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Demokrātijas sargi no Strasbūras vērtēs 
demokrātijas principu ievērošanu ATR 
gaitā Latvijā

Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresa Monitoringa komiteja, pamatojo-
ties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vēstu-
li, lēmusi rīkot faktu noskaidrošanas vizīti Latvijā, 
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lai gūtu padziļinātu priekšstatu par Eiropas vietējo 
pašvaldību hartas pārkāpumiem Latvijā, uz kuriem 
norāda LPS.

29. oktobrī EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa 37. plenārsesijā Strasbūrā notika Moni-
toringa komitejas sēde, kurā LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, pamatojoties uz LPS Domes lēmumu, 
Monitoringa komitejas locekļus iepazīstināja ar si-
tuāciju Latvijā saistībā ar administratīvi teritoriālo 
reformu (ATR) un hartas pārkāpumiem. Monito-
ringa komitejas priekšsēdētājs Lēnderts Ferbēks 
informēja, ka, tā kā kongresa uzraudzības ziņojums 
par situāciju ar vietējo un reģionālo demokrātiju 
Latvijā 2018. gada martā bija pozitīvs, tad nolemts 
uz šābrīža situāciju reaģēt nekavējoties. Kongress 
sūtīs vēstuli vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministram Jurim Pūcem ar lūgumu sniegt 
paskaidrojumus par vēstulē minētajām bažām. No-
lemts arī jau decembra sākumā rīkot kongresa de-
legācijas vizīti Latvijā faktu noskaidrošanai.

“Eiropas vietējo pašvaldību harta, ko ir ratificēju-
si arī Latvija, nosaka, ka jāievēro vietējo kopienu, 
proti, sabiedrības, tiesības lemt arī pašiem par sa-
vas teritorijas robežām. Demokrātiskā valstī nevar 
būt diskusijas, vai iedzīvotājiem ir vai nav tiesības 
izteikt viedokli. Iedzīvotājiem novados un valstī ko-
pumā ir tiesības lemt, izteikt viedokli, un šis viedok-
lis ir jāņem vērā. Harta arī runā par iedzīvotāju inte-
rešu nodrošināšanu, taču saistībā ar administratīvi 
teritoriālo reformu Latvijā šobrīd tiek iets pavisam 
pretējs ceļš: konsultācijas ar iedzīvotājiem no mi-
nistrijas puses tika organizētas formālas, tā arī ne-
sniedzot konkrētas atbildes uz pavisam konkrētiem 
jautājumiem. Virzot jautājumus steidzamības kār-
tā, bieži iedzīvotāju intereses ir aizmirstas. Ar šādu 

attieksmi tiek pārkāpti demokrātijas pamatprinci-
pi, uz ko vēstulē arī norāda Pašvaldību savienība,” 
pauž G. Kaminskis.

Latvijas Pašvaldību savienība kongresa preziden-
tam Andešam Knapem (Anders Knape) oktobra 
sākumā nosūtīja vēstuli “Par draudiem vietējai un 
reģionālajai demokrātijai Latvijā”, uz kuru kongress 
tūlīt reaģēja, iekļaujot to kongresa biroja un Moni-
toringa komitejas sēžu darba kārtībā. Vēstulē asto-
ņās lapās izklāstīti konkrēti hartas pārkāpumi gan 
attiecībā uz ATR, gan citiem jautājumiem, pamato-
jot tos ar faktiem un skaitļiem.

Kongresa pārstāvju iepriekšējā vizīte Latvijā notika 
2017. gada septembrī, kad, tiekoties ar LPS, paš-
valdību, Saeimas, ministriju un citiem pārstāvjiem, 
tika skatīta un analizēta hartā iekļauto principu ie-
vērošana mūsu valstī kopumā (šādas vizītes notiek 
reizi piecos gados). Jāuzsver, ka toreiz kongresa uz-
raudzības ziņojums par situāciju ar vietējo un re-
ģionālo demokrātiju Latvijā bija pozitīvs.

Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
37. plenārsesijā, kas no 28. līdz 31. oktobrim no-
tika Strasbūrā ar vadmotīvu “Mēri demokrātijas 
sardzē”, Latviju pārstāvēja LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš un Kārsavas novada domes priekšsē-
dētāja Ināra Silicka.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,
Ilze Rukute,

LPS komunikācijas speciāliste

Apstiprināti kandidāti Latvijas delegācijai 
Eiropas Reģionu komitejā

29. oktobrī Ministru kabineta 
(MK) sēdē tika apstiprinātas Lat-
vijas Republikas kandidatūras 
Latvijas delegācijai Eiropas Reģio-
nu komitejā.

Tā kā pašreizējās Latvijas delegācijas pilnvaru laiks 
tuvojas beigām, noteiktā kārtība atbilstoši Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 300. panta 3. punk-
tam un 305. pantam paredz, ka jaunā Latvijas dele-
gācija jāapstiprina ar MK rīkojumu. Jaunā delegācija 
Eiropas Reģionu komitejā darbosies laikposmā no 
2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim.

Eiropas Reģionu komitejā Latvijai ir septiņi man-
dāti, un katram delegācijas loceklim ir pa vienam 
aizstājējam. Par Eiropas Reģionu komitejas locekli 
var būt vienīgi vēlēts vietējās vai reģionālās pašval-
dības pārstāvis.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5165-demokratijas-sargi-no-strasburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita
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MK apstiprināja LPS Domes 7. oktobra sēdē izvirzī-
tos kandidātus Latvijas delegācijai Eiropas Reģionu 
komitejā. No 2020. gada janvāra līdz 2025. gada 
janvārim Eiropas Reģionu komitejā darbosies:

1. Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes deputāte.

2. Gints Kaminskis, Auces novada domes deputāts.

3. Aivars Okmanis, Rundāles novada domes depu-
tāts.

4. Leonīds Salcevičs, Jēkabpils pilsētas domes de-
putāts.

5. Dainis Turlais, Rīgas domes deputāts.

6. Hardijs Vents, Pārgaujas novada domes depu-
tāts.

7. Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas domes deputāts.

Viņu aizstājēji būs:

1. Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes deputāts.

2. Jānis Baiks, Valmieras pilsētas domes deputāts.

3. Raimonds Čudars, Salaspils novada domes de-
putāts.

4. Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes de-
putāts.

5. Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes deputāts.

6. Olga Veidiņa, Rīgas domes deputāte.

7. Māris Zusts, Saldus novada domes deputāts.

Vairāk lasiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas sēde par ATR

29. oktobrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašval-
dības komisija atbalstīja Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā 
likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums” virzīšanu pieņemšanai Saeimā 
1. lasījumā, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 
nosakot 2020. gada 7. janvāri. Par likumprojekta zi-
ņotāju Saeimā būs deputāts un VARAM parlamen-
tārais sekretārs Artūrs Toms Plešs.

Sēdes sākumā komisijas vadītāja Inga Goldberga 
klātesošos informēja, ka patlaban ir saņemtas 16 
pašvaldību vēstules, kurās pašvaldības Saeimas ko-
misiju informē par reformas sakarā pieņemtajiem 
domju lēmumiem, iedzīvotāju aptauju rezultātiem 

un to, ko darīs, ja Saeima reformu apstiprinās tādā 
redakcijā, kādā to piedāvā VARAM. Sēdē Saeimas 
deputāti arī uzstāja, lai ministrs Juris Pūce visas 
vēstules, kuras pašvaldības sūtījušas ministrijai, 
nodotu arī deputātiem.

