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LPS kolektīvs Latvijas 102. gadu iesāk ar 
Brīvības pieminekļa apmeklējumu

19. novembrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
kolektīvs apmeklēja Latvijas un Rīgas sirdi – Brīvības 
pieminekli, kas jau 84 gadus stāv pašā galvaspilsētas 
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centrā, simbolizējot Latvijas valstiskumu un latvie-
šu tautas vienotību, neatkarību un brīvību.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa, bet pēc tam Pašvaldību sa-
vienības darbiniekiem bija iespēja apmeklēt Goda 
telpu un noklausīties Rīgas pieminekļu aģentūras 
Sabiedrisko pieminekļu nodaļas vadītājas Mārītes 
Šenbergas interesanto stāstījumu, pa iekšienes 
kāpnēm pieveikt 126 pakāpienus, lai palūkotos uz 
Rīgu no augšas, un parakstīties viesu grāmatā.

Pieminekļa aizmugurē aiz metāla durvīm atrodas 
neliela telpa, kurā 2011. gada novembrī tika atklāta 
Brīvības pieminekļa Goda telpa. To izmanto svētku 
reizēs, ar ziedu nolikšanu saistītās ceremonijās un 
ārvalstu viesu apmeklējumos. Goda telpas sienas ir 
baltā krāsā. Telpas centrā stāv balts akmens galds, 
uz kura atrodas viesu grāmata, bet malās – divi 
akmens soli. Centrā virs Goda grāmatas, līdzīgi kā 
Brīvības tēla rokās, sienā iespiestas trīs zvaigznes. 
Sienu pa kreisi no Goda grāmatas rotā informācija 
par Brīvības simbolu: tas uzcelts par latviešu tau-
tas saziedotajiem līdzekļiem, atklāts 1935. gada 
18. novembrī, tēlnieks: Kārlis Zāle, arhitekts: Er-
nests Štālbergs. Telpas labajā pusē uz sienas la-
sāms fragments no latviešu dzejnieka un žurnālista 
Leonīda Breikša dzejoļa “Akmeņi runā”.

Īpašās vizītes tiek dokumentētas Brīvības pieminek-
ļa Goda grāmatā. Pirmajā visas lappuses ir aizpildī-
tas, un šobrīd pamazām tiek rakstīta otrā grāmata. 
Savu novēlējumu šeit atstāja arī LPS kolektīvs, un 
katrs varēja biezajā grāmatā atstāt savu parakstu, 
ar prieku un lepnumu apliecinot cieņu Brīvības pie-
mineklim un Latvijas valstij.

Aiz priekštelpas kāpņu daļā ir mazāka telpa, kurā 
izkārtas dažādu valstu karogu lentes, ko pieminekļa 
pakājē nolikušas nozīmīgas amatpersonas un viesi. 
Tā izveidojusies Latvijas karoga un ārvalstu ciemiņu 
dāvināto lentīšu kolekcija.

Augšup pa Brīvības pieminekļa iekšieni ved stāvas 
metāla kāpnes. Tieši zem deviņus metrus garā Brī-
vības tēla pavisam maziņā laukumiņā ierīkoti divi 
restoti lodziņi, pa kuriem var redzēt mākoņus un 
Rīgu. No vienas lūkas paveras skats uz Nacionālās 
operas un baleta ēku, no otras – uz Bastejkalnu.

Brīvības pieminekli uztur Rīgas pašvaldība. Ja vēla-
ties uzzināt, kā tika vākti ziedojumi pieminekļa bū-
vei, kā to cēla, no kurienes ņemts granīts un kāda 
ir katras skulptūras simboliskā nozīme, tad apmek-
lējiet šo adresi.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS tikšanās ar LOK vadību

20. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis tikās 
ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Aldonu 
Vrubļevski un ģenerālsekretāru Žoržu Tikmeru, lai 
pārrunātu turpmāko sadarbību Latvijas olimpiādes 
organizēšanā 2020. gadā un turpmāk.

Plašāk par konkrētām iniciatīvām un priekšliku-
miem drīzumā paredzēts diskutēt LPS Sporta jautā-
jumu apakškomitejā.

