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6. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) Domes sēde, kurā ar balsu vairākumu 
tika pieņemts lēmums lūgt Saeimu neatbalstīt 
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likum-
projektu un nodot to atpakaļ Ministru kabinetam 
(MK).

Uz tikšanos Rīgas pilī ar Valsts prezidentu Egilu 
Levitu bija ieradušies daudzu pašvaldību vadītā-
ji, lai pārrunātu demokrātijas principu ievērošanu 
administratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaitā un 
paustu savu viedokli par šobrīd Saeimai nodoto Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) sagatavoto un MK atbalstīto likumpro-
jektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, norādot gan uz li-
kumprojekta trūkumiem, gan uz pārkāpumiem ATR 
gaitā, uzsvēra, ka ne pašvaldības, ne iedzīvotāji nav 
saņēmuši atbildes uz jautājumiem, kā izpaudīsies 
pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās 
un kā to mērīs un ar ko salīdzinās, kādu mehānismu 
izmantos, lai nodrošinātu līdzsvarotu novadu iekšē-
jo teritoriālo attīstību, kādi ir aplēstie reformas fi-
nansiālie ieguvumi, un citiem. “Tik svarīgu reformu 
nedrīkst pamatot tikai ar pieņēmumiem, tai jābūt 
balstītai patiesos pierādījumos un visu aspektu iz-
vērtējumā,” pauda LPS vadītājs.

Viņu atbalstīja un papildināja abi vietnieki – Jelga-
vas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 
un Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis –, aicinot valsts augstākās amatpersonas 
iesaistīties šajā Latvijai tik svarīgajā solī, kas var ie-
tekmēt ne tikai tuvāko nākotni, bet visu turpmāko 
valsts attīstību, un iedziļināties Saeimai iesniegtajā 
dokumentā, kuram ir ļoti daudz trūkumu un nepil-
nību.

Valsts prezidents Egils Levits norādīja, ka, īstenojot 
ATR, ir svarīgi koncentrēties uz trim tās būtiskāka-
jiem elementiem – kompetenci, teritoriālajām ro-
bežām un identitāti. Kompetence jāsaista ar efekti-
vitāti un kvalitāti, raugoties gan no atbildības līmeņu 
pozīcijām, gan pieejamības aspekta. Teritoriju no-
teikšanā jāiesaista iedzīvotāji, un Valsts prezidents 
uzsvēra, ka ATR gaitā nedrīkst aizmirst par identitāti 
un piederību kopienām. Pēc E. Levita domām, visas 
Latvijas vietas ir vienvērtīgas, tāpēc viņa ieteikums: 
turpināt diskusijas, kurās piedalītos gan atbildīgās 
ministrijas, gan Saeimas, gan pašvaldību pārstāvji.

Vairāku pašvaldību vadītāji akcentēja atsevišķas re-
formas nianses, taču bija vienisprātis, ka reformai 
nepieciešams ekonomisks pamatojums, īpaši – kā 
tiks nodrošināta nomaļu dzīvotspēja, un reģionu 
attīstībai jākļūst par Nacionālā attīstības plāna prio-
ritāti, to nedrīkst atstāt pabērna lomā.

Ņemot vērā ATR nepietiekamo ekonomisko pama-
tojumu un to, ka nav saņemtas atbildes uz iedzīvo-
tājiem būtiskiem jautājumiem, LPS Dome nolēma 
lūgt Saeimu pirmajā lasījumā neatbalstīt likumpro-
jektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” un nodot atpakaļ Ministru kabinetam, lai 
tas sagatavotu to atbilstoši demokrātijas princi-
piem un starptautisko tiesību normām.

Foto un video no LPS Domes sēdes skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Valdes sēde

6. novembrī pirms Domes sēdes notika LPS Valdes 
sēde, kas sākās ar uzaicināto personu – Labklājības 
ministrijas (LM) valsts sekretāra vietnieces Janas 
Muižnieces un LM Sociālās iekļaušanas politikas 
departamenta direktores Elīnas Celmiņas – uzklau-
sīšanu un iedziļināšanos ministrijas piedāvājumā 
par asistenta pakalpojumu.

LM izveidotā darba grupa pēc četru gadu diskusi-
jām tikusi līdz konceptuālam ziņojumam par asis-
tenta pakalpojuma pilnveidošanu un izstrādājusi 

piecus asistenta pakalpojuma nodrošināšanas risi-
nājuma variantus. Pirmais no tiem piedāvā pakal-
pojuma nepieciešamības izvērtēšanā un piešķir-
šanā saglabāt līdzšinējo kārtību, bet pārējie četri 
paredz ieviest vienotu anketu par pakalpojuma 
nepieciešamības noteikšanu un samazināt atskaitī-
šanās prasības, taču atšķirīgu finansēšanas shēmu. 
1., 2. un 3. varianta īstenošanas gadījumā nepiecie-
šami papildu izdevumi no valsts budžeta, bet 3. un 
4. variantā – no pašvaldību budžeta.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte norāda, ka ministrijas sagatavotais 

https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-administrativi-teritorialajai-reformai-ir-javeicina-iedzivotaju-piederiba-savai-valstij-26017
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ziņojums nosūtīts visiem sociālajiem dienestiem 
ar lūgumu sniegt savu vērtējumu un priekšlikumu 
atbilstošākā varianta izvēlei. Pēc saņemtajām at-
bildēm secināms, ka pašvaldību vairākums atbalsta 
2. variantu, jo atbilstoši tam tiktu ieviesta vienota 
asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbal-
sta intensitātes noteikšanas anketa, tā nodrošinot 
vienādu pieeju visiem; finansējumu nodrošinātu 
valsts, bet administrētu pašvaldības; asistentam 
palielinātos atalgojums un saglabātos darba attie-
cības un sociālais nodrošinājums; tiktu vienkāršota 
atskaitīšanās kārtība; paliktu iespēja asistenta pa-
kalpojumu sniegt ģimenes locekļiem. Pašvaldības 
nepiekrīt līdzfinansējumam un uzskata, ka asisten-
ta pakalpojuma finansēšanā jāsaglabā pašreizējais 
modelis, kad valsts nodrošina finansējumu, bet 
pašvaldības administrē un ministrija sedz pašval-
dībām pakalpojumam faktiski izlietoto naudas ap-
mēru.

Pēc diskusijām arī LPS Valde nolēma atbalstīt 2. va-
riantu, norādot, ka jāmeklē risinājumi nepiecieša-
majam finansējumam.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa informēja par informatīvo ziņojumu 
“Par plānošanas reģionu darbības pilnveidoša-
nu”. VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu un 
MK protokollēmuma projektu LPS nesaskaņoja, jo 
ir vairāki konceptuāli iebildumi.

LPS uzskata, ka plānošanas reģioni ir jāstiprina ne-
atkarīgi no tā, vai tiek izveidotas otrā līmeņa paš-
valdības. Jau augustā Valde nolēma aicināt minis-
triju atsākt diskusijas un par pamatu tām izmantot 
zinātnieku izstrādāto piedāvājumu “Latvijas terito-
riju attīstības pārvaldes reforma”, izveidojot otrā 
līmeņa pašvaldības, pārdalot funkcijas un veicot 
arī valsts pārvaldes reformu. Informatīvajā ziņoju-
mā no zinātnieku piedāvājuma nav iekļauts nekas, 

arī diskusijas un sarunas ar LPS nav notikušas. Sa-
gatavotais dokuments pēc savas formas un satura 
neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam par kon-
ceptuālu jautājumu izskatīšanu Ministru kabinetā, 
jo tajā nav izvērtēti piedāvātie varianti attiecībā uz 
apriņķu pašvaldību veidošanu un plānošanas reģio-
nu darbības stiprināšanu.

LPS Valde nolēma, ka jāstiprina plānošanas reģioni, 
bet šo informatīvo ziņojumu Pašvaldību savienība 
neatbalsta un aicina atvērt diskusiju par plānoša-
nas reģionu funkcijām, uzdevumiem un finansēju-
mu.