“Esam saņēmuši vairāku pašvaldību uzaicināju-
mus tikties, lai uzklausītu pašvaldību viedokli par 
izstrādāto reformas modeli. Pašvaldību uzaicināju-
mus noteikti mēģināsim apmierināt, jo mēs šo visu 
darām iedzīvotāju vārdā. Administratīvi teritoriālā 
reforma ir nevis par robežu grozīšanu, bet par cil-
vēku,” uzsvēra I. Goldberga. Viņa arī aicināja visas 
ministrijas būt gatavām sadarboties šajā jautājumā 
un sniegt savu redzējumu, jo vairāk tāpēc, ka vairā-
ki deputāti uzsvēra nepieciešamību visas reformas 
veikt rokrokā. Pieminētas tika veselības, izglītības 
reforma un ATR.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5166-apstiprinati-kandidati-latvijas-delegacijai-eiropas-regionu-komiteja
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LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa norādīja, ka Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumprojekts ir pretrunā gan 
deklarācijai par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK 
iecerēto darbību, gan Saeimas šāgada 21. marta lē-
mumam par ATR turpināšanu, jo nav izvērtēta otrā 
līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamība un 
Ministru kabinets nav iesniedzis Saeimai ziņojumu 
par valsts reģionālā administratīvi teritoriālā iedalī-
juma (apriņķu) izveides pamatojumu.

Otra konceptuālā iebilde ir pret nevēlamo praksi, 
kas izveidojās iepriekšējās ATR gaitā, kad likuma 
normas tiek pārnestas uz cita likuma pārejas notei-
kumiem un turpinās arī jaunajā likumprojektā, jo 
daļa jauno normu attiecas uz reformu un tās proce-
su, nevis uz administratīvo teritoriju īpašībām. Jau 
savā pirmajā atzinumā LPS sniedza 24 iebildumus 
tieši pret likumprojekta tekstu un otrajā atzinu-
mā – septiņus, un MK sēdē I. Peipiņa vēlreiz akcen-
tēja nepieciešamību noteikt skaidrus, saprotamus, 
izmērāmus un izpildāmus kritērijus, lai neradītu 
augstu politiskās korupcijas risku.

Pret kritērijiem noraidošs bija arī Saeimas Juridiskā 
biroja vecākais juridiskais padomnieks Edvīns Da-
novskis, kurš uzsvēra, ka šādi kritēriji nav nedz iz-

mērāmi, nedz juridiski pamatojami. “Tie ir politiski 
uzstādījumi,” piebilda E. Danovskis. Viņš arī atzīmē-
ja, ka ļoti būtiski ir ievērot Eiropas vietējo pašvaldī-
bu hartu un konsultēties ar pašvaldībām atbilstoši 
tur teiktajam.

Saeimas deputāts Viktors Valainis likumprojektu 
nosauca par brāķi un sacīja, ka to, ko ministrs Juris 
Pūce sauc par konsultācijām ar pašvaldībām, viņš 
nosauktu par dāsniem valsts apmaksātiem politiskā 
tūrisma braucieniem, bet nekādā ziņā ne konsultā-
cijām. Viņaprāt, likumprojektam bija jāpievieno arī 
visu 119 pašvaldību paustie viedokļi, lai tiem, kuri 
lasa šo dokumentu, būtu skaidrs, ko domā cilvēki 
pašvaldībās, nevis ministrijā. “Saeimai tagad būs 
jālabo likumprojektā pieļautās ministrijas kļūdas,” 
neapmierināti piebilda V. Valainis.

Daļa deputātu tomēr uzstāja, ka atbalsta šādu re-
formas gaitu, taču ir pārāk daudz neatbildētu jau-
tājumu, uz kuriem tagad jārod pamatotas un argu-
mentētas atbildes.

Vairāk informācijas šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

Novadu apvienības Valdes sēde notika 29. oktob-
rī, un tās darba kārtībā pirmais bija jautājums par 

valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru (VPVKAC) attīstības perspektīvām, par ko 
informēja VARAM Publisko pakalpojumu departa-
menta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5164-i-goldberga-atr-ir-nevis-par-robezu-grozisanu-bet-par-cilveku
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Maija Anspoka un ministra padomnieks digitā-
lās dienaskārtības jautājumos Rolands Strazdiņš. 
VARAM pārstāvji sniedza informāciju par diviem 
dokumentiem saistībā ar VPVKAC darbību – par 
plāna projektu “Pakalpojumu vides pilnveides 
plāns 2020.–2023. gadam” un par iecerēto dotāci-
jas sadalījumu VPVKAC 2020. gadā.

R. Strazdiņš klātesošos iepazīstināja ar VARAM ska-
tījumu par valsts un pašvaldību vienoto klientu ap-
kalpošanas centru darbības paplašināšanu (izman-
tojot bibliotēku tīklu), kā arī par VPVKAC vadošo 
lomu valsts un pašvaldību pakalpojumu nodrošinā-
šanā. Novadu valde atbalstīja iecerēto bibliotēku 
tīkla izmantošanu kā pakalpojumu saņemšanas vie-
tu, taču vienlaikus norādīja uz riskiem, kas jāņem 
vērā, – nepietiekams interneta ātrums, novecojusi 
datortehnika, dažviet fiziski grūti pieejamas telpas 
(2. stāvs). Katrai pašvaldībai būtu pašai jālemj par 
vietu un veidu, kā labāk nodrošināt pakalpojumu 
pieejamību, – vai tās būtu mobilās brigādes vai 
bibliotēkas, vai speciāli iekārtotas telpas. Par šiem 
jautājumiem vēl būs jādiskutē plāna projekta ap-
spriešanas gaitā.

Vislielākās diskusijas izraisīja dotācijas sadalījums. 
Vairāki pašvaldību pārstāvji un arī VARAM izveidotā 
darba grupa, kas izskatīja dotācijas izmaiņu varian-
tus, iesaka dotācijas aprēķinos ņemt vērā VPVKAC 
noslodzi. Tika nosaukti vairāki argumenti par 
labu šādam modelim, tomēr VARAM ieteikums: 
2020. gadā šos priekšlikumus vēl neņemt vērā un 
jaunā finansējuma modeli nākamgad pārstrādāt un 
uzlabot, lai tas labāk atbilstu gan plānotajām pakal-
pojumu izmaiņām, gan arī iecerētās ATR ietekmei. 
VARAM sagatavotie MK noteikumi par dotācijas sa-
dali drīzumā tiks izsludināti Valsts sekretāru sanāk-
smē, un LPS un Novadu apvienības Valdei būs jārod 
kopīgs viedoklis šajā jautājumā.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča pastāstīja par atvērtās pārvaldības aktuali-
tātēm. Kopš 2011. gada Latvija piedalās Atvērtās 
pārvaldības partnerībā (Open Government Part-
nership (OGP)) – starptautiskā iniciatīvā, kas iz-
veidota ar mērķi apvienot valdības un pilsonisko 
sabiedrību, lai veicinātu atklātību, atbildību, god-
prātību un sabiedrības pārvaldību (vairāk informā-
cijas šeit).

OGP Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īs-
teno Valsts kanceleja (VK), kas šobrīd izstrādā Lat-
vijas atvērtās pārvaldības plānu 2020.–2021. ga-
dam. Septembrī VK publicēja un aicināja sabied-

rību iepazīties ar diskusiju dokumentu un oktobrī 
rīkoja aptauju “Iesniedz savu atvērtās pārvaldības 
ideju!”. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, nolemts 
strādāt pie sešiem atvērtās pārvaldības plāna pasā-
kumiem. Izveidotajām sešām tematiskajām darba 
grupām līdz 15. novembrim jāizstrādā pasākumi, 
kas veicinās atvērto pārvaldību Latvijā nākamajos 
divos gados. Pašvaldību iesaistei OGP ir divi iespē-
jamie risinājumi – dalība valsts plānā (līdzīgi kā, 
piemēram, Igaunijā), vai arī pašvaldība var indivi-
duāli kļūt par OGP dalībnieci un veidot savus atvēr-
tās pārvaldības plānus.