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1i
"https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/?__tn__=kC-R&eid=ARD4Rx69xhveFfIOtZmQU-rcahDO9s8Nr0PZd0Ujh7xG_AUowTT4FDuKft-15yFpBDPnRGdYPHZbPtop&hc_ref=ARQbYA01a2mVvcscNpwItO3JP3R5WrObpDz4kKzlQQVOnCK6-0KpE9stmUJsRroSaP4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDE1idbqk5tMI9sIIRpUk0-inyMtoeTmnfMYyGBgNY2LWC0XyG9A7CEkz7Q9J0vZ5utgDY2yYq0IZZapsQSh_g_9sCD7gY4o7_xRpgr8diWjx_WfljvUpOHe7OwxFabYkVR2mj9eAxYDUpnLI1N-5Pt95LLpTtwAXbJYYm38ZkOTqp8awyHAFqh0Cd_LXh2jGFbokVXzC1bxqGZfcBpsiT0a3JszBW-yMl2RtLs5fSa9MDuSzTMFhSIMTWAMIm67VNlJ0uIv4SsenWl9Bo3uQfkeJ33515ZIw0tK458VomJv1yVO7InLPRhr2RZgoY0_OQ10t6rJuc7N_v4h1oyg
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/photos/a.1646007062295110/2527457424150065/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDE1idbqk5tMI9sIIRpUk0-inyMtoeTmnfMYyGBgNY2LWC0XyG9A7CEkz7Q9J0vZ5utgDY2yYq0IZZapsQSh_g_9sCD7gY4o7_xRpgr8diWjx_WfljvUpOHe7OwxFabYkVR2mj9eAxYDUpnLI1N-5Pt95LLpTtwAXbJYYm38ZkOTqp8awyHAFqh0Cd_LXh2jGFbokVXzC1bxqGZfcBpsiT0a3JszBW-yMl2RtLs5fSa9MDuSzTMFhSIMTWAMIm67VNlJ0uIv4SsenWl9Bo3uQfkeJ33515ZIw0tK458VomJv1yVO7InLPRhr2RZgoY0_OQ10t6rJuc7N_v4h1oyg5ljaJlz&__tn__=-R
https://www.facebook.com/OlimpiadeLV/?__tn__=K-R&eid=ARDpBEhEpXpfi1uon3IowVTCSc5DKGxP_KEcJb6td5-Jkiwqo-5BhRFmIDd97Oak2FLc336zDzgzS3AO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDE1idbqk5tMI9sIIRpUk0-inyMtoeTmnfMYyGBgNY2LWC0XyG9A7CEkz7Q9J0vZ5utgDY2yYq0IZZapsQSh_g_9sCD7gY4o7_xRpgr8diWjx_WfljvUpOHe7OwxFabYkVR2mj9eAxYDUpnLI1N-5Pt95LLpTtwAXbJYYm38ZkOTqp8awyHAFqh0Cd_LXh2jGFbokVXzC1bxqGZfcBpsiT0a3JszBW-yMl2RtLs5fSa9MDuSzTMFhSIMTWAMIm67VNlJ0uIv4SsenWl9Bo3uQfkeJ33515ZIw0tK458VomJv1yVO7InLPRhr2RZgoY0_OQ10t6rJuc7N_v4h1oyg5ljaJlz
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Videokonference par valsts un pašvaldību 
nestrukturēto datu identificēšanu un 
analīzi

19. novembrī Pašvaldību savienībā notika video-
tiešraide par valsts un pašvaldību nestrukturēto 
datu identificēšanu un analīzi.

Valsts un pašvaldību organizācijās strādā daudz 
darbinieku, un katrs no viņiem izveido, apstrādā 
un saglabā dažāda svarīguma dokumentus. Daļa 

no tiem satur, iespējams, konfidenciālus un sensi-
tīvus datus, daļa informācijas glabājas centralizēti, 
daļa – darbinieku datoros. Lai to visu pārvaldītu un 
izsekotu, kādas datu identificēšanas un analizēša-
nas automatizācijas ir pieejamas un kā to veiksmī-
gi ieviest ikvienā organizācijā, tiešraides seminārā 
tika apskatītas vairākas tēmas: kas ir nestrukturētie 
dati; kādi ir galvenie organizāciju izaicinājumi ne-
strukturēto datu sakarā; kādas ir tipiskās kļūdas 
datu glabāšanā; kā novērst nestrukturēto datu ris-
ku un ievērot ar datiem saistītos normatīvos aktus; 
kādus risinājumus ieviest, lai ērti pārvaldītu ne-
strukturētos datus.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Latvijas pašvaldībās ar LPS atbalstu 
aizritējušas Eiropas vietējās solidaritātes 
dienu aktivitātes

Kamēr citur Eiropā vēl notiek Eiropas vietējās so-
lidaritātes dienu (EVSD) pasākumi, no 15. līdz 
23. novembrim četras Latvijas pašvaldības – Āda-
žu novada, Jūrmalas pilsētas, Pārgaujas novada un 
Preiļu novada pašvaldība – var lepoties ar veiksmīgi 
un atraktīvi aizvadītu nedēļu Eiropas vietējās soli-
daritātes dienu zīmē.