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane Valdes locekļiem pastāstīja par 
diskusiju “Tūrisma produkts un tā attīstība reģio-
nos”, kura 25. oktobrī notika Koknesē un kurā pie-
dalījās arī Konkurences padomes (KP) priekšsēdē-
tāja Skaidrīte Ābrama, KP Konkurences veicināša-
nas nodaļas vadītājs Antis Apsītis un Saeimas Taut-
saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs. Šajā 
reizē tika analizēti pašvaldību tūrisma informācijas 
centri (TIC) un punkti (TIP), īpaši pievēršoties kon-
kurences aspektam, un Kokneses TIC ir labās piere-
dzes un veiksmes stāsts.

A. Feldmane Kokneses diskusijas kopsavilkumu 
par tūrisma jomu novados apkopojusi vairākos se-
cinājumos. Standarta gadījumā “tirgus nepilnību” 
skaidro kā ekonomisku situāciju, kurā brīvā tirgus 
apstākļos preces piegādā un pakalpojumus sniedz 
nepietiekamā daudzumā jeb, citiem vārdiem, kurā 
preču iegāde vai pakalpojumu sniegšana netiek no-
drošināta pieprasītajā daudzumā, un tas nozīmē, 
ka konkrētajā situācijā tirgus nespēj nodrošināt 
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. 
Kokneses TIC pakalpojumu klāsts tūristiem un vie-
siem atbilst tirgus nepilnības situācijai, jo šobrīd 
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vietējiem uzņēmējiem nav finanšu jaudas, lai paši 
varētu pārņemt TIC funkcijas, un iespējams, ka bez 
TIC attiecīgā prece vai pakalpojums konkrētajā tir-
gū vispār nebūtu pieejami. Tāpat vietējiem uzņē-
mumiem trūkst kapacitātes, lai veidotu koopera-
tīvus un sadarbības projektus spēcīgiem eksporta 
piedāvājumiem, un TIC darbojas kā atbalsta plat-
forma vietējo uzņēmēju atbalstīšanai un populari-
zēšanai. TIC maksas pakalpojumus nevar uzskatīt 
par komercdarbību, jo to mērķis nav peļņa, bet gan 
uzskatāmi par saimniecisko darbību: pakalpojumi 
tiek sniegti kā papildu pakalpojumi, nodrošinot 
galveno funkciju – kvalitatīvi apkalpot TIC klientus 

un stiprināt vietējās teritorijas zīmolu kā tūrisma 
galamērķi.

Valdes sēdes noslēgumā LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis iepazīstināja ar LPS vēstuli Eiropas Pado-
mes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam 
Strasbūrā par demokrātijas pārkāpumiem ATR gai-
tā un Monitoringa komitejas faktu noskaidrošanas 
vizīti decembra sākumā, lai gūtu padziļinātu priekš-
statu par Eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkā-
pumiem Latvijā, uz kuriem norāda LPS.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notika 5. novembrī un tika translēta tiešraidē.

Par darba kārtības pirmo jautājumu – Reģionā-
lās politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam 
projektu – informēja LPS padomniece attīstības 
un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa. Viņa 
uzsvēra, ka LPS iebilst pret sasteigto Reģionālās 
attīstības pamatnostādņu izstrādes un saskaņoša-
nas noslēguma daļas procesu: precizētās pamatno

stādnes tika nosūtītas izvērtēšanai tikai piecu die-
nu digitālajā saskaņošanā, bez saskaņošanas dalīb-
nieku tikšanās klātienē starpinstitūciju sanāksmēs, 
un VARAM plāno tās pieņemt MK izbraukuma sēdē 
Alūksnē 12. novembrī.

Pašvaldību savienība nav saskaņojusi Reģionālās 
attīstības pamatnostādnes.

Viens no iemesliem ir tas, ka paralēli Reģionālās 
attīstības pamatnostādņu pieņemšanai šobrīd tur-
pinās Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrāde, kur 
līdzsvarota reģionu attīstība iezīmēta tikai kā viens 
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no 18 NAP rīcības virzieniem. G. Lukstiņa atgādinā-
ja, ka LPS prasa reģionālajai attīstībai ierādīt lielāku 
lomu NAP – reģionālo attīstību noteikt kā NAP ce-
turto stratēģisko mērķi. Jau šobrīd arī vairākos citos 
NAP rīcību virzienos, piemēram, par uzņēmējdar-
bības vidi, mājokli, ieskanas reģionālās attīstības 
jautājumi. Pamatnostādņu un NAP ietvertie reģio-
nālās attīstības jautājumi būtu savstarpēji precizē-
jami un saskaņojami.

LPS atzinumā iekļauta doma, ka jāceļ visu Latvijas 
reģionu starptautiskā konkurētspēja un pamatno
stādņu rezultāti un rezultatīvie rādītāji jāvērtē pret 
ES reģionu vidējo līmeni. G. Lukstiņa norādīja uz LPS 
prasību par investīciju koordināciju visās nacionālo 
interešu telpās, tajā skaitā lauku attīstības telpās, 
un par reģionu un novadu daudzcentru attīstību.

Komitejas dalībnieki tika iepazīstināti ar būtiskāka-
jiem LPS iebildumiem pret pamatnostādņu uzde-
vumiem – pirmkārt, B.3.2. uzdevumu “Pašvaldību 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošana un 
otrā līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamī-
bas izvērtēšana”, kur LPS savā atzinumā ir iebildusi 
pret a priori VARAM izteikto nostādni, ka reģionālo 
pašvaldību izveide nav nepieciešama un reģionā-
lajā līmenī ir saglabājami tikai plānošanas reģioni. 
Šo daļu LPS ir pieprasījusi izteikt šādā redakcijā: 
“Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar ad-
ministratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un 
nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādi un 
piemērošanu, otrā pārvaldības līmeņa funkcionālā, 
finansiālā un pārvaldes statusa nostiprināšanu.”

Otrkārt, starp LPS un VARAM nav panākta vieno-
šanās par uzdevumu “Atbalsts reģionālajiem pro-
jektiem: reģionālo projektu programmas izveide” 
(jāatzīmē, ka iepriekšējā pamatnostādņu projekta 
redakcijā VARAM runāja plašāk – par Reģionālās 
attīstības fonda izveidi), tā darbības virzieniem un 
tam novirzāmajiem finansējuma avotiem. Publis-
kajā telpā LPS nenogurstoši atgādinājusi, ka reģio-
nu attīstībai ir vajadzīgs savs, nacionālais finanšu 
attīstības instruments, valstij paredzot līdzdalību 
tajā. Tomēr piedāvātajā variantā Reģionālās attīs-
tības programmas izveide primāri tiek plānota ti-
kai no pašvaldību budžeta nodokļu pieauguma, un 
pavisam neskaidri VARAM iezīmē citu ceļu – izvēr-
tēt iespēju piesaistīt papildu finanšu avotus ārpus 
valsts budžeta līdzekļiem programmas veidošanai.

Treškārt, LPS uztur iebildumus arī vairākos citos uz-
devumos, kuri, trūkstot normālam saskaņošanas 
procesam, nav izdiskutēti, tuvinot viedokļus, vai 

kuriem nav norādīti konkrēti risinājumi, to skaitā 
uzdevumi “Valsts aizdevumu pašvaldībām nosacī-
jumu pilnveidošana”, “Mājokļu pieejamība darba-
spēkam reģionos” un vairāki uzdevumi transporta 
jomā: “Sasniedzamība starp reģioniem”, “Valsts 
reģionālās un vietējās nozīmes autoceļu tīkla pār-
būve un atjaunošana administratīvi teritoriālās re-
formas kontekstā” un pašvaldību ceļu un ielu infra-
struktūras attīstība un mobilitātes uzlabošana.