Par plānoto bāriņtiesu reformu un funkciju pār-
skatīšanu informēja LPS padomniece juridiskajos 
jautājumos Vineta Reitere. Labklājības ministrijā 
izveidota darba grupa bērnu tiesību aizsardzības 
sistēmas pilnveidei, un notikušas vairākas darba 
grupu un apakšgrupu sēdes. Viena no tām bija 
veltīta notariālo funkciju izpildes pārskatīšanai, un 
Notāru padome atkārtoti norādīja, ka bāriņtiesām, 
ja tās turpina veikt notariālo funkciju, jābūt iden-
tiskām izglītības un kvalifikācijas prasībām kā no-
tāriem, tāpat bāriņtiesām jāizpilda visas tās pašas 
prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārbaužu veik-
šanā (tajā skaitā izveidojot iekšējās kontroles sistē-
mu), ko veic notāri. Bāriņtiesu asociācijas pārstā-
ve norādīja uz pakalpojuma pieejamības aspektu, 
jo neapšaubāmi bāriņtiesa ir iedzīvotājam daudz 
pieejamāka, turklāt ne tikai attāluma ziņā, bet arī 
finansiāli. LPS pārstāve uzsvēra, ka līdz šim, aptau-
jājot pašvaldības, vairākums ir atbalstījis notariālās 
funkcijas saglabāšanu bāriņtiesām, kā būtiskākos 
minot tieši pieejamības un izmaksu jautājumu, to-
mēr ir arī pašvaldības, kam ir citāds viedoklis.

Vēl šogad Tieslietu ministrija uzsāks grozījumu iz
strādi Bāriņtiesu likumā un ar to saistītajos norma-
tīvajos aktos. Jautājums par mantojuma uzraudzī-
bas funkcijas nošķiršanu no bāriņtiesu kompeten-
ces tiek un tiks vērtēts TM mantojuma darba grupā.

V. Reitere informēja par LM darba grupas uzstā-
dījumu – bērnu tiesību aizsardzības sistēmas piln-
veidi. Darba grupai līdz šā gada beigām jāizstrādā 
efektīvākais modelis bērnu tiesību aizsardzības sis-
tēmas pilnveidei. Līdz šim tika spriests par diviem 
modeļiem, centralizēto un decentralizēto, tomēr, 
iepazīstoties ar pēdējo informāciju darba grupas 
sēdei 30. oktobrī, piedāvāts tikai viens, centralizē-
tais institucionālais modelis, bāriņtiesas funkcijas 
nosacīti sadalot divās daļās – lemjošajā daļā un 
sociālā darba daļā. Lemjošā daļa pēc šā modeļa 
pārietu valsts pārziņā, savukārt sociālā darba daļa 

https://www.opengovpartnership.org
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saglabātos pašvaldību pārziņā. Decembrī Labklājī-
bas ministrija rīkos semināru par priekšlikumu sa-
gatavošanu sociālo dienestu un bāriņtiesu funkciju 
sadalījumam.

Novadu apvienības Valde nolēma aizstāvēt pašval-
dību bāriņtiesu un to pamatfunkciju saglabāšanu, 
pieļaujot iespēju, ka bāriņtiesas varētu atteikties 
no darījumiem, kas saistīti ar risku, bet jebkurā ga-
dījumā atstājot bāriņtiesu vai pašvaldību pārziņā 
pilnvaru bloku, kā arī aktualizēt attālinātās pieejas 

iespēju dokumentu parakstīšanai ar eparakstu, 
kur notāra apliecinājums nav vajadzīgs.

Plašāka informācija šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos,

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos,

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videotiešraide par virtuālajiem 
asistentiem pašvaldībās

31. oktobrī LPS sadarbībā ar Kultūras informācijas 
sistēmu centru (KISC) rīkoja videotiešraidi par vir-
tuālo asistentu (sarunu botu) projektu un ievieša-
nas iespējām pašvaldībās.

Uzņēmuma “Tilde” pārstāvis Kaspars Kauliņš iepa-
zīstināja ar mākslīgā intelekta (botu) izveidošanas 
vēsturi, to paaudzēm un pielietošanas iespējām. 
Savukārt KISC pārstāvis Jānis Ziediņš pastāstīja par 

ERAF projektā “Mašīntulkošana 2.0” sasniedzama-
jiem rezultātiem un to, kādas iespējas ir pašvaldī-
bām sākt ieviest jaunu pakalpojuma veidu – māk
slīgo intelektu.

Tām pašvaldībām, kuras ir iesaistītas Valsts kance-
lejas ERAF projektā par vienotas tīmekļvietņu plat-
formas (VTP) izveidi, būs iespēja reizē ar platformu 
savai vietnei saņemt arī sarunu botu. Pašvaldībām, 
kuras nav VTP dalībnieces un vēlas veidot savu 
botu, ir pieejama Hugo.lv platformas bāzes virtuālā 
asistenta funkcionalitāte – piekļuve sistēmai, zinā-
šanu bāzēm, integrācijas iespējām –, tomēr scenā-
rijs un vizuālais tēls iestādei jāveido pašu spēkiem 
vai piesaistot ārējo izstrādātāju vai konsultantu pa-
līdzību.

Plašāk skatiet prezentācijā šeit. Videoieraksts pie-
ejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, 
videoarhīvs – Tiešraide” vai šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienībā

Noslēgusies nacionālās 
nozīmes projekta “Pie-
krastes apsaimniekoša-
nas praktisko aktivitāšu 

īstenošana” otrā sezona. Projekts tika realizēts 
ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu. 

To vadīja LPS kā projekta vadošais partneris ciešā 
sadarbībā ar projekta faktiskajiem īstenotājiem – 
Carnikavas, Grobiņas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, 
Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu 
un Ventspils novada domi, Jūrmalas un Liepājas 
domi, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju, Ventspils 
pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” 
un Engures un Lapmežciema pagastu pārvaldēm.

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/5146-latvijas-novadu-apvienibas-valdes-sede-29-oktobri-2019
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5124-tiesraide-31-oktobri-virtualie-asistenti-pasvaldibas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/436-virtualie-asistenti-pasvaldibas
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Projekta mērķis ir īstenot Baltijas jūras piekrastes 
joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides 
kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem 
kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamī-
bu, kā arī veicinot bioloģiskās daudzveidības sagla-
bāšanos. Projekta īstenošanas rezultātā 2019. gadā 
tika uzlabota piekrastes vide un nodrošināti apstākļi 
kvalitatīvai atpūtai, pieaugusi cilvēku apmierinātība 
ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu un sani-
tāro prasību nodrošinājumu. Piekrastes kāpās sa-
mazināta antropogēnā slodze, kas savukārt veicina 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta darbības tika vērstas divos virzienos – 
pludmales joslas sakopšana un infrastruktūras iz-
veide.

Sakopjot pludmali, tika savākts vairāk nekā 500 m³ 
atkritumu, beigtie dzīvnieki, regulāri koptas 18 tu-
aletes, kā arī izpļautas niedres un irdinātas pludma-
les. Kopumā regulāri tika koptas pludmales 267 km 
garumā.

Lai atpūtnieki būtu labāk informēti un viņiem būtu 
vieglāk orientēties vidē, projekta gaitā tika uzstādī-
tas 73 informatīvās zīmes. Ar projekta atbalstu visā 
piekrastes garumā tika atjaunots, uzlabots un pa-
pildināts pludmales labiekārtojums – izvietotas 17 
atkritumu urnas, atjaunotas vai no jauna uzstādītas 
trīs tualetes, tajā skaitā viena cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, uzstādītas desmit pārģērbšanās kabī-
nes, kāju skalojamā duša, seši soli, viens galds un 
divas ugunskura vietas, kā arī videonovērošanas 
kamera un elektroniskais informatīvais displejs. 
Peldvietas drošībai Mērsragā uzstādītas arī sešas 
bojas. Nodrošinot labāku pludmales pieejamību, 
mazinot antropogēno slodzi, izbūvētas 12 m kāp-
nes un uzstādītas laipas 603 m garumā.