Ādažu novada pašvaldība mācību vizītē uzņēma 
Dušeti pašvaldības (Gruzija) pārstāvjus. Tāpat Āda-
žos notika bērnu zīmējumu konkurss “Mēs portre-
tos” par atšķirīgo un vienojošo starp gruzīniem un 
latviešiem. Gruzijas delegācijas pārstāvji iepazinās 
ar Ādažu novada pašvaldības darbību, iestādēm, 
svarīgākajiem projektiem un labo praksi iedzīvotā-
ju iesaistē gan lēmumu pieņemšanā, gan ikdienas 
aktivitātēs. 22. novembrī Ādažos viesojās Gruzijas 
vēstniece Latvijā, notika zīda apgleznošanas meis-
tarklase Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, kā arī 
viesi apmeklēja Ādažu sākumskolu un Ādažu brīvo 
Valdorfa skolu, iepazīstoties ar izglītības sistēmu un 
mācību procesu.

Savukārt Jūrmalas pilsētas pašvaldība mācību vizī-
tē uzņēma Brovari pašvaldības (Ukrainā) pārstāv-
jus un organizēja kopīgu sanāksmi gan pašvaldības 
darbiniekiem, gan biedrību pārstāvjiem par pilsē-
tas attīstības jautājumiem saistībā ar iniciatīvas 
projektu īstenošanu un kultūras pasākumu organi-
zēšanu. Ukrainas delegācija tikās ar Jūrmalas pilsē-
tas domes izpilddirektoru un iepazinās ar Jūrmalas 
pilsētas izglītības iestāžu darbu.

Pārgaujas novadā notika bērnu zīmējumu kon-
kurss “Moldova mūsu acīm”, kurā piedalījās 54 sko-
lēni no Pārgaujas novada skolām. Pirms konkursa 
skolēni skatījās īsfilmu par Riškanu rajonu Moldo-
vā. Labāko darbu autori tika sumināti ar Pārgaujas 
novada pašvaldības un LPS sarūpētajām balvām.

Savukārt Preiļu novads uzņēma Ņižinas pilsētas 
pašvaldības (Ukrainā) pārstāvjus, informēja vietē-
jos iedzīvotājus par Austrumu partnerības valsti 
Ukrainu un tā veicināja sabiedrības izpratni par at-
tīstības sadarbību un attīstības izglītību. Preiļu no-
vada dome EVSD ietvaros pirmo reizi organizējusi 
starptautisku Latvijas–Ukrainas radošo darbu kon-
kursu “Roku rokā draugu lokā”, kurā piedalījušies 
gan Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, gan 

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/442-valsts-un-pasvaldibu-nestruktureto-datu-identificesana-un-analize
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Marijas Zankovetskas vārdā nosauktās Ņižinas kul-
tūras un mākslas koledžas Mākslas skolas audzēkņi, 
no kuriem seši piedalījās pasākumos Preiļos. Nova-
dā arī notika radošā meistarklase bērniem, jaunie-
šiem un pedagogiem par tālāko sadarbību izglītības 
un radošo mākslu jomā, tā aktīvāk iesaistot arī bēr-
nus un jauniešus attīstības sadarbībā.

EVSD notika jau ceturto reizi, šogad iesaistot 35 
pašvaldības no Albānijas, Beļģijas, Francijas, Itā-
lijas, Latvijas, Nīderlandes un Spānijas. Šo dienu 
mērķis ir veicināt pašvaldību iesaisti globālās soli-
daritātes un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un 
atbalstīt Eiropas demokrātiskās vērtības – dažādī-
bu un solidaritāti. Kā teikts Eiropas vietējās solida-

ritātes dienu hartā, pašvaldībām Eiropā ir galvenā 
loma ilgtspējīgas vietējās attīstības veicināšanā gan 
lokālā, gan starptautiskā līmenī.

LPS sadarbībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām Ei-
ropas vietējo solidaritātes dienu pasākumus īsteno 
jau ceturto gadu. EVSD tiek rīkotas Eiropas Komi-
sijas līdzfinansētajā projektā “Strādāt kopā iespēju 
sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”. Eiropas 
vietējās solidaritātes dienu pasākumus finansiāli 
atbalsta arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

http://localsolidaritydays.eu/wp-content/uploads/2018/11/PLT_18_008_EDLS-Charte-LAT-02a.pdf
http://localsolidaritydays.eu/wp-content/uploads/2018/11/PLT_18_008_EDLS-Charte-LAT-02a.pdf
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
26. novembrī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) un tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība:

1. Publiskā un privātā partnerība (PPP) kā risinājums 
nozīmīgu publiskā sektora investīciju finansēšanai:

* Publiskās un privātās partnerības asociācijas 
(PPPA) redzējums par Latvijas PPP; Lietuvas piere-

dze PPP modeļa izstrādē un ieviešanā – PPPA Val-
des locekļi Ilze Kukute un Gatis Kristaps;

* LPS redzējums par pašvaldību PPP projektu ris-
kiem un iespējām – LPS padomniece uzņēmējdar-
bības jautājumos Andra Feldmane.

2. Likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvara 
2020., 2021. un 2022. gadam” ietverto regulējumu 
vispārējās valdības sektorā iekļautajām pašvaldību 
kapitālsabiedrībām negatīvas fiskālās ietekmes uz 
vispārējās valdības budžeta bilanci novēršanai – Fi-
nanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta 
vecākā eksperte Irēna Emīlia Švilpe.

3. Dažādi.

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

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
26. novembrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Saeimā 1. lasījumā pieņemto likumprojek-
tu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu li-
kums” – informēs LPS padomniece reģionālās at-
tīstības jautājumos Ivita Peipiņa un LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis.

2. Par VARAM sagatavotajiem grozījumiem Repub-
likas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumā – informēs LPS padomniece juridiskajos 
jautājumos Vineta Reitere un LPS vecākais padom-
nieks Māris Pūķis.

3. Par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa Monitoringa komitejas vizīti Lat-
vijā – informēs LPS vecākais padomnieks Māris Pū-
ķis.

4. Par Novadu apvienības Valdes turpmāko darbu – 
informēs LPS padomniece juridiskajos jautājumos 
Kristīne Kinča.

5. Dažādi.

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības Valdes priekšsēdētājs

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 
Salaspilī

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 28. no-
vembrī plkst. 13 Salaspilī, uzņēmumā “Salaspils sil-
tums” (Miera ielā 31a).

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā 
saistībā ar izmaiņām OIK un aktualitātēm, apkures 
sezonu uzsākot – informēs LPS padomnieks ener-
ģētikas jautājumos Andris Akermanis.

2. Par aktualitātēm elektroenerģijas un siltumap-
gādes regulēšanā un izmaiņas sabiedriskā pakalpo-
juma regulēšanas normatīvajos dokumentos – uz-
aicināta Sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas ko-
misijas (SPRK) Enerģētikas departamenta direktore 
Līga Kurevska.

3. Par priekšlikumiem grozījumos Dzīvokļu īpašu-

ma likumā – uzaicināti Nacionālās nekustamo īpa-
šumu attīstītāju alianses pārstāvji.

4. Par aktualitātēm mājokļu politikas normatīvajos 
aktos – informēs LPS padomnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aino Salmiņš.

5. No pašvaldības energoplāna izstrādes līdz kon-
krētiem pasākumiem siltumapgādes uzņēmumā 
un infrastruktūras attīstībā – informēs SIA “Salas-
pils siltums” Valdes locekle, Latvijas Siltumuzņē-
mumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa-Veita.

6. Iepazīšanās ar uzņēmuma “Salaspils siltums” 
veikto katlumājas rekonstrukciju un solāro siltum-
enerģijas ražošanu saules paneļu parkā – informēs 
Ina Bērziņa-Veita.

Sēdes dalībniekiem būs unikāla iespēja iepazīties 
ar Austrumeiropā lielāko saules enerģijas staciju. 
Kopumā uz 6,5 ha zemes uzstādīti 1720 saules ko-
lektori. Paredzams, ka saules enerģija veidos aptu-
veni 20% no siltuma bilances. Lai par to pārlieci-
nātos, esat aicināti uz Tautsaimniecības komitejas 
izbraukuma sēdi!

Sēdes ilgums – apmēram 2,5 stundas.

Lūgums dalībai komitejas sēdē reģistrēties līdz 
27. novembra plkst. 14 šeit.

Andris Akermanis,
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos,

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 
un pašvaldību izglītības jautājumu tīkla 
sanāksme Jūrmalā

LPS Izglītības un kultūras komitejas un pašvaldību 
izglītības jautājumu tīkla kopīgā sanāksme notiks 
28. un 29. novembrī Jūrmalā, “Hotel Jūrmala Spa 
& Conference Centre” (Jomas ielā 47/49).

Darba kārtība:

28. novembrī:

9:30–10:30 – Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija.

10:30–13:00 – Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) piedāvātā skolu tīkla modeļa analīze un 
priekšlikumu izstrāde:

* IZM informatīvajā ziņojumā “Par skolu tīkla sa-
kārtošanu” noteiktie kritēriji un spēkā esošais nor-
matīvais regulējums – LPS padomniece izglītības un 
kultūras jautājumos Ināra Dundure.
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* Izglītības iestāžu pārklājuma kartējums un skolu 
tīkla analīze, par pamatu ņemot pašreizējo norma-
tīvo regulējumu un informatīvajā ziņojumā “Par 
skolu tīkla sakārtošanu” noteiktos kritērijus – LPS 
sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.

* Grobiņas novada vispārīgās izglītības iestāžu re-
organizācija un vispārīgās pamatizglītības pro gram-
mu īstenošana, ja īstenošanas vietu adreses ir da-
žādas – Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidus-
skolas direktore Laila Urbāne.

* Kopējās izmaksas izglītībai % no IKP un pašval-
dību izdevumi izglītības funkcijas nodrošinājumam 
pašvaldībā – LPS padomniece izglītības un kultūras 
jautājumos Ināra Dundure.