Sekojoši par likumprojektu “Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likums” un informatīvā zi-
ņojuma “Par plānošanas reģionu darbības pilnvei-
došanu” virzību ziņoja LPS padomniece reģionālās 
attīstības jautājumos Ivita Peipiņa. Viņa informēja, 
ka likumprojektu skatīs 7. novembra Saeimas ple-
nārsēdē: tāds lēmums pieņemts Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. LPS un 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija uzskata, ka likum-
projekts jāatdod atpakaļ Ministru kabinetam, lai 
VARAM izpilda “mājasdarbu” – ekonomiski izvērtē 
savu piedāvāto novadu karti, precizē kritērijus un 
veic demokrātisku saskaņošanu. Deputāti apņēmās 
uzklausīt visas pašvaldības, kurām ir savs viedoklis 
par piedāvāto likumprojektu.

Turpinājumā I. Peipiņa komitejas dalībniekus in-
formēja par informatīvā ziņojuma “Par plānošanas 
reģionu darbības pilnveidošanu” projektu. Šobrīd 
LPS šo dokumentu nav saskaņojusi, plānošanas re-
ģioni snieguši saskaņojumu. LPS atzinumā uzsvērts, 
ka plānošanas reģioni ir stiprināmi neatkarīgi no 
tā, vai tiek izveidotas otrā līmeņa pašvaldības, jo 
jebkurā gadījumā plānošanas reģiona kapacitāte 
un izveidotās institūcijas būtu labs pamats arī otrā 
līmeņa pašvaldību administrācijas darbības nodro-
šināšanai, un tieši šīs alternatīvas ir jāizvērtē infor-
matīvajā ziņojumā. Par šo ziņojumu notika arī saru-
na 6. novembra LPS Valdes sēdē.

Sēdes noslēgumā par likumprojektu “Grozījums 
Teritorijas attīstības plānošanas likumā”, kurš 
pieņemts MK un nodots Saeimai, informēja Gunta 
Lukstiņa. Viņa norādīja, ka saskaņošanas procesā li-
kumprojekta redakcija būtiski precizēta un noteikts 
arī likuma spēkā stāšanās datums, 2020. gada 1. jū-
nijs, tātad saskaņā ar likumprojekta pašreizējo re-
dakciju pašvaldības līdz nākamā gada 1. jūnijam var 
turpināt izstrādāt, apspriest un pieņemt izstrādātās 
stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas 
plānojumus.

LPS par šo likumprojektu turpinās diskutēt Saeimas 
komisijā un uzturēt savus iebildumus, ka:
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•	 nav lietderīgi pārtraukt izstrādes stadijā esošos 
plānojumus un programmas, lauzt noslēgtos lī-
gumus;

•	 ņemot vērā ES nākamā perioda tuvumu, tieši 
otrādi – jāveicina attīstības programmu izstrāde 
un to uzsākšana;

•	 no likumprojekta izslēdzamas tās pašvaldības, 
uz kurām Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumā paredzētā pašvaldību robežu grozī-
šana neattiecas.

Komiteja nolēma pieņemt informāciju zināšanai un 
šajos jautājumos atbalstīt LPS pozīcijas.

Sēdē sniegtās prezentācijas atrodamas šeit. Sēdes 
videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos,

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS prasa garantēt apsolīto finansējumu 
ceļiem vidēja termiņa budžetā un ATR 
programmā

Foto: Ojārs Martinsons

5. novembrī MK sēdē tika skatīts VARAM sagata-
votais informatīvais ziņojums “Par investīciju pro
grammu autoceļu attīstībai administratīvi terito-
riālās reformas kontekstā”, ko, neraugoties uz LPS 
iebildumiem, valdība apstiprināja.

Jau ziņojuma tapšanas laikā un Valsts sekretāru sa-
nāksmē LPS pauda bažas par šā ziņojuma kvalitāti, 
valsts autoceļu paviršo raksturojumu un neizana-
lizēto situāciju, autoceļu infrastruktūras nepilnīgo 
raksturojumu, kā arī ziņojumam nepievienoto prio-
ritāri sakārtojamo valsts reģionālo un valsts vietējo 
autoceļu posmu sarakstu. Savas bažas LPS darīja 

zināmas septembrī nosūtītajā vēstulē Ministru pre-
zidentam, Valsts kancelejai un VARAM, aicinot mi-
nistriju pārstrādāt informatīvo ziņojumu par inves-
tīciju programmu autoceļu attīstībai ATR kontekstā.

MK sēdē LPS padomnieks tautsaimniecības jautā-
jumos Aino Salmiņš akcentēja divus galvenos LPS 
iebildumus: “LPS pirmām kārtām interesē investī-
ciju programmas finansējuma avots. Ministru ka-
bineta protokollēmumā teikts, ka jautājumu par 
nepieciešamo papildu finansējumu autoceļiem 
saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu skatīs 
MK 2021. gada valsts budžeta un vidēja termiņa 
budžeta ietvara 2021., 2022. un 2023. gadam sa-
gatavošanas un izskatīšanas procesā, taču vidēja 
termiņa budžeta dokumentos nekāds finansējums 
nav norādīts. Pašvaldības ir nobažījušās, vai refor-
mai solītie 300 miljoni ceļu naudas nepaliks tikai 
skaisti cipari uz papīra un Latvijas ceļiem tie tiks, 
kad pūcei aste ziedēs (lasi: nekad).”

Ministrijas un valdība atzinušas, ka ATR īstenoša-
nai nepieciešams pārbūvēt un atjaunot apmēram 
800 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu, kam 
vajadzīgi 300 miljoni eiro, paredzot finansējumu 
2021. gadā 74,8 milj. eiro, 2022. gadā 123,8 milj. 
eiro un 2023. gadā 101,4 milj. eiro apmērā. LPS se-
kos, lai šie solītie 300 miljoni nepazustu.

Otras bažas pašvaldībām ir par prioritāri pārbūvē-
jamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo 
autoceļu posmu sarakstu, kas dienasgaismu vēl 
nav ieraudzījis, kaut gan LPS un biedrība “Latvijas 
ceļu būvētājs” (LCB) savus priekšlikumus apkopo-
ja interaktīvas kartes veidā un iesniedza Satiksmes 
ministrijai jau vasaras sākumā. Šādam sakārtojamu 
konkrētu autoceļu posmu sarakstam bija jābūt kā 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5173-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-novembri-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/439-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-novembri-2019
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informatīvā ziņojuma pielikumam, lai novērstu ie-
spējamos politiskās korupcijas riskus.

“LPS un LCB piedāvājumā iekļauti pašvaldību 
priekšlikumi prioritāri labojamiem ceļiem, taču 
tālāk savs mājasdarbs bija jāpaveic Satiksmes mi-
nistrijai un VARAM, izvērtējot mūsu piedāvājumu 
un salāgojot to ar valsts autoceļu sakārtošanas 
programmu 2014.–2023. gadam un pārējām valstī 
plānotajām nozaru reformām. Uz Ministru kabine-
ta 5. novembra sēdi abas ministrijas ieradās bez 

izpildīta mājasdarba, un tas palika “pēcstundām”,” 
norāda A. Salmiņš.

LPS, plānošanas reģioni un pašvaldības labprāt 
atkal nāks talkā un palīdzēs ministrijām izveidot 
prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo autoceļu 
sarakstu, kā arī, protams, atgādinās valdībai par so-
lījumiem un sekos to izpildei.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Iedzīvotāju piketi pie Saeimas nama

Foto: Mudīte Priede

7. novembrī pie Saeimas notika divas protesta ak-
cijas. Vispirms savu sāpi un prasības izteica mediķi, 
bet pēc tam viņus nomainīja pašvaldību pārstāvji 
un novadu un pilsētu iedzīvotāji, lai, piedaloties ak-
cijā “Tautas sapulce”, paustu viedokli par ATR.

Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novada pār-
stāvji devās protesta gājienā no Torņa ielas 4 līdz 
Saeimai Jēkaba ielā 11.