Projekta darbības būtiski uzlabojušas piekrastes 
stāvokli. Nākamajos gados ir ļoti būtiski sadalīt pie-
nākumus un atbildību starp pašvaldībām un Dabas 
aizsardzības pārvaldi (DAP), lai optimāli apsaimnie-
kotu piekrasti gan pašvaldību, gan DAP pārvaldībā 
esošajās piekrastes teritorijās.

Laipa Liepājas pilsētas  
pludmalē.

Kāju skalojamā duša 
Rucavas novada pludmalē.

Pārģērbšanās kabīnes Limbažu novada pludmalē.

Labiekārtojums Mērsraga novada pludmalē.

Niedru pļaušana Mērsraga novada pludmalē. Informatīvais displejs Saulkrastu novada pludmalē.
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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, kuri nosaka, 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 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. 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 Latvijas Pašvaldību savienību 5. no-
vembrī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) rīko semināru/videokonferenci par 
zvejas atļauju (licenču) izsniegšanu zvejai iekšējos 
ūdeņos un jūras piekrastē. Pasākumā aicināti pie-
dalīties pašvaldību pārstāvji, kas ir vai tiks iesaistīti 
komerczvejas licenču (iekšējiem ūdeņiem), rūpnie-
ciskās zvejas tiesību nomas līgumu un to ikgadējo 
protokolu sagatavošanā, kā arī zvejas atļauju (licen-
ču) sagatavošanā un izsniegšanā.

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

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videonovērošanas kamera Rucavas novada 
pludmales stāvlaukumā.

Informācijas zīme Ventspils novada 
pludmalē.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides 

aizsardzības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 5. novembrī plkst. 13 Pašvaldību savie-
nības namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) 
un tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība:

1. Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–
2027. gadam projektu – informēs VARAM Reģio-
nālās politikas departamenta pārstāvji un LPS 

padomniece attīstības un plānošanas jautājumos 
Gunta Lukstiņa.

2. Pašreizējie likumprojekti un politikas plānošanas 
dokumentu projekti un to virzība:

* likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums”;

* informatīvā ziņojuma “Par plānošanas reģionu 
darbības pilnveidošanu” projekts;

* likumprojekts “Grozījums Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā” –

informēs LPS padomniece reģionālās attīstības jau-
tājumos Ivita Peipiņa un LPS padomniece attīstības 
un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa.

3. Dažādi.

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

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

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 reģio-
nu darbības pilnveidošanu” – informēs LPS padom-
niece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipi-
ņa.

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

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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LPS Dome tiksies ar Valsts prezidentu

6. novembrī plkst. 14 Rīgas pilī (Rīgā, Pils lau-
kumā 3, Svētku zālē) notiks LPS Domes sēde – 
tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu par 

demokrātijas principu ievērošanu reformu  
īstenošanā.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Ventspilī

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk sme 
notiks 8. novembrī plkst. 10 
Ventspilī, Jaunrades namā 
(Maiznieku 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”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece



11

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 – aizsardzību pret datorvī-
rusiem un tīkla aizsardzību. Organizācijas ikdienā 
saskaras ar dažādiem drošības apdraudējumiem – 

ārējiem uzbrukumiem, apzinātām vai neapzinātām 
darbinieku 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 apzinātas vai neapzinātas 
kaitnieciskas darbinieku 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, videoarhīvs – Tiešraide”.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt uz epasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties apmeklēt semināru klātienē, lūgums 
pieteikumu atsūtīt uz epasta adresi guntars.kra-
sovskis@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 viņiem izveido, apstrādā un 
saglabā dažāda svarīguma dokumentus. Daļa do-

kumentu, iespējams, satur konfidenciālus un sensi-
tīvus 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.
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Tiešraide notiks LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt uz epasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

ANO aicina pašvaldības dalīties 
informācijā par pieredzi urbānajā 
plānošanā

UN-Habitat aicina pašvaldības aizpildīt anketu 
par ANO ilgtspējīgas attīstības 11. mērķa “Padarīt 
pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, 
pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas” indikatoru “To 
pašvaldību proporcija, kuras nodrošina tiešu pilso-
niskās sabiedrības līdzdalību pilsētplānošanā un 
pārvaldē, kas regulāri un demokrātiski darbojas 
pilsētām un urbānajiem apvidiem”.

Šī indikatora mērķis ir mērīt vēlēto politiķu, pilsēt-
plānotāju, indivīdu, kas strādā ar urbānajiem jau-
tājumiem, un plānotāju progresu un vēlmi iesaistīt 
iedzīvotājus.

Pašvaldības aicinātas veltīt aptuveni 10–20 minū-
tes laika un aizpildīt anketu tiešsaistē šeit.

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma 
rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspē-
jīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb Die-
naskārtību 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķus un 169 apakšmērķus, kas sasniedza-
mi, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules 
attīstība būtu ilgtspējīga. Viens no šiem mērķiem 
veltīts pilsētām, tā apstiprinot, ka labi izplānota 
urbānā attīstība ir galvenais faktors ilgtspējīgai 
attīstībai. UN-Habitat apkopo datus par minēto 
indikatoru, gatavojot ziņojumu par ANO ilgtspē-
jīgas attīstības 11. mērķi. Uzticama un precīza in-
formācija ir pamats, lai nodrošinātu integrētu un 
ilgtspējīgu pašvaldību plānošanu un pārvaldīšanu 
kopumā!

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
https://ee.humanitarianresponse.info/single/::uSZefRcj
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* 28. oktobrī TV3 ziņas: “Pašvaldības satrauc plāns 
noteikt minimālo skolēnu skaitu pamatskolās” – LPS 
padomnieces Ināras Dundures komentārs (šeit).

* 29. oktobrī LETA: “Lems par Latvijas izraudzīto 
kandidātu apstiprināšanu darbam ES Reģionu ko-
mitejā”.

* 29. oktobrī LETA: “Notiks Latvijas Novadu apvie-
nības Valdes sēde”.

* 29. oktobrī LETA: “Valdība apstiprina 14 pārstāv-
jus darbam ES Reģionu komitejā”.

* 29. oktobrī LA.lv: “Valdība apstiprina 14 pārstāv-
jus darbam ES Reģionu komitejā” (šeit).

* 29. oktobrī LV portāls: “Skolu tīkla pārkārtošana: 
kādas izmaiņas rosinātas Izglītības likumā” – LPS 
iebildumi un LPS padomnieces Ināras Dundures 
komentārs (šeit).

* 29. oktobrī LV portāls – LPS relīze “Demokrātijas 
sargi no Strasbūras vērtēs demokrātijas principu ie-
vērošanu ATR gaitā” (šeit).

* 29. oktobrī Delfi: “Lemsim par cilvēkiem, nevis 
robežām” – par Saeimas Valsts pārvaldes un paš-
valdības komisijā skatīto novadu reformas likum-
projektu un LPS un padomnieces Ivitas Peipiņas 
iebildumiem (šeit).

* 29. oktobrī LSM.lv: “Eiropas Padomes pārstāvji 
pētīs iespējamus pārkāpumus Latvijas teritoriālajā 
reformā” – par LPS vēstuli EP Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresam (šeit).

* 30. oktobrī LETA: “LPS: pēc sūdzībām Eiropas Pa-
domes pārstāvji vizītē Latvijā vērtēs pašvaldību re-
formas gaitu”.