* Alūksnes novada pieredze skolu tīkla optimizācijā 
un racionāla skolas ēku turpmākā izmantošana – 
Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gun-
ta Kupča.

13:00–14:00 – Pusdienas

14:00–17:00 – Pieredzes apmaiņa par pašvaldību 
skolu gatavību 2020. gada 1. septembrī vispārīgās 
izglītības 1., 4., 7. un 10. klasē mācību saturā ie-
viest kompetenciāro pieeju un identificēto pro-
blēmu iespējamie risinājumi:

* Izglītības satura plānošanas principi vispārīgās vi-
dējās izglītības pakāpē, praktiski modeļa īstenoša-
nas soļi un apsvērumi, veidojot izglītības program-
mas piedāvājumu savā izglītības iestādē – Ogres 
1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs.

* Izglītības iestāžu pieredze vispārīgās izglītības sa-
tura kompetenciārās pieejas mācību satura izstrā-
dē un aprobācijā; identificētie riski un problēmas –
Gunta Lāce, Limbažu novada ģimnāzijas direktore;
Sanita Madalāne, Dr. paed., Salas vidusskolas di-
rektore;
Sarmīte Balode, Jelgavas novada Elejas vidusskolas 
direktore;
Anda Bariņa, Lielvārdes pamatskolas direktora 
vietniece;
Silvija Riekstiņa, Ķekavas novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” vadītājas 
vietniece.

19:30 – Vakariņas

29. novembrī:

9:30–12:00 – Mācību stundas efektivitāte – pār-
maiņu ieviešanas atslēga:

* To izglītības iestāžu pieredze, kurās mācību 
priekšmetu programmas ir izstrādātas atbilstoši 
bloku-moduļu pedagoģiskās tehnoloģijas prasībām 
un atbilst mācību priekšmetu standartiem:
Inna Burova, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora 
vietniece;
Inese Didže, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore;
Ilona Bergmane, Rīgas Teikas vidusskolas direktore.

12:00–13:00 – Noslēgums un pusdienas.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 3. decembrī plkst. 13 LPS 
namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par VARAM sagatavotajiem grozījumiem Repub-
likas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumā – informēs LPS padomniece juridiskajos 
jautājumos Vineta Reitere un LPS vecākais padom-
nieks Māris Pūķis.

2. Par konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadar-
bības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstī-
bas, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās 
risku mazināšanai” plānotā Pedagoģiski psiholo-
ģiskā atbalsta centra izveidi un juridisko statusu – 
informēs Pārresoru koordinācijas centra vadītāja 
vietniece Rudīte Osvalde un LPS padomniece ve-
selības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

3. Par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 
2021.–2027. gadam – informēs LPS padomniece 
finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķilte-
re, LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos 
Sandra Bērziņa un LPS padomniece uzņēmējdarbī-
bas jautājumos Andra Feldmane.

4. Par administratīvi teritoriālās reformas aktua-
litātēm – informēs LPS padomniece reģionālās 

https://likumi.lv/doc.php?id=57839
https://likumi.lv/doc.php?id=57839
https://likumi.lv/doc.php?id=57839
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attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un LPS padom-
niece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

5. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Mārupē

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 6. decembrī plkst. 10 
Mār upes Kultūras namā (Mār-
upē, Daugavas ielā 29).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Mārupes novada prezentācija – 
Mār upes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs un izpilddirektors Kristaps Ločs.

10:40–10:45 – Uzruna – LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

10:45–11:45 – Cik stipra ir Latvijas demokrātija? – 

Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teik-
manis.

11:45–12:15 – LPIA Valdes pārskats par darbu 
2019. gadā un plāni 2020. gadam – LPIA priekšsē-
dētājs Ivo Virsis.

12:45–15:45 – Novada apskate: uzņēmumi “Poli-
paks”, “Biznesa vēstniecība”, “Madara Cosmetics”, 
“Mārupes siltumnīcas” un “UAV Factory” (četri 
maršruti pēc izvēles – reģistrējoties).

16:00 – Svinīgas vakariņas un balle.

Lūgums dalību pieteikt līdz 29. novembrim.

Reģistrēšanās LPIA 6. decembra sanāksmei Mār-
upē šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Videokonference par Administratīvo 
pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas 
lietošanu

Lai iepazīstinātu lietotājus ar jauno Administratīvo 
pārkāpumu procesa atbalsta informācijas sistēmu 
(APAS) un tās funkcionalitāti, Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centrs sadarbībā ar LPS un Tieslie-
tu ministriju aicina piedalīties videokonferencē 
11. decembrī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Videokonferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar 
jaunizveidoto APAS sistēmu, tās funkcionalitāti un 
galvenajām atšķirībām no šobrīd izmantotās Admi-

nistratīvus pārkāpumus izdarījušās personas (APIP) 
sistēmas. Papildus tam jautājumos par Administra-
tīvās atbildības likumu atbalstu sniegs Tieslietu mi-
nistrijas pārstāve Natālija Laveniece-Straupmane.