Akcijā “Tautas sapulce” piedalījās iedzīvotāji, uz-
ņēmēji un pašvaldību pārstāvji no Ikšķiles, Alojas, 
Kandavas, Tukuma, Kokneses, Baldones, Vents-

pils, Salacgrīvas, Vecumnieku un vēl citiem nova-
diem.

Taču, neņemot vērā sabiedrības paustos protestus, 
Saeima 7. novembrī konceptuāli atbalstīja Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumpro-
jektu. Par pašvaldību reformu balsoja 70 deputāti, 
bet pret bija 13 deputāti. Likumprojekts paredz līdz 
2021. gada pašvaldību vēlēšanām līdzšinējo 119 
vietējo pašvaldību vietā izveidot 39 pašvaldības.

Saeima lēma kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu 
likumprojekta otrajam lasījumam noteikt šāgada 
18. decembri.

Ilze Rukute,
LPS sabiedrisko attiecību speciāliste
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Tiešraide par zvejas atļauju izsniegšanu

Saeimā ir pieņemts likumprojekts “Grozījumi Zvej-
niecības likumā” 3. lasījumā, kas cita starpā paredz 
grozījumus Zvejniecības likuma 11. panta trešajā 
daļā, nosakot, ka no 2020. gada 1. janvāra zvejas 
atļaujas (licences) zvejai Latvijas Republikas iekšē-
jos ūdeņos un Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes 
ūdeņos izsniegs pašvaldības.

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 LPS 5. novembrī rīkoja semināruvi-
deokonferenci par zvejas atļauju (licenču) izsnieg-
šanu zvejai iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.

Semināravideokonferences ierakstu var skatīt LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Ventspilī

Foto: Ventspils hronikas arhīvs

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme notika 8. novembrī Ventspils Jaun-
rades namā.

Šoreiz dienaskārtībā bija grozījumi Publiskas per-
sonas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldī-
bas likumā – viss ap un par šo tematu. Jautājums 
tik tiešām ir aktuāls, un par to liecināja arī plašais 
sanāksmes apmeklētāju pulks: šoreiz bija ieradu-
šies vairāk nekā 180 dalībnieku.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5135-tiesraide-5-novembri-zvejas-atlauju-izsniegsana
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5135-tiesraide-5-novembri-zvejas-atlauju-izsniegsana
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/438-par-zvejas-licencu-izsniegsanas-funkciju-nodosanu-pasvaldibam
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Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, 
atklājot sanāksmi, sirsnīgi sveica visus Ventspils 
pilsētā un īsumā iepazīstināja ar kapitālsabiedrī-
bu darbību Ventspilī. Izpilddirektors Aldis Ābele 
klātesošajiem pastāstīja gan par Ventspils vēsturi, 
gan svarīgākajiem rādītājiem pilsētas dzīvē šodien. 
Tā, piemēram, Ventspils lepojas, ka ir investīcijām, 
uzņēmējdarbībai un darba devējiem draudzīgākā 
pašvaldība (VARAM, Latvijas Biznesa savienības, 
Kurzemes plānošanas reģiona un LDDK vērtējums), 
varbūt tieši tāpēc pilsēta arī izvēlējusies tik daudz-
sološu saukli: “Pilsēta ar nākotni.” Ventspils ir sestā 
lielākā Latvijas pilsēta pēc platības un arī pēc ie-
dzīvotāju skaita ierindojas lielāko pilsētu sarakstā. 
“Savukārt Kurzemē Ventspils ir otrā lielākā pilsēta,” 
ar lepnumu piebilda A. Ābele.

Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1. vietnie-
ce Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoli-
ņa pastāstīja, ka Ventspils pilsētas pašvaldības pār-
valdībā ir 13 kontrolētās ietekmes kapitālsabiedrī-
bas, divas mazākuma ietekmes kapitālsabiedrības 
un viena atkarīgā kapitālsabiedrība.

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks 
Vladislavs Vesperis un Kapitālsabiedrību pārvaldī-

bas nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne plaši skaidroja 
jaunās prasības pašvaldību kapitālsabiedrību kapi-
tāla daļu pārvaldībā, kas stāsies spēkā 2020. gada 
1. janvārī. Kā uzsvēra speciālisti, likuma grozīju-
mu mērķis ir tuvināt pašvaldību kapitālsabiedrību 
pārvaldības praksi OECD vadlīnijām par valsts ka-
pitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību. Būtiskākā 
izmaiņa ir tā, ka no nākamā gada kapitālsabiedrību 
kapitāla daļu turētājs vairs nevarēs būt pašvaldības 
priekšsēdētājs, bet gan izpilddirektors vai viņa ar 
rīkojumu noteikta cita tam pakļauta persona.

Par konkurences aspektiem publisku personu dar-
bībā – kapitālsabiedrību veidošanu un konkuren-
ces neitralitātes ievērošanu – pastāstīja Konkuren-
ces padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama 
un KP Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs 
Antis Apsītis. Skaidrojumu par to atradīsit gan pre-
zentācijā, gan arī LPS Tautsaimniecības komitejas 
sēdes videoierakstā (ieraksts pieejams šeit).

Sanāksmē sniegtās prezentācijas meklējiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tiešraide par automatizētu informācijas 
sistēmu drošības risinājumu maziem un 
vidējiem datortīkliem

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

Mainoties lietotāju paradumiem un apdraudēju-
mu veidiem, šobrīd vairs nepietiek ar klasiskajām 
IT drošības metodēm – datorvīrusu un tīkla aizsar-
dzību. Organizācijas ikdienā saskaras ar dažādiem 
drošības izaicinājumiem – ārējiem uzbrukumiem, 

darbinieku apzinātām vai neapzinātām darbībām 
u. c.

Lai palīdzētu labāk orientēties IT drošības 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 (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.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/418-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-1-oktobri-2019
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/5160-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-8-novembri-2019-ventspili
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Tiešraide notiks LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”. Jautājumus 
tiešraides laikā var iesūtīt uz epasta adresi tiesrai-
de@lps.lv.

Ja vēlaties apmeklēt semināru klātienē, lūgums at-

sūtīt pieteikumu uz epasta adresi guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videotiešraide par valsts un pašvaldību 
nestrukturēto datu identificēšanu un 
analīzi

19. novembrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks videoseminārs par ne-
strukturētajiem valsts un pašvaldību 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 epasta adresi tiesrai-
de@lps.lv.

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 
Salaspilī

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 27. no-
vembrī plkst. 13 Salaspilī, uzņēmumā “Salaspils sil-
tums”, un tajā piedalīsies arī Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Komitejas darba kārtībā paredzēts izskatīt šādus 
jautājumus:

•	 par siltumapgādes situāciju Salaspilī un jaunā 

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
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siltumapgādes projekta realizāciju;

•	 par grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā 
saistībā ar izmaiņām OIK;

•	 par aktualitātēm elektroenerģijas un siltumap-
gādes regulēšanā un jaunumi un izmaiņas SPRK 
normatīvajos dokumentos.

Sēdes dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar uz-
ņēmuma “Salaspils siltums” veikto katlumājas re-
konstrukciju un solāro siltumenerģijas ražošanu.

 
Andris Akermanis,

LPS padomnieks enerģētikas jautājumos

* 4. novembrī NRA.lv: “Pamatskolu kvantitatīvie 
kritēriji – genocīds lauku skolām” – LPS padomnie-
ces Ināras Dundures komentārs (šeit).

* 5. novembrī LSM.lv; Replay.lv; Panorāma: “No-
vadu reformā sola arī jaunus ceļus” – LPS padom-
nieka Aino Salmiņa komentārs (šeit).

* 5. novembrī LSM.lv; LTV 1 Dienas ziņas – LPS pa-
domnieces Ināras Dundures komentārs par skolu 
reformu (šeit; 07:39. min.).