* 30. oktobrī LETA: “Vidzemes plānošanas reģions: 
Nacionālajā attīstības plānā trūkst stratēģiska re-

dzējuma par reģionālo attīstību Latvijā”.

* 30. oktobrī LETA: “Konceptuāli atbalsta ieceri par 
atkritumu noglabāšanu iekasējamo dabas resursu 
nodokli pilnībā novirzīt valsts budžetā”.

* 30. oktobrī LETA: “Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa rīkos eksper-
tu konsiliju par teritoriālās reformas ieguvumiem”.

* 30. oktobrī Diena: “EP komiteja Latvijā pārbaudīs 
iespējamos pašvaldību hartas pārkāpumus” (šeit).

* 30. oktobrī NRA: “Eiropas Padomes pārstāvji do-
das uz Latviju, lai “noskaidrotu faktus” par pašval-
dību reformas gaitu” (šeit).

* 30. oktobrī LA.lv: “Kad atbrauca Pūce ar savu svī-
tu, sajutām kundzisku izturēšanos” – par novadu 
reformu, LPS iebildumiem un padomnieces Ivitas 
Peipiņas pausto Saeimas Valsts pārvaldes un paš-
valdības komisijā (šeit).

* 30. oktobrī LV portāls: “Oficiālās eadreses ob-
ligāta lietošana attālinās” – par MK sēdē skatīto 
likumprojektu un padomnieces Sanitas Šķilteres 
pausto (šeit).

* 30. oktobrī LV portāls – LPS relīze “Apstiprināta 
jaunā Latvijas pašvaldību delegācija ES Reģionu ko-
mitejā” (šeit).

* 30. oktobrī LSM.lv, Replay.lv, Panorāma: “Saei-
ma steidzamības kārtā lemj samazināt skolu skai-
tu” – LPS padomnieces Ināras Dundures komen-
tārs (šeit).

* 30. oktobrī LNT: “Apspriež Izglītības likuma gro-
zījumus” – LPS padomnieces Ināras Dundures ko-
mentārs (šeit).

* 2. novembrī LETA: “Bāriņtiesu darbinieku asoci-
ācija sašutusi par veidu, kādā tiek lemts par bāriņ-
tiesu reformu”.

* 2. novembrī NRA: “Asociācija sašutusi par veidu, 
kādā tiek lemts par bāriņtiesu reformu” (šeit).

* 2. novembrī LSM.lv: “Bāriņtiesu darbinieku asoci-
ācija: LM apstiprinātā darba grupa ir formāla” – LPS 
padomnieces Vinetas Reiteres komentārs (šeit).

* 3. novembrī LETA: “Pašvaldības prasa saglabāt 
tām 25% no azartspēļu nodokļa ieņēmumiem”.

* 3. novembrī Diena: “Pašvaldības prasa saglabāt 
tām 25% no azartspēļu nodokļa ieņēmumiem” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10351010
http://www.la.lv/valdiba-apstiprina-14-parstavjus-darbam-es-regionu-komiteja
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309815-skolu-tikla-parkartosana-kadas-izmainas-rosinatas-izglitibas-likuma-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309861-demokratijas-sargi-no-strasburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309861-demokratijas-sargi-no-strasburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309861-demokratijas-sargi-no-strasburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309861-demokratijas-sargi-no-strasburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita-2019
https://www.delfi.lv/news/national/politics/lemsim-par-cilvekiem-nevis-robezam-saeimas-komisija-virza-novadu-reformu-pirmajam-lasijumam.d?id=51589579
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/eiropas-padomes-parstavji-petis-iespejamus-parkapumus-latvijas-teritorialaja-reforma.a336666/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ep-komiteja-latvija-parbaudis-iespejamos-pasvaldibu-hartas-parkapumus-14229230
https://nra.lv/politika/295699-eiropas-padomes-parstavji-dodas-uz-latviju-lai-noskaidrotu-faktus-par-pasvaldibu-reformas-gaitu.htm
http://www.la.lv/pirmie-protesti-tikai-bridinajumam
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309866-oficialas-e-adreses-obligata-lietosana-attalinas-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309892-apstiprinata-jauna-latvijas-pasvaldibu-delegacija-es-regionu-komiteja-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309892-apstiprinata-jauna-latvijas-pasvaldibu-delegacija-es-regionu-komiteja-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309892-apstiprinata-jauna-latvijas-pasvaldibu-delegacija-es-regionu-komiteja-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309892-apstiprinata-jauna-latvijas-pasvaldibu-delegacija-es-regionu-komiteja-2019
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-steidzamibas-karta-lemj-samazinat-skolu-skaitu.a336833/
https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas-10351514
https://nra.lv/latvija/296022-asociacija-sasutusi-par-veidu-kada-tiek-lemts-par-barintiesu-reformu.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/barintiesu-darbinieku-asociacija-lm-apstiprinata-darba-grupa-ir-formala.a337138/
https://www.diena.lv/search/?keyword=Pa%C5%A1vald%C4%ABbu+savien%C4%ABba&cat=0&from=&to=&sort=published
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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.

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saska-
ņoti, bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1050 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ķegu-
ma novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts 
īpašumā”

28.10.2019. 17.10.2019.
Jā

2. VSS-1048 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

28.10.2019. 17.10.2019.
Jā

3. VSS-1047 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Auces 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpa-
šumā”

28.10.2019. 17.10.2019.
Jā

4. VSS-1020 – Par informatīvo ziņojumu “Par publisko pakalpojumu 
pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju”

28.10.2019. 10.10.2019.
Nē

5. VSS-1060 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 327 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 22315 “Kanalizācijas 
būves”””

30.10.2019. 17.10.2019.

Jā

6. VSS-1052 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos nr. 355 
“Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi””

01.11.2019. 17.10.2019.
Nē

7. VSS-1051 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumos nr. 898 
“Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums””

01.11.2019. 17.10.2019.
Nē

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/
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31. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS1091 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos 
nr. 179 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par 
Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 
13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prak-
ses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzē-
tajiem pārkāpumiem””

VSS1074 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS1079 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai pie Jansu novērošanas torņa”

VSS1076 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šā valsts vietējā autoceļa V1005 “Kundziņi–Bauska” 
posma km 0.990–1.335 nodošanu Bauskas novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS1077 – Noteikumu projekts “Starptautiskās 
kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas no-
teikumi”

VSS1090 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos 
nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizē-
šanas un samaksas kārtība””

VSS1081 – Informatīvais ziņojums “Aprites ekono-

mikas stratēģija Latvijai”

VSS1082 – Likumprojekts “Grozījums Teiču dabas 
rezervāta likumā”

VSS1083 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos 
nr. 35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aiz-
sargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums””

VSS1084 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos 
nr. 69 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas pa-
tēriņa ēkas” nolikums””

VSS1085 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos 
nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvi-
des tehnoloģijām” nolikums””

VSS1086 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos 
nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski 
pašpietiekamu ēku būvniecību” nolikums””

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2019” uzvarētāji

1. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tē Jelgavā Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un zemkopības mi-
nistrs Kaspars Gerhards sveica Zemkopības minis-
trijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus un veicinā-
šanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, arī jau-
nos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.

Šogad konkurss “Sējējs” notika 26. reizi, un tajā 
piedalījās 70 dalībnieku. Konkursa laureāti saņē-

ma Gada balvu “Sējējs” (bronzas statuju), diplomu 
un naudas balvu, kā arī tika apbalvoti veicināšanas 
balvu saņēmēji.

Konkursa “Sējējs 2019” laureātus sveica un balvas 
piešķīra deviņās nominācijās, un tika pasniegta arī 
balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”, 
ko saņēma Latvijas Augļkopju asociācijas Valdes 
priekšsēdētāja augļkope Māra Rudzāte.