Dalība videokonferencē:

* tiešraidē bez reģistrācijas: LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
sekojot šai saitei;

* klātienē (LPS namā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē) ar obligātu reģistrāciju, atverot šo saiti 
(klātienes reģistrāciju slēgs brīdī, kad tiks sasniegts 
maksimālais iespējamais dalībnieku skaits – 30).

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

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4663-1-tiesraide-11-decembri-par-administrativo-parkapumu-procesa-atbalsta-is
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Pašvaldību īpašumtiesības uz meža zemi, 
kas ir atzīta par starpgabalu

Foto: Sandra Bērziņa

Svarīga informācija pašvaldībām: īpašuma tiesī-
bas uz meža zemi, kas ir atzīta par starpgabalu, 
nostiprināmas tādā kārtībā, kā nostiprināmas īpa-
šuma tiesības uz zemes starpgabalu.

Saistībā ar pašvaldības īpašuma tiesību nostiprinā-
šanu zemesgrāmatā uz meža zemi, kas ir starpga-
bals, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu 
tiesneši līdz šim mēdza atteikt pašvaldībām nostip-
rinājumu, atstājot nostiprinājuma lūgumus bez ie-
vērības.

Spītējot pašreizējai praksei, Krāslavas novada dome 
sagatavoja blakussūdzību un vērsās Latvijas Repub-
likas Augstākās tiesas Senātā, norādot uz pastāvo-
šo aplamo praksi, ka īpašumtiesību nostiprināšanai 
uz zemes starpgabalu, uz kura ir mežs, būtu jāpie-
mēro kārtība, kādā nostiprināmas pašvaldības īpa-
šumtiesības uz meža zemi.

Senāts 2019. gada 20. novembrī lietā nr. SKC-
1318/2019 atzina, ka “.. viedoklis, ka gadījumā, ja 
uz starpgabala atrodas meža zeme, tad tas zemes-
grāmatā ierakstāms kārtībā, ko likumdevējs notei-
cis meža zemes ierakstīšanai, t. i., ievērojot likuma 
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 42. pantā 
noteikto kārtību, ir pretrunā iepriekšminētajam li-
kumdevēja mērķim neapgrūtināt starpgabala re-
ģistrāciju ar nesamērīgām un sarežģīti izpildāmām 
prasībām”.

Minētajā lēmumā motīvu daļā arī secināts, ka 
“.. starpgabali ir īstenotās zemes reformas negatīvā 
blakne, kas, ņemot vērā starpgabalam raksturīgās 
pazīmes, ir jālikvidē, atsavinot starpgabalus piegu-
lošo zemesgabalu īpašniekiem. Lai zemesgabalu 
varētu atsavināt, to ir nepieciešams ierakstīt ze-
mesgrāmatā. Starpgabalu ierakstīšanai zemesgrā-
matā paredzēta speciāla kārtība (sk. likuma “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta otrās 
daļas 6. punktu un 3. panta otrās daļas 4. punktu). 
Senāta ieskatā likumdevēja mērķis, iestrādājot li-
kumā starpgabalu reģistrācijas kārtību, bija vien-
kāršot šo zemes vienību reģistrāciju, lai aktivizētu 
starpgabalu atsavināšanu un novērstu to stāvokli, 
kura dēļ zemi nav iespējams izmantot pilnvērtīgi”.

Tādējādi Senāts ir atzinis, ka īpašumtiesības uz 
meža zemi, kas ir atzīta par starpgabalu, nostiprinā-
mas tādā kārtībā, kā nostiprināmas īpašumtiesības 
uz zemes starpgabalu.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

Atziņas no foruma par enerģētiku un 
klimata plānu

21. novembrī RISEBA Arhitektūras un mediju cen-
tra H2O Lielajā zālē notika forums “Enerģētikas un 
klimata plāns 2030: ceļā uz ilgtspējīgu valsti”, kurā 
tika prezentēts Ekonomikas ministrijas sagatavo-
tais ziņojums par Nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna 2030. gadam projektu. Pēc Eiropas Komisijas 
rekomendāciju saņemšanas šā gada jūnijā un sa-
biedrības sniegtajiem priekšlikumiem un ministriju 
viedokļiem šis plāns ir pilnveidots, un šobrīd var re-
dzēt plānotos rīcības virzienus un pasākumus.
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Forumā tika uzsvērts, ka ir jāattīsta inovatīva eko-
nomika un inovatīvi atjaunojamie energoresursi un 
jāveicina energoefektīvu produktu un pakalpojumu 
veidošanās, kur svarīga loma ir pašvaldību attiek-
smei un vēlmei attīstīt inovatīvu uzņēmējdarbību. 
Pie izaicinājumiem jāmin pašvaldību iesaistīšanās 
enerģētikas un klimata mērķu īstenošanā.