* 5. novembrī LSM.lv; Panorāma – LPS padomnie-
ka Aino Salmiņa komentārs par ceļiem (šeit; 20:06. 
min.).

* 6. novembrī LETA: “Kaminskis: nav pieņemami 
mediķu atalgojumu palielināt uz pašvaldību ienā-
kumu rēķina”.

* 6. novembrī LETA: “LPS lūdz Saeimu administratī-
vi teritoriālās reformas likumprojektu nodot atpa-
kaļ Ministru kabinetam”.

* 6. novembrī LETA: “Levita tikšanās ar Pašvaldību 
savienību” – Foto.

* 6. novembrī LETA: “FOTO: pašvaldības Rīgas pilī 

kritizē novadu reformu”.

* 6. novembrī Diena: “Kaminskis: nav pieņemami 
mediķu atalgojumu palielināt uz pašvaldību ienā-
kumu rēķina” (šeit).

* 6. novembrī NRA.lv: “Levita tikšanās ar Pašvaldī-
bu savienību” – Foto (šeit).

* 6. novembrī NRA.lv: “Pašvaldības lūdz Saeimu 
novadu reformas likumprojektu nodot atpakaļ val-
dībai” (šeit).

* 6. novembrī LA.lv: “FOTO: pašvaldības Rīgas pilī 
kritizē novadu reformu” (šeit).

* 6. novembrī LV portāls – LPS relīze “LPS prasa ga-
rantēt apsolīto finansējumu ceļiem vidēja termiņa 
budžetā un ATR reformas programmā” (šeit).

* 6. novembrī LV portāls – LPS relīze “LPS lūdz Saei-
mu reformas likumprojektu nodot atpakaļ Ministru 
kabinetam” (šeit).

* 6. novembrī Delfi.lv: “Pašvaldību savienība aicina 
Saeimu neatbalstīt novadu reformu” (šeit).

* 6. novembrī Jauns.lv: “Pašvaldību savienība lūdz 
Saeimu novadu reformas plānu “atmest atpakaļ” 
valdībai” (šeit).

* 6. novembrī LSM.lv; LR4 raidījums “Открытый 
вопрос” – LPS padomnieces Sanitas Šķilteres dalī-
ba diskusijā par nodokļiem (šeit).

* 7. novembrī LA: ““Lai novados paliktu cilvēki, ir va-
jadzīgs darbs.” Pašvaldības aicina Levitu palīgā” (šeit).

* 7. novembrī LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Vietvaru 
kapitālsabiedrību nākotne. Kādu to pēc reformas 
redz trīs Zemgales pašvaldībās?” – LPS priekšsēža 

LPS MEDIJOS

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/05.11.2019-dienas-zinas.id171904/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/05.11.2019-panorama.id171935/
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/kaminskis-nav-pienemami-mediku-atalgojumu-palielinat-uz-pasvaldibu-ienakumu-rekina-14229696
https://nra.lv/foto/latvija/12212-levita-tiksanas-ar-pasvaldibu-savienibu.htm
http://www.la.lv/foto-pasvaldibas-rigas-pili-kritize-novadu-reformu
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310164-lps-prasa-garantet-apsolito-finansejumu-celiem-videja-termina-budzeta-un-atr-reformas-programma-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310209-lps-ludz-saeimu-reformas-likumprojektu-nodot-atpakal-ministru-kabinetam-2019
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibu-savieniba-aicina-saeimu-neatbalstit-novadu-reformu.d?id=51615443
https://jauns.lv/raksts/zinas/357209-pasvaldibu-savieniba-ludz-saeimu-novadu-reformas-planu-atmest-atpakal-valdibai
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/chto-mi-znaem-ob-izmenenijah-v-nalogovoy-politike-latvii.a123178/
http://www.la.lv/pasvaldibas-aicina-levitu-paliga
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Ginta Kaminska komentārs (šeit).
* 8. novembrī LETA: “Galīgajam lasījumam virza 
uzdevumu pašvaldībām piedalīties brīvpusdienu 
finansēšanā”.

* 8. novembrī LSM.lv; Latvijas Radio 1 raidījums 
“Pēcpusdiena”: “Saeima vēlas skolēnu ēdināšanu 
uzticēt pašvaldībām” – LPS padomnieces Ināras 
Dundures komentārs (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1055 – Par likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu li-
kumā”

04.11.2019. 17.10.2019.
Jā

2. VSS-1056 – Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpoju-
mu sniedzēju iepirkumu likumā”

04.11.2019. 17.10.2019.
Jā

3. VSS-1057 – Par likumprojektu “Grozījumi Publiskās un privātās 
partnerības likumā”

04.11.2019. 17.10.2019.
Jā

4. VSS-1029 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos 
nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli 
saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā””

04.11.2019. 17.10.2019.

Jā

5. VSS-1041 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos nr. 144 
“Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķirša-
nas un anulēšanas kārtība””

04.11.2019. 17.10.2019.

Jā

6. VSS-1043 – Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” 04.11.2019. 17.10.2019. Jā
7. VSS-1031 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteiku-

mi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes 
un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem 
apzīmējumiem”

04.11.2019. 17.10.2019.

Jā

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vietvaru-kapitalsabiedribu-nakotne-kadu-to-pec-reformas-redz-tris-zemgales-pasvaldibas.a337582/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/saeima-velas-skolenu-edinasanu-uzticet-pasvaldibam.-lizda-iebils.a123280/
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8. VSS-1070 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par neiz-
īrēto valsts dzīvokļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpa-
šumā”

08.11.2019. 24.10.2019.
Jā

9. VSS-1073 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma 
joslai Salienas pagastā”

08.11.2019. 24.10.2019.
Jā

10. VSS-1068 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Limba-
žu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts 
īpašumā”

08.11.2019. 24.10.2019.
Jā

11. VSS-1061 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

08.11.2019. 24.10.2019.
Jā

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

7. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS1095 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekus-
tamā īpašuma “Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, 
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu 
Skrundas novada pašvaldības īpašumā”

VSS1096 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgā 
nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68d, Jēkabpilī, no-
došanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS1105 – Likumprojekts “Grozījumi Priekšvēlēša-
nu aģitācijas likumā”

VSS1106 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiro-
pas pilsoņu iniciatīvu””

VSS1114 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šā nekustamā īpašuma “Rucavas autobusu pietur-
vieta”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā”

VSS1115 – Likumprojekts “Grozījumi Autopārva-

dājumu likumā”

VSS1116 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos 
nr. 898 “Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinā-
juma lūguma formām””

VSS1117 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos 
nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi””

VSS1118 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos 
nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi””

VSS1110 – Informatīvais ziņojums “Par Vienotas 
digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu”

VSS1111 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos 
nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limi-
tiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūde-
ņos””

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479805
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479881
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479881
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479904
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479904
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479904
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479904
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479896
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479896
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CFLA semināru cikls “Labā prakse ES fondu 
projektu īstenošanā”

Ar semināru 30. oktobrī Rīgā, ko bija iespējams 
vērot interneta tiešraidē, un semināru 6. novem-
brī Rēzeknē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
(CFLA) uzsāka rudens semināru ciklu par labo prak-
si ES fondu atbalsta izmantošanā. Novembrī bez-
maksas semināri notiks arī citos 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 piere-
dzi vienmēr aktuālajā tēmā – iepirkumu veikšanā. 
Semināros runās arī par valsts atbalstu un pašvaldī-
bu aizņēmumiem. Ar pieredzi – gan veiksmēm, gan 
grūtībām – projektu īstenošanā dalīsies ES fondu 
finansējuma saņēmēji. Semināru laikā būs iespē-
jams saņemt arī individuālas klātienes konsultāci-
jas par ES fondu projektu evidi.

Semināri notiks:
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.