Nominācijā “Gada lauku saimniecība” par lau-
reāti atzīta Gulbenes novada SIA “Brīvzemnieki” 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479564
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479564
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479564
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479575
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(Valdes priekšsēdētāja Gunta Biteniece), veicināša-
nas balvas piešķirtas Riebiņu novada z/s “Viktori-
ja” (īpašnieks Ivans Daņilovs) un Ādažu novada SIA 
“Latfood Agro” (Valdes priekšsēdētājs Ilgvars Krū-
miņš).

Par nominācijas “Gada uzņēmums pārtikas ražoša-
nā” laureāti kļuvusi SIA “Dona” (Valdes priekšsē-
dētājs Kārlis Zemešs), veicināšanas balvas saņēma 
AS “Tukuma piens” (direktors Ints Poškus) un SIA 
“Ineses tortes” (īpašniece Inese Goldmane).

Laureāti nominācijā “Ģimene lauku sētā” ir Upe-
nieku ģimene no Vārkavas novada z/s “Kārkliņi”, 
veicināšanas balvas piešķirtas Višņevsku ģimenei 
no Viļānu novada piemājas saimniecības “Gulbji” 
un Muskaru ģimenei no Limbažu novada z/s “Maz-
vēveri”.

Nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks” laureā-
te ir Santa Kuzmika no Ludzas novada z/s “Ciem
upe”, veicināšanas balvas – Leldei Bārai no Jelgavas 
novada saimniecības “Svētes Lejnieki” un Baibai 
Rankevicai no Jelgavas novada z/s “Vārpas”.

Par laureāti nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdar-
bība” kļuvusi Jelgavas novada LPKS “LATRAPS”, 
veicināšanas balvas piešķirtas LPKS “Daiva” no Rū-
jienas novada un LPKS “Viļāni” no Viļānu novada.

Nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” laureā-
te ir Skrīveru novada z/s “Ragāres” (īpašnieks Jānis 
Vaivars), veicināšanas balvas – Limbažu novada SIA 
“Krogzeme” (īpašniece Diāna Krogzeme) un Liel-
vārdes novada bioloģiskajai saimniecībai “Siliņi” 
(īpašniece Ieva Langrāte).

Par laureāti nominācijā “Gada LEADER projekts 
vietējā rīcības grupā” kļuvusi Jelgavas novada SIA 
“ZEKANTS” ar projektu “Kraukšķīgu pupu uzkodu 
“Pupuchi” ražošanas attīstība” un projekta izvirzī-
tāja – LEADER vietējā rīcības grupa “Lauku partne-
rība “Lielupe””. Veicināšanas balvas saņēma Lim-
bažu novada individuālā darba veicējs Jānis Ulmis 
par projektu “DALA – Latvijas dziedniecisko augu 
laboratorijas “Avotiņi” kā starpsektorāla, integrē-
ta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā” un 
projekta izvirzītājs – LEADER vietējā rīcības grupa 
“Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” un Rēzeknes 
novada SIA “KUUP COFFEE” par projektu “Specia-
lizētās grauzdētavas izveide Rēzeknes novada Len-
džos” un projekta izvirzītājs – LEADER vietējā rīcī-
bas grupa “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks” laureā-
ta gods piešķirts Valdemārpils mazpulkam un va-
dītājai Andai Dzenei (Talsu novads); veicināšanas 
balvas – Staļģenes mazpulkam un vadītājai Andai 
Skrupskai (Jelgavas novads), Sūnu mazpulkam un 
vadītājai Dainai Kalvei (Krustpils novads) un Jaun-
pils–Viesatu mazpulkam un vadītājai Līgai Bieran-
dei (Jaunpils novads).

Nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” par 
laureātu grupā “Zinātne praksei” atzīts Dr. ha-
bil. sc. ing. prof. Pēteris Rivža un vadošie līdzautori: 
Dr. oec. asoc. prof. Dina Popluga, Dr. sc. ing. prof. Rit
vars Sudārs, Dr. agr. asoc. prof. Dzidra Kreišmane un 
Dr. oec. asoc. prof. Kaspars NaglisLiepa par mono-
grāfiju “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša-
nas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecī-
bu un mežsaimniecību Latvijā”. Veicināšanas balva 

Foto: Zemkopības ministrija
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grupā “Zinātne inovācijai” piešķirta PhD. biol. Ingai 
MoročkoBičevskia un vadošajiem līdzautoriem: 
Dr. biol. Inai Baļķei, Dr. biol. Maksimam Balalaikinam 
un Dr. agr. Arturam Stalažam par projekta “Pētnie-
ciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smilts
ērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai” 
3. apakšprojektu “Latvijā sastopamo smiltsērkšķu 
slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturojums 
zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai diagnosti-
kas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu aizsardzī-
bas sistēmas izveidei”. Ar veicināšanas balvu grupā 

“Jaunais zinātnieks” atzīmēta Dr. agr. Rasma Platače 
un zinātniskā darba vadītājs Dr. agr. prof. Aleksandrs 
Adamovičs par promocijas darbu “Zālaugu bioma-
sas ieguve cietā kurināmā ražošanai”.

Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvu-
si par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pa-
sākumiem, bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par 
priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

Plašāka informācija par konkursu pieejama tīmekļ-
vietnē www.sejejs.lv.

Briselē prezentēta virtuālā platforma 
pieaugušo izglītības politikas pilnveidei

Oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji de-
vās uz Briseli, lai teju 70 interesentus iepazīstinātu 
ar jaunradīto virtuālo platformu – politikas rīku ap-
kopojumu pieaugušo izglītības piedāvājuma piln-
veidei. Klātesošo vidū bija galvenokārt Eiropas val-
stu vietējās politikas veidotāji, kā arī sociālās un ko-
hēzijas politikas ieviesēji un citi interesenti, kurus 
interesē pieaugušo izglītības politikas aktualitātes.

Problemātika, ko aktualizējusi ERASMUS+ projek-
ta “CREATE” partnerība, arī Vidzemes plānošanas 
reģions, likusi rūpīgi izvērtēt, kā vairākās valstīs 
Eiropā tiek īstenota pieaugušo izglītības politika, 
pastarpināti meklējot arī atbildi uz jautājumu: kā-
pēc atvēlētais Eiropas Sociālā fonda finansējums, 
kas pieejams dažādu pieaugušo izglītības ieceru 
īstenošanai, netiek pilnvērtīgi izmantots (piemē-
ram, iepriekšējā plānošanas periodā no 2007. 
līdz 2013. gadam Eiropas reģionos izmantoti tikai 
47,4% no kopējā finansējuma, Latvijā bija apgūti 
69% finansējuma).

Izmantojot ES projektu priekšrocības, kad projek-
tos kopā startē dažādu valstu organizācijas un in-

stitūcijas un tiek piesaistīti augsta līmeņa eksperti, 
veikta rūpīga pieaugušo izglītības politikas instru-
mentu apzināšana un to izvērtējums visās projekta 
valstīs (Vācijā, Latvijā, Čehijā, Horvātijā, Īrijā, Beļģi-
jā, Itālijā un Spānijā).

Izstrādātā platforma, kurā informācija lasāma arī 
latviešu valodā, piedāvā pieaugušo izglītības politi-
kas veidotājiem idejas un konkrētus rīkus, kas varē-
tu palīdzēt dažādos pieaugušo izglītības piedāvāju-
ma izstrādes posmos – politikas plānošanā, formu-
lēšanā, ieviešanā un, visbeidzot, uzraugot plānoto. 
Visi instrumenti ir pieejami projekta eplatformā 
(http://www.projectcreate.eu/).