Svarīgi, ka šis enerģētikas un klimata plāns ir sais-
tošs enerģētikas nozarei ar energoefektivitāti un 
efektīvu un videi draudzīgu pašreizējās infrastruk-
tūras uzturēšanu ilgtermiņā, bet neatrisināts ir jau-
tājums par gāzes, elektrības un siltumapgādes in-
frastruktūras izmaksām, jo tās tika izbūvētas, rēķi-
noties ar daudz lielāku iedzīvotāju skaitu reģionos, 
un ir grūti runāt par energoefektīvu risinājumu.

Papildus enerģētikai kā klimata atbalsts forumā 
tika skatīta mazemisiju mobilitātes attīstība, tikai 
neatrisināts ir jautājums par izmaksām, lai trans-
porta sektorā pārietu uz atjaunojamiem resursiem.

Šajā klimata plānā nozīmīgu vietu ieņem arī lauk-
saimniecības sektors, kas rada ceturto daļu SEG 
emisiju. Ņemot vērā zemnieku attīstības plānus un 
to, ka emisiju apjoms pieaugs, neatbildēts ir jau-
tājums, kā tiks ieguldīti Eiropas Savienības fondu 
līdzekļi, ja 40% no visiem ES fondiem aiziet tieši kli-
mata un vides mērķiem.

Diskusijas laikā tika minēts, ka Portugāle ir publis-
kojusi investīciju apjomu enerģētikas un klimata 
plāna mērķu sasniegšanai un tas veido divus mil-
jardus eiro gadā. Latvijas plāns nav tik ambiciozs, 
taču investīciju apjoms arī būs mērāms miljardos 
eiro gadā.

Foruma “Enerģētikas un klimata plāns 2030: ceļā 
uz ilgtspējīgu valsti” videoieraksti pieejami šeit, 
šeit un šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Māris Pūķis: reformu gaitā jāgūst atbalsts 
no vietējām kopienām

18. novembrī Viļņā norisinājās Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) un Eiropas 
Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību apvienības 
(EPSU) organizētais nacionālais seminārs “Īsteno-
jot Eiropas pusgadu”, kurā pieredzē par sociālo 
partneru, pašvaldību un valdības sadarbību ar Eiro-
pas Komisiju (EK) Eiropas pusgada procesos dalījās 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji. Latviju šajā 
sanāksmē pārstāvēja LPS padomniece finanšu un 
ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere, vecākais 

padomnieks Māris Pūķis un Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības pārstāvis Mārtiņš Svirskis.

Sanita Šķiltere uzsvēra vajadzību pēc daudz korek-
tākas faktu interpretācijas arī no Eiropas Komisijas 
puses, kā piemēru minot EK pārskatā par Latviju 
minēto, ka Latvijā “2018. gadā īpašuma nodoklis 
sastāda 0,8% no IKP, mazāk nekā 2017. gadā un 
nekā ES vidēji – 1,6% no IKP”, uz kā pamata EK ir 
rekomendējusi Latvijai palielināt nodokļus kapitā-
lam un nekustamajam īpašumam. “Retorisks jau-
tājums – vai šādu pašu ieteikumu Eiropas Komisija 
ir sniegusi visām ES dalībvalstīm, kuras kā kārtējo 
nekustamā īpašuma nodokli iekasē mazāk nekā 
1,6% no IKP, un konkrēti – 24 dalībvalstīm, ieskaitot 
Latviju?” jautā S. Šķiltere.

Atbilstoši EK datiem 2017. gadā mazāk par 1,6% no 
IKP kā kārtējos nekustamā īpašuma nodokļus ie-
kasēja šādas valstis: 1,4% – Itālija; 1,3% – Beļģija, 
1,2% – Spānija un Polija, 0,9% – Nīderlande, 0,8% – 
Latvija, Kipra, Portugāle un Somija, 0,7% – Zvied-
rija, 0,6% – Īrija un Rumānija, 0,5% – Ungārija un 
Slovēnija, 0,4% – Vācija un Slovākija, 0,3% – Bulgā-
rija un Lietuva, 0,2% – Igaunija, Čehija un Austrija, 

https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/2408653372690624/
https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/728548180971641/


* 19. novembrī LETA: “LPS: Aktivitāte parakstu vākša-
nā Saeimas atsaukšanas ierosināšanai liecina, ka kaut 
kas nav labi”.