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

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekts “Personu ar invaliditāti 
vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodar-
binātībā vai sabiedrībā” 14. novembrī Rīgā, viesnī-
cā “Bellevue Park Hotel” (Slokas ielā 1), aicina dar-
ba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbi-
nātības un izglītības ekspertus uz sarunu par darba 
prasmju veicināšanu, nodarbinātību un apmācību 
iespējām personām ar invaliditāti un garīga rakstu-
ra traucējumiem.

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

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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NVA aicina darba devējus pieteikties 
subsidēto darbvietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba 
devējus līdz 15. novembrim filiālēs pieteikties sub-
sidēto darbvietu izveidei ESF projektā “Subsidētās 
darbavietas bezdarbniekiem”. Tā ir iespēja darba 
devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos 
darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darbvietās 
NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto darbvietu NVA reģistrētam 
bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju no-
darbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgo-
jumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsi-
dētā darbvieta izveidota bezdarbniekam ar invali-
ditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju 
darba vietas pielāgošanai.

ESF projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbnie-
kiem” tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, 
bezdarbnieki, kuri bez darba ir vismaz 12 mēnešus, 
bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kā arī bez-

darbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statu-
su.

Pieteikties subsidēto darbvietu izveidei var komer-
santi (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts 
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai ko-
pumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru 
pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenoša-
na), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinā-
jumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

Lai pieteiktos, darba devējam:

* jāizdrukā un jāaizpilda pieteikuma forma, kas pie-
ejama NVA vietnes sadaļā “Darba devējiem”, “Pa-
sākumi noteiktām personu grupām”;

* līdz 15. novembrim aizpildītais pieteikums jāie-
sniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, 
kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot sub-
sidēto darbvietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elek-
troniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosa-
cījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tī-
mekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”, “Pasākumi 
noteiktām personu grupām”, un NVA filiālēs (visu 
NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tī-
mekļvietnes sadaļā “Kontakti”).

Konkurences padome mudina 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 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva\”kontakti\”/
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dalībnieku ienākšana tirgū vai no tirgus ir spiesti 
aiziet jau esošie tirgus dalībnieki, kā arī situācijas, 
kad tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitra-
litātes principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas 
iespējas konkurēt tirgū.

Akcija notiek līdz 15. novembrim. Lai piedalītos 
akcijā, interesentiem jāaizpilda elektroniski saga-
tavota anketa vai anketas sagatave, kurā jānorāda, 
kāds normatīvais regulējums 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 ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules 
konkurences dienai veltītā svinīgajā pasākumā 
5. decembrī.

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

VBTAI konkurss pedagogiem par labāko 
klases audzināšanas stundu

Turpinot iepriekšējos gados 
veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcija (VBTAI) kustībā 
“Draudzīga skola” arī šogad rīko 
konkursu pedagogiem par labā-
ko klases audzināšanas stundu 

draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.

Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un sav-
starpēji atbalstošas vides attīstīšana skolā, piere-
dzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, 
kā arī aktīvāka pedagogu iesaiste kustībā “Draudzī-
ga skola”. Šogad konkursā īpaši akcentēs skolēnu 
kritiskās domāšanas attīstīšanu, lai veicinātu jēgpil-

nu lēmumu pieņemšanu reālajā un interneta vidē.

Ar konkursa palīdzību inspekcija vēlas dot iespēju 
pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par 
jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē, kā 
arī radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī ci-
tiem kustības “Draudzīga skola” dalībniekiem. Ped
agogu darbi tiek gaidīti līdz 15. novembrim, labā-
kos darbus apbalvos decembrī.

Konkursam iesūtītos darbus vērtēs trīs kategorijās: 
1.–4. klašu grupā, 5.–9. klašu grupā un vidusskolu 
un profesionālās izglītības iestāžu grupā. Konkur-
sam iesūtītos darbus vērtēs VBTAI pārstāvji. Labāko 
darbu autoriem balva katrā vērtēšanas kategorijā 
būs iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasāku-
mus.

Plašāka informācija šeit.

NVA aicina darba devējus pieteikties 
atbalstam bezdarbnieku ar invaliditāti 
nodarbināšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba 
devējus līdz 19. novembrim pieteikties atbalstam, 
ja darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku ar in-
validitāti nodibinātas uz nenoteiktu laiku.

NVA piedāvā atbalstu:

* bezdarbnieka ar invaliditāti darba vietas aprī-
košanai – dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja 
iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei sa-
skaņā ar ergoterapeita atzinumu, bet ne vairāk kā 
711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai (darba 
vietas novērtēs NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš 
sniegs rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstī-
bu bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un 
darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem teh-
niskajiem palīglīdzekļiem);

* ikmēneša dotācijai darba vadītājam, kas strā-
dā ar darbā pieņemto bezdarbnieku ar invaliditā-
ti: dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās 

mailto:konkurence@kp.gov.lv
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
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5522&page=
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minimālās mēneša darba algas proporcionāli bez-
darbnieka nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu 
nodrošina pirmo vai pirmos divus darba tiesisko at-
tiecību mēnešus.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam 
līdz 19. novembrim jāiesniedz pieteikums tajā NVA 
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota 
darba vieta personai ar invaliditāti. Lai saņemtu at-
balstu, pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsāk-

šanas ar bezdarbnieku ar invaliditāti. Detalizētāka 
informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteik-
ties arī bezdarbnieks ar invaliditāti, ja darba tiesis-
ko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka 
pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai 
atbalsta personas pakalpojums (personām ar garī-
ga rakstura traucējumiem). Detalizētāka informāci-
ja pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

LM semināri par profesionāla sociālā 
darba attīstību pašvaldībās

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

Šāgada metodiskajās sanāksmēs tiek uzsākts dia-
logs ar ārstniecības iestādēm un personām, skatot 
to vardarbības pret bērniem kontekstā un īpaši ak-
centējot prevences nozīmi. Sanāksmēs apskata vai 

identificē tos gadījumus un pazīmes, kuras pama-
not un par kurām informējot kolēģus var novērst 
daudz nopietnāku problēmsituāciju izveidošanos 
attiecībā uz vardarbību pret bērnu, t.sk. bērna no-
vārtā pamešanu. Informāciju, ko iegūst no profe-
sionāļu dialoga, izmantos resursu apzināšanai un 
atbalsta sistēmas stiprināšanai, lai atvieglotu gan 
sociālo dienestu darbinieku, gan ārstniecības per-
sonu ikdienas darbu, kā arī dotu ieguldījumu uz 
personas vajadzībām vērstas sistēmas attīstībā. 
Dialogu starp sociālā dienesta un ārstniecības ie
stāžu darbiniekiem vada sociālantropoloģe Aivita 
Putniņa, kuras pētniecisko interešu lokā jau ilgus 
gadus ir arī vardarbības tematika.

Pasākumu informatīvajā daļā dalībniekus iepazīsti-
na ar LM pārraudzībā esošo politiku aktualitātēm 
un projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” aktivitātēm. Baltijas HIV asociācija 
informē par HIV izplatību Latvijā un pieejamajiem 
resursiem efektīva atbalsta sniegšanai personām 
ar HIV.

Sanāksmes jau notikušas Vidzemes, Zemgales un 
Rīgas plānošanas reģionā.

Nākamās sanāksmes notiks:

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

5. decembrī Latgales plānošanas reģionā – Dau-
gavpilī, Latgales mācību centrā (Saules ielā 38).

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=674
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=674
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=675
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Konkurss “Baumit Gada fasāde 2019”

Jau otro gadu uzņēmums “Bau-
mit” izsludinājis konkursu “Baumit 
Gada fasāde 2019”, kas ir atlases 
pirmā kārta starptautiskam arhi-
tektūras un būvniecības konkur-
sam “Life Challenge 2020”, kuru 

organizē fasādes siltināšanas ražotājs “Baumit”.

Konkursam līdz 20. novembrim var pieteikt būvob-
jektus četrās nominācijās:

– sabiedriskas ēkas rekonstrukcija;

– vēsturiskas ēkas sanācija;

– daudzdzīvokļu ēka;

– visu tipu ēku siltināšana ar ETICS sistēmu.