Pasākums, kurā Vidzemes plānošanas reģions kopā 
ar citiem ERASMUS+ finansētā projekta “CREATE” 
partneriem stāstīja par nozīmīgākajiem sasniegu-
miem projekta ieviešanā, notika Eiropas Reģionu 
un pilsētu nedēļā. Tas ir ikgadējs ES Komisijas un ES 
Reģionu komitejas rīkots pasākums, kas veltīts ES 
kohēzijas politikas attīstībai. Šogad apmēram 6000 
cilvēku no visas Eiropas ieradās Briselē, lai disku-
tētu par teritoriālās attīstības nākotni un dalītos 
pārdomās par programmām, pasākumiem un ini-
ciatīvām, kas tai veltītas.

Domājot par projekta “CREATE” rezultātu ilgtspē-
ju, vēl pēdējo reizi projekta partneri tikās atsevišķā 
sanāksmē, lai pārrunātu galvenos secinājumus un 
vienotos par tālāko rīcību. Latviju pārstāvēja Vidze-
mes plānošanas reģiona eksperte Anita Jākobso-
ne, kurai ir plaša pieredze pieaugušo izglītības un 
mūžizglītības jautājumos. Ņemot vērā, ka “CREATE” 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.sejejs.lv
http://www.projectcreate.eu/toolbox.php?lang=EN
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galvenās aktivitātes bija vērstas uz to, lai pie viena 
galda pulcētu gan politikas veidotājus, gan pieau-
gušo izglītības un vietējās ekonomikas attīstītājus, 
radītā platforma, kaut arī virtuāla, tomēr ir vietne, 
kurā kopā sadarbībā radīt kvalitatīvu pieaugušo iz-
glītības piedāvājumu Eiropā.

Rīkkopu platforma, kas ir galvenais projekta rezul-
tāts, tiks uzturēta vēl divus gadus, tajā varēs ie-
sniegt priekšlikumus arī citi lietotāji.

Plašāka informācija vietnēs http://www.projectcre-
ate.eu un http://www.vidzeme.lv, sadaļā PROJEKTI.

Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā 
balva “Saules laiva”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi 
2019. gada pretendentu pieteikšanos pieaugušo 
neformālās izglītības ceļojošajai balvai “Saules lai-
va”, ko ik gadu piešķir labākajiem pieaugušo izglī-
totājiem.

Pieteikties balvai aicinātas izglītības iestādes vai 
organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo 

izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvas 
mācības un veicinot pieaugušo neformālās izglītī-
bas attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt arī 
pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības iz-
glītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformā-
lās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pie-
augušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnie-
ki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no nefor-
mālās izglītības programmām un vēlas izcelt augst-
vērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja 
balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, iero-
sinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācī-
bu grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Ar pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas 
nolikumu var iepazīties IZM vietnē šeit.

Pieteikums jāiesniedz rakstiski vai parakstīts ar dro-
šu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā 
pasta adresi pasts@izm.gov.lv.

Pieaugušo izglītības balvas pieteikumu iesniegša-
nas termiņš ir 1. decembris.

Aicinājums iesniegt pieteikumus EK par 
kultūras politiku reģionos

Nākamgad Eiropas Komisija (EK) apkopos viedok-
ļus par kultūras politiku reģionos un kultūras lomu 
ārpus Eiropas pilsētu centriem – kā jaunās priori-

tātes, politikas, darbības un finansējums var labāk 
atbalstīt kultūru ārpus pilsētām.

Eiropas Savienības dalībvalstu organizācijas un ie-
dzīvotāji aicināti izteikt viedokli par vairākiem jau-
tājumiem: kuras galvenās prioritātes būtu jāizvirza 
politikas veidotājiem attiecībā uz mazāk blīvām te-
ritorijām; kāda kultūras politika veicina stereotipu 
pārvarēšanu, starpkultūru dialogu un ilgtspējīgu 
radošo tūrismu un izcilus mākslas un kultūras pasā-
kumus ārpus lielpilsētām; kā var izstrādāt jaunu kul-
tūras politiku tādām vietām, kur nav automaģistrā-
ļu, ko katru dienu izmanto tūkstošiem iedzīvotāju; 

http://www.projectcreate.eu
http://www.projectcreate.eu
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti
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kādas ir jaunās integrētās kultūras politikas, kas var 
novērst pašreizējās nepilnības; ko kultūras politika 
var attīstīt kopā ar citām jomām; kādas ir ar pilsē-
tām nesaistītu radošo industriju politiku galvenās 
iezīmes; ko ekoloģiskā pārveide nozīmē kultūras 
politikai ārpus pilsētas; kādai jābūt kultūrpolitikai, 
lai nodrošinātu līdzsvarotāku piekļuvi kultūras fi-
nansējumam ES teritorijās? Dalībnieki tiek mudinā-
ti dalīties viedoklī arī par citiem aspektiem, kurus 
uzskata par svarīgiem.

Veiksmīgos pieteikumu iesniedzējus uzaicinās uz 
“prāta vētras” sanāksmi, kas notiks 2020. gada 4. 
un 5. februārī “FagusWerk” Alfeldē (Vācijā). Savu-

kārt dialoga sanāksme par šo tēmu notiks 22. aprīlī 
Briselē (Beļģijā). Ceļošanu, izmitināšanu un ēdinā-
šanu nodrošinās EK “Voices of Culture” (“Kultūras 
balsis”).

Konkursā var piedalīties kultūras un radošo noza-
ru pārstāvji (profesionālās organizācijas, kultūras 
iestādes, nevalstiskās organizācijas, Eiropas tīkli, 
fondi, privātās organizācijas, vietējās un reģionālās 
pašvaldības), kuri vēlas piedalīties diskusijās ar EK.

Piesakieties šeit! Pieteikšanās termiņš – 10. no-
vembris.

Vairāk informācijas šeit.

Konkurences padome aicina pieteikt 
nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei

Konkurences padome (KP) aicina piedalīties akcijā 
“Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā jāpiesa-
ka likumos, MK noteikumos, pašvaldību saistošajos 
noteikumos un citos normatīvajos aktos iekļautie 
nepamatotie ierobežojumi konkurencei vai uzņē-
mējdarbībai. Akcijas mērķis ir identificēt nepama-

totos šķēršļus un rosināt to novēršanu.

Akcijā var piedalīties uzņēmēji, nevalstiskās orga-
nizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskie 
biroji, kā arī jebkurš interesents, kurš novērojis vai 
saskāries ar šķēršļiem normatīvajā regulējumā, kas 
nepamatoti kavē vai ierobežo uzņēmējdarbības at-
tīstību un konkurenci.

Par šķērsli konkurencei var uzskatīt normatīvo aktu 
prasības, kuru rezultātā tiek kavēta jaunu tirgus da-
lībnieku ienākšana tirgū vai no tirgus ir spiesti aiziet 
jau esošie tirgus dalībnieki, kā arī situācijas, kad tir-
gus spēlētājiem, pretēji konkurences neitralitātes 
principam, netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespē-
jas konkurēt tirgū.

Akcija notiek līdz 15. novembrim. Lai piedalītos ak-
cijā, interesentiem jāaizpilda elektroniski sagatavo-
ta anketa vai anketas sagatave, kurā jānorāda, kāds 
normatīvais regulējums (likumi, MK noteikumi, paš-
valdību saistošie noteikumi u.c.) ierobežo uzņēmēju 
spēju veikt uzņēmējdarbību un godīgi konkurēt tir-
gū. Izvēloties iesniegt anketas sagatavi, nevis aizpil-
dīt elektronisko pieteikuma formu, ir jālejupielādē 
anketa Word formātā, tā jāaizpilda un pdf formātā 
jānosūta uz epasta adresi konkurence@kp.gov.lv 
ar norādi “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”.

Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos Pasaules kon-
kurences dienai veltītā svinīgajā pasākumā 5. de-
cembrī.

Akcijas nolikums ŠEIT. Akcijas pieteikuma anketa 
šeit: http://ejuz.lv/nejedziba. Akcijas anketas saga-
tave word formātā ŠEIT. Vairāk par akciju šeit.

https://asp2.inquery.net/s.app?A=JOvcluGA
https://voicesofculture.eu/2019/10/10/call-for-applications-the-role-of-culture-in-non-urban-areas-of-the-european-union/
mailto:konkurence@kp.gov.lv
https://www.kp.gov.lv/files/documents/1.nolikums_akcija_nej%C4%93dz%C4%ABg%C4%81kais %C5%A1%C4%B7%C4%93rslis konkurencei_2019.pdf
http://ejuz.lv/nejedziba
https://www.kp.gov.lv/darbibas-virzieni/konkurences-kulturas-veicinasana/akcija-nejedzigakais-skerslis-konkurencei
https://www.kp.gov.lv/darbibas-virzieni/konkurences-kulturas-veicinasana/akcija-nejedzigakais-skerslis-konkurencei
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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 diskutēs par kopienu līdzdalī-
bas tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses 
piemēriem, iepazīstinās ar ciemu plānošanas kon-
ceptu un sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīni-
ju projektu, identificēs labās prakses piemērus, ko 
var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un plā-
nu īstenošanā. Tāpat paredzēts klātienē apskatīt ar 
iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.

Divi reģionālie semināri jau notikuši (30. oktobrī 
Koknesē un 31. oktobrī Druvienā), bet nākamie re-
ģionālie diskusijsemināri notiks:

5. novembrī Engurē;

12. novembrī Alsungā.

Dalībai diskusijseminārā var pieteikties šeit.

CFLA semināru cikls “Labā prakse ES fondu 
projektu īstenošanā”

Ar semināru 30. oktobrī Rīgā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) uzsākusi rudens semināru 
ciklu par labo praksi ES fondu atbalsta izmantoša-
nā. Novembrī bezmaksas semināri notiks arī visos 
reģionos.

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pār-
stāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, Labklājības 
ministriju, Finanšu nozares asociāciju un ES fondu 
projektu īstenotājiem stāstīs par aktualitātēm un 

nākotnes perspektīvām ES fondu jomā. Semināru 
dalībnieki 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 – gan 
veiksmēm, gan izaicinājumiem – projektu īsteno-
šanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji. Se-
mināru laikā būs iespējams saņemt arī individuālas 
klātienes konsultācijas par ES fondu projektu evidi.

Semināri notiks:

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 vietnē.

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

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=037b7bef9d&e=c29645e246
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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CFLA aicina uz semināru par ES fondu 
finansējuma saņemšanu nodarbināto 
apmācībām

CFLA izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu at-
lasi biedrībām un nodibinājumiem par apmācību 
organizēšanu nodarbinātajiem. 11. novembrī no-
tiks seminārs par projektu iesniegumu atlases jau-
tājumiem.

Līdz 9. decembrim biedrības un nodibinājumi, kas 
pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju nozari vai starptautisko 
biznesa pakalpojumu centrus, var pieteikties ERAF 
līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai 
komersantiem.

Noderīgu informāciju par projektu iesniegumu sa-
gatavošanu CFLA un Ekonomikas ministrija sniegs 
seminārā 11. novembrī plkst. 14. Darba kārtība un 
pieteikšanās semināra apmeklējumam (līdz 7. no-
vembrim) pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasāku-

mi”. Semināram tiks nodrošināta arī tiešraide CFLA 
mājaslapā cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts nodarbināto apmācībām tiek 
sniegts, lai nodrošinātu komersantus ar atbilstošas 
kvalifikācijas darbaspēku, tādējādi sekmējot darba 
ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu pro-
duktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražoša-
nā.

Biedrības un nodibinājumi, kas īstenos atbalstītos 
projektus, var organizēt apmācības dažādās jomās, 
piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās, te-
lemātikā un loģistikā, matemātikā, datorzinātnē, 
programmēšanā, mežsaimniecībā, vides aizsardzī-
bā, projektu vadībā, valodu apmācību u.c.

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un ma-
zajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots 
segt 70% apmērā, vidējiem komersantiem – 60%, 
lielajiem komersantiem – no 30 līdz 50% atkarībā 
no uzņēmuma ieguldījumiem tā pētniecībā un at-
tīstībā. Šajā atlases kārtā, tāpat kā 2016. gadā iz-
sludinātajā programmas pirmajā atlases kārtā, pie-
ejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais 
ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000–
3 100 000 eiro atkarībā no nozares, kuru pārstāv 
finansējuma saņēmējs, un projekta īstenošanas 
veida – individuāli vai partnerībā.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi 
pieejami MK 27.10.2015. noteikumos nr. 617. Pro-
jektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidla-
pas un palīgmateriāli pieejami CFLA vietnes sadaļā 
“Izsludinātās atlases”.

Latvijas mežzinātnes diena Jaunkalsnavā

7. novembrī Jaunkalsnavā notiks Latvijas mežzi-
nātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā kli-
matā”, ko Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
“Silava” organizē sadarbībā ar AS “Latvijas valsts 
meži”, Meža pētīšanas staciju, LULST Meža fakul-
tāti un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 
akadēmiju.

Mežzinātnes dienas darba kārtība ŠEIT. Foto: Sandra Bērziņa

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
http://likumi.lv/ta/id/277601-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-2-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-inovaciju-ieviesanu-komersantos
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-1-k-2
http://www.silava.lv/userfiles/file/darba k%C4%81rt%C4%ABba 07_11_2019-1.pdf
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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.

Informatīvs pasākums darba devējiem par 
personu ar invaliditāti un garīga rakstura 
traucējumiem integrāciju sabiedrībā un 
darba tirgū

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF 
projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstu-
ra traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sa-

biedrībā” 14. novembrī Rīgā, “Bellevue Park Hotel” 
(Slokas ielā 1), aicina darba devējus, pašvaldības, 
sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības eks
pertus uz sarunu par darba prasmju veicināšanu, 
nodarbinātību un apmācību iespējām personām ar 
invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

Pasākuma “Cilvēks. Prasmes. Iespējas” mērķis ir 
uzrunāt darba devējus, sniegt informāciju un ie-
pazīstināt ar SIVA projektā apmācīto dalībnieku 
prasmēm, virzot personas ar invaliditāti un garīga 
rakstura traucējumiem integrācijai sabiedrībā un 
darba tirgū.

Informatīvais seminārs par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties 
bezmaksas informatīvajā seminārā, kas notiks 21. no-
vembrī Rīgā, viesnīcā “Neiburgs” (Jaunielā 25/27).

Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību un 
to padotības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju 
un biedrību pārstāvjus par programmu “Eiropa pil-

soņiem”. Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, ka 
līdztekus informācijai par programmas piedāvāta-
jām finansējuma iespējām un veidlapas aizpildīša-
nas specifiku projekta iesniedzējorganizācijas pie-
redzē dalīsies nodibinājuma “Sabiedrības līdzdalī-
bas fonds” pārstāve, kura stāstīs par programmas 
2. atbalsta darbības 3. apakšpasākumā “Pilsoniskās 
sabiedrības projekti” atbalstīto projektu “Smart 
eDemocracy Against fake news” (Gudra digitālā 
demokrātija pret viltus ziņām), kas tika atbalstīts 
2018. gadā.

Semināra programma ŠEIT. Reģistrācija semināram 
ŠEIT.
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