* 19. novembrī NRA: “Pašvaldību savienība stāsta, ko 
nozīmē lielā iedzīvotāju aktivitāte jautājumā par Saei-
mas atlaišanu” – LPS priekšsēdis Gints Kaminskis par 
iedzīvotāju aktivitāti, atsaucoties iniciatīvai parakstī-
ties par 13. Saeimas atsaukšanas ierosināšanu (šeit).
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0,1% – Luksemburga un Horvātija, savukārt Maltā 
šādus nodokļus vispār neiekasē.

S. Šķiltere norādīja ne tikai uz vajadzību pēc vienlī-
dzīgas attieksmes pret dalībvalstīm, bet arī uz faktu, 
ka nacionālās valdības un parlamenti lemj par vie-
tējām un reģionālajām pašvaldībām pieejamajiem 
finanšu resursiem, tāpēc gadījumos, kad Eiropas 
Komisija iesaka palielināt izdevumus pašvaldību 
atbildības jomās vai norāda uz jauniem veicamiem 
pienākumiem, tai būtu arī jāuzsver nepieciešamība 
nodrošināt pašvaldības ar adekvātiem un stabiliem 
resursiem, kā arī jāievēro ne tikai proporcionalitā-
tes un subsidiaritātes princips, bet arī Eiropas vie-
tējo pašvaldību harta.

Māris Pūķis informēja, ka Latvijā ir viena no vis-
stiprākajām sarunu procedūrām starp pašvaldī-
bām un valdību. Tomēr Eiropas semestra ziņojumā 
nepietiekami atspoguļota depopulācija un tās cē-
loņi – vienaldzība pret reģionālo attīstību, pārmē-
rīga koncentrācija veselības pakalpojumu jomā, 
nepārdomāta un ar pārējām reformām nesaistīta 
izglītības reforma. Valdība bez pietiekama sociāli 
ekonomiskā pamatojuma ir uzsākusi administratīvi 
teritoriālo reformu. Reformas gaitā iezīmējas būtis-
ki Eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkāpumi, kas 
LPS ieskatā ir nepieņemami.

Tiek pārkāpta hartas preambulā noteiktā virzība 
uz decentralizāciju, vēl deviņi hartas paragrāfi. Kā 
būtiskāko M. Pūķis akcentēja hartā noteikto, ka 
pirms administratīvo teritoriju robežu grozīšanas 
pienācīgā veidā ir jāuzklausa vietējo kopienu (sa-
biedrības) viedoklis. “Konsultatīvās aptaujas pēc 
iespējas jātuvina referenduma nosacījumiem. Re-
formas nedrīkst uzspiest; diskusijā jāgūst atbalsts 

no vietējām kopienām,” uzsvēra M. Pūķis.

Savukārt Lietuvas pārstāvji atzīmēja, ka sarunās ar 
valdību sociālos partnerus iesaista tikai gadījumos, 
kad bez saskaņošanas ar sociālajiem partneriem 
normatīvā akta tālāka virzīšana nav iespējama, ne-
vis visos jautājumos, kas skar sociālo partneru pār-
stāvētās nozares.

Igaunijas pārstāvji pastāstīja par vīzu jeb zaļā kori-
dora (īpaši izdevīgi noteikumi) pieeju, kas ieviesta 
vairākos aspektos, piemēram, izglītoto cilvēku at-
griešanai valstī, jaunu uzņēmumu īpašniekiem, kā 
arī lielajiem investoriem, kas Igaunijā gatavi atvērt 
uzņēmumus, kuri nodrošinātu vismaz 200 jaunas 
darbvietas. Arī Igaunijas pašvaldību pārstāvji uz-
svēra, ka pašvaldībām ir ļoti būtiski, vai tām noteik-
tie pienākumi ir samērojami ar tām atvēlētajiem 
finanšu resursiem.

Papildu informācija

Eiropas pusgada process notiek kopš 2010. gada, 
un tas ir sarežģīts ikgadējs politikas mijiedarbības 
cikls, kurā piedalās Eiropas iestādes, valstu valdī-
bas, sociālie partneri un citas ieinteresētās perso-
nas Eiropas Savienības un valstu līmenī. Eiropas 
pusgada procesa mērķis ir mudināt dalībvalstis sa-
skaņot savu budžeta, ekonomikas, sociālo un no-
darbinātības politiku ar mērķiem un noteikumiem, 
par kuriem panākta vienošanās Eiropas Savienības 
līmenī saskaņā ar stratēģijas “Eiropa 2020” un Sta-
bilitātes un izaugsmes pakta mērķiem.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS MEDIJOS

https://nra.lv/latvija/297458-pasvaldibu-savieniba-stasta-ko-nozime-liela-iedzivotaju-aktivitate-jautajuma-par-saeimas-atlaisanu.htm
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* 19. novembrī LSM.lv, LTV Ziņas: “Nākamo 7 gadu 
laikā reģionu attīstībā investēs vairāk nekā 2 mil-
jardus eiro” – LPS padomnieces Ivitas Peipiņas ko-
mentārs par VARAM izstrādātajām