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

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

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

Konkursa “Baumit Gada fasāde” pirmo vietu ie-
guvēji Latvijā tiks pieteikti starptautiskajam kon-
kursam “Life Challenge 2020”, kurā startēs objek-
ti no visas Eiropas ar gala ceremoniju Valensijā 
2020. gada 14. maijā.

Informatīvais seminārs par ES programmu 
“Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Latvijā aicina piedalī-
ties bezmaksas informatīvajā seminārā, kas notiks 
21. novembrī Rīgā, viesnīcā “Neiburgs” (Jaunie-
lā 25/27).

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

ju un biedrību pārstāvjus par programmu “Eiropa 
pilsoņiem”.

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

Semināra programma ŠEIT. Reģistrācija semināram 
ŠEIT.

Start(it) jaunumi – konkursi, iespējas, 
pasākumi

Radošākajiem informātikas, datorikas, program-
mēšanas skolotājiem tiek dāvināti desmit ielūgu-

mi uz Digital Freedom Festival! Vai mācāt pro
grammēšanu? Dalieties ar īsu video (1–3 min), kurā 
iepazīstināt ar spēli vai IT rīku, ko pats un skolēni 
esat īstenojuši, radījuši, un pastāstiet, kā mācību 
procesā tas noderētu citiem skolotājiem un skolē-
niem. Iesūtiet savu video uz epasta adresi fonds@
startit.lv! Īpaši interesanta jums varētu būt Lindas 
Liukas uzstāšanās 15. novembrī. Dalieties ar ziņu 
Facebook!

Vēl daži jaunumi un iespējas:

http://www.baumit.lv
https://www.digitalfreedomfestival.com/
mailto:fonds@startit.lv
mailto:fonds@startit.lv
https://www.digitalfreedomfestival.com/why-join/speakers-19/?id=4818
https://www.digitalfreedomfestival.com/why-join/speakers-19/?id=4818
https://www.facebook.com/startitlv/videos/432619937374268/
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* Izpildiet trīs testus un laimējiet datoru! Pārbau-
diet savas spējas matemātikā un loģikā; uzziniet, 
vai esat gudrāks par vidusskolēnu! Accenture iz-
veidots tests un konkurss, kas neatstās vienaldzīgu 
nevienu.

* 24. un 25. oktobrī 32 pedagogi turpināja “Augsta 
līmeņa programmēšanas” mācības. Vairāk infor-
mācijas par saturu un dalībniekiem 1. pielikumā. 
Prezentācijas, piemēri, uzdevumi, programmu kodi 
ir pieejami atklāti visiem lietošanai – viss atrodams 

GITHUB.

* Projektā “Dzīvei gatavs” “Accenture Latvija” pie-
dāvā arī vieslekcijas programmēšanā un matemāti-
kā Rīgā un Kurzemē.

Nodibinājums “IT Izglītības fonds” Start(IT) lab-
prāt saņemtu informāciju par konkursiem, pasā-
kumiem, mācību materiāliem un iespējām, par ko 
būtu vērts uzzināt arī citiem Latvijas datorikas sko-
lotājiem un viņu audzēkņiem.

“DiscoverEU” piedāvā 18 gadus veciem 
jauniešiem apceļot Eiropu

Ikviens Latvijas jaunietis, kuram līdz 31. decembrim 
paliek 18 gadu, aicināts pieteikties Eiropas Savie-
nības iniciatīvai “DiscoverEU”, kas piedāvā iespēju 
bez maksas ceļot pa visu Eiropu. Pieteikties var līdz 
28. novembrim “DiscoverEU” Eiropas Jaunatnes 
portālā https://europa.eu/youth/discovereu_lv.

Šī ir ceturtā reize, kad visā Eiropā tiek īstenota “Dis-
coverEU” iniciatīva. Ar Eiropas Komisijas finansiālu 
atbalstu jaunieši ne tikai apceļo Eiropu, bet arī mā-
cās patstāvīgi plānot un organizēt ceļojumu. Ceļo-
šana notiek galvenokārt ar vilcienu, taču ceļošanas 

karte ļauj izmantot arī citus transporta līdzekļus, 
piemēram, autobusus.

“DiscoverEU” jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas. 
Ēdināšana un dzīvesvieta jāsedz pašiem.

Kopš pirmās “DiscoverEU” kārtas, kas notika 
2018. gada jūnijā, ceļošanas biļetes ir piešķirtas 
gandrīz 50 000 jauniešu no visas Eiropas. No Lat-
vijas ar “DiscoverEU” atbalstu pa Eiropu ceļojuši 
192 jaunieši. Šajā kārtā no Latvijas ceļojumos pa 
Eiropu varēs doties 76 jaunieši. Tie jaunieši, kuri 
šajā “DiscoverEU” kārtā saņems iespēju apceļot Ei-
ropu, to varēs īstenot no 2020. gada 1. aprīļa līdz 
2020. gada 31. oktobrim. Ceļojums varēs ilgt no 
vienas līdz 30 dienām.

Konkursa pieteikumus vērtēs un programmas da-
lībniekus izvēlēsies vērtēšanas komisija. Plānots, ka 
ar tiem jauniešiem, kuri saņems iespēju bez mak-
sas apceļot Eiropu, sazināsies 2020. gada janvāra 
vidū.

“DiscoverEU” iniciatīvai aicināti pieteikties arī 18 
gadus veci jaunieši, kuriem ir invaliditāte. Ceļoju-
ma veikšanai Eiropas Komisija nodrošinās papildu 
atbalstu.

Plašāk par pieteikšanos šeit.

https://www.tests.lv/?fbclid=IwAR3rUAPbQAQsqB8j_NaO0Aj04Z1PrPNoOyssyKf69u-aovkiE6ZxBnH0nzs
https://www.dziveigatavs.lv/
https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://europa.eu/youth/Discovereu_lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2019_45_p1.pdf
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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 kvalitatīvu 
mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās 
izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt 
arī pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības 
izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo nefor-
mālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu 
pieaugušo 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.

Valmierā apskatāma Latvijas labāko ainavu 
arhitektūras sasniegumu fotoizstāde

Kopš 8. novembra trīs nedēļas valmieriešus un pil-
sētas viesus Hanzas laukumā Valmierā priecēs Lat-
vijas Ainavu arhitektūras balvai (LAABA) pieteikto 
projektu fotoizstāde, kas reprezentēs labākos Lat-
vijas ainavu arhitektūras sasniegumus, tajā skaitā 
arī augsti novērtēto objektu “Gājēju ceļš un skatu 
terase Atpūtas parkā Valmierā”, kura autors ir SIA 
“DJA”, arhitekts Didzis Jaunzems.

LAABA ir ainavu arhitektūras profesionāļu labāko 
sasniegumu skate, kas šogad tika organizēta pirmo 
reizi. Skates virsuzdevums ir veicināt izpratni par 
ainavu un ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas ne-
atņemamu sastāvdaļu un kā sociāli, ekoloģiski un 
ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu.

Lai dalības iespējas pavērtu plašākam dalībnieku 
lokam, aptvertu nozīmīgo pēdējo gadu Latvijā radī-
to ainavas pārveidošanu kopumu un atzīmētu ar to 
saistītus procesus un cilvēkus, skatē izveidotas trīs 
nomināciju kategorijas: Ārtelpa, Personības, Procesi.

Skatei pieteikto sasniegumu vērtēšanā nozīme bija 
idejai, meistarībai un rezultātam. Ideja – vietas vai 
procesa izaicinājumi, priekšzīmīgi, pārdomāti un 
saskaņoti stratēģiski risinājumi, stāsts. Meistarī-
ba – izcilas prasmes rūpīgi radīt oriģinālus, pret vidi 
jūtīgus, savstarpēji vienotus, lietderīgus un har-
moniskus risinājumus un komunikācijas spējas ar 
vietas pārveidošanas dalībniekiem. Rezultāts – vi-
des pārveidošanas labas prakses piemērs ar tādām 
paliekošām vērtībām kā ilgtspējība un sabiedriskais 
nozīmīgums.

https://izm.gov.lv/lv/izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-pieauguso-neformalas-izglitibas-celojosas-balvas-nolikums
mailto:pasts@izm.gov.lv
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Pieteikumus LAABA vērtēja nacionālā žūrija un 
starptautiskā žūrija – eksperti no ziemeļvalstīm, 
Lietuvas, Igaunijas un Austrālijas. Tieši starptautis-
kā žūrija izvēlējās galvenās balvas ieguvējus. LAABA 
visās nominācijās tika iesniegts 81 pieteikums. Na-
cionālās žūrijas dalībnieki izvirzīja laureātu preten-
dentus – 38 ārtelpas, kā arī 22 procesus un perso-
nības, ko tālāk nodeva starptautiskās žūrijas vēr-
tējumam. Starptautiskā žūrija noteica 11 Latvijas 
Ainavu arhitektūras balvas laureātus un “Dižbalvu”.

Pirmās Latvijas Ainavu arhitektūras balvas “Dižbal-
vu” starptautiskas žūrijas vērtējumā piešķīra objek-
tam no kategorijas Ilgtspējīga ārtelpa – Bulvāru lo-
kam, Rīgas kanālmalas apstādījumiem, kuru izveide 
uzsākta jau 1856. gadā pēc pilsētas aizsargmūru 
nojaukšanas.

No Valmieras skatei bija pieteikti trīs objekti:

* starptautiskā īslaicīgās arhitektūras un pilsētplā-
nošanas vasaras skola “FestivaL’and” – 2018. gada 
teātra festivāla pilsētiņa Hanzas laukumā, ko orga-
nizēja augstskola “RISEBA” sadarbībā ar Valmieras 
vasaras teātra festivālu;

* Gājēju ceļš un skatu terase Atpūtas parkā, SIA 
“DJA”, arhitekts Didzis Jaunzems;

* Vienības laukuma Valmierā projekts, komandīt-
sabiedrība “Vienības laukums”.

Nacionālā žūrija par laureātu pretendentiem izvir-
zīja “FestivaL’and” un Gājēju ceļu un skatu terasi.

Gājēju ceļš un skatu terase Atpūtas parkā Valmierā 
guva arī starptautiskās žūrijas atzinību – kļuva par 
balvas laureātu un saņēma Latvijas Ainavu arhitek-
tūras balvu nominācijā “Ārtelpa”, kategorijā “Vides 
dizains”.

Izstādē LNB mākslinieki runās par 
invaliditāti un ar to saistītiem jautājumiem

Rūdolfa Daiņa Šmita darbs “Pieskaries man”

13. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
atklās mākslas izstādi “Drosme būt”, kuras gaitā 
sešu nedēļu garumā mākslinieki sadarbosies ar ne-
valstiskajām organizācijām, lai runātu par invalidi-
tāti un ar to saistītiem jautājumiem.

Izstādē piedalās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas māk
slinieki ar mākslas darbiem, kas ir radīti šai izstādei ar 
vēstījumu par cilvēcību un spēku, pārvarot dažādus 
šķēršļus – traģēdiju, traumu, veselības vai līdzcilvēku 
zaudējumu; ar vēstījumu par drosmi būt un dzīvot, 
neraugoties uz grūtībām, katru dienu darot to, kas 
ir iespējams, nevis koncentrējoties uz neiespējamo.

Izstāde “Drosme būt” ir mākslas izstādes un se-
mināru un diskusiju vakaru kopums, kura galvenā 
tematika ir sabiedrības uzmanības pievēršana jau-
tājumiem par cilvēkiem ar invaliditāti un tiem, ku-
rus skar invaliditāte, lai veicinātu sapratni, kliedētu 
aizspriedumus un negatīvos stereotipus, kā arī vei-
cinātu integrāciju un sabiedrības vienotību.

Izstādes laikā skatītāji varēs apmeklēt seminārus:

15. novembrī plkst. 17 – Baiba Baikovska, “Vai in-
validitāte var būt stilīga iespēja?”;

11. decembrī plkst. 18 – Katie Leatherwood, “Ak-
tīvs dzīvesveids un invaliditāte”;

17. decembrī plkst. 18 – Latvijas Paralimpiskā ko-
miteja, “Atklāj sevi caur sportu”;

18. decembrī plkst. 18 – apvienība “Apeirons”, “Ko-
munikācija”.

Izstāde būs apskatāma LNB bez maksas katru dienu 
no 13. novembra līdz 19. decembrim: darbdienās 
no plkst. 9 līdz 20, brīvdienās no plkst. 10 līdz 17.



22

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.

Kuldīgas novada Uzņēmēju brokastis un 
grāmatas “Uz visiem 100 pēc diskoskalas” 
atvēršanas svētki

15. novembrī plkst. 
10 Kuldīgas Mākslas 
namā norisināsies Kul-
dīgas novada pašval-
dības rīkots ikgadējs 
pasākums – Uzņēmē-
ju brokastis. Uz to ai-
cināts ikviens Kuldīgas 
novadā strādājošs uz-
ņēmējs.

Uzņēmēju brokastu 
dalībniekus uzrunās 
Kuldīgas novada do-

mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, stāstot par paš-
valdības aktualitātēm un atbalstu uzņēmējdarbī-
bai. Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras (LTRK) Padomes priekšsēdētājs Aigars 
Rostovskis informēs par LTRK kā tikšanās platformu 
uzņēmējiem, lai veicinātu uzņēmēju savstarpējo 
komunikāciju un sadarbību.

Uzņēmēju brokastu laikā būs iespējams piedalīties 
diskusijā un saņemt pašvaldības un LTRK vadības at-
bildes uz uzņēmējus interesējošiem jautājumiem.

Savukārt plkst. 17 Kuldīgas Mākslas namā biedrība 
“Ventas dzirkstis” ielūdz uz vēsturisku notikumu – 

grāmatas “Uz visiem 100 pēc diskoskalas” atvērša-
nas svētkiem.

Dainas Tāfelbergas, Uģa Poriņa un Viestura Liepiņa 
kopīgi radītais darbs “Uz visiem 100 pēc diskoska-
las” ir jauna, īpaša un nebijusi grāmata par diskotē-
ku vēsturi Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā. 
Tā atspoguļo ne tikai diskotēku interesantos likteņ-
stāstus, faktus un agrāk nepublicētas fotogrāfijas, 
bet arī ar diskotēkām saistīto kultūrvēsturi laiku 
lokos.

Diskotēkai “Ventas dzirkstis” cauri gājuši un aktīvi 
darbojušies vairāk nekā 400 agrākā Kuldīgas rajona 
jaunieši un disko entuziasti. Tomēr grāmata nav tikai 
par “Ventas dzirkstīm”. Tā atspoguļo pilnu diskotēku 
spektru, sākot no leģendārās diskotēkas “Mirāža”, 
“Muzikālais tandēms”, “Taifūns”, “Lāse”, “DD & Co” 
un beidzot ar pazīstamajām Alsungas, Rudbāržu, 
Skrundas, Rendas un Kabiles diskotēkām.

Grāmatas atvēršanas pasākumā nepiespiestā gai-
sotnē, malkojot īpašo sidru “Ventas dzirkstis”, da-
līsimies ar kopīgiem atmiņu stāstiem par grāmatas 
tapšanas gaitu, tiksimies ar tās veidotājiem un grā-
matas personāžiem. Īpašais vakara viesis – leģen-
dārais Latvijas mūzikas ierakstu karalis Juris Lapin
skis.

Grāmata ir unikāls, dokumentāls un kultūrvēstu-
risks izdevums par savdabīgu laikmetīgu diskotēku 
subkultūru kā paaudžu dzīvesveidu.
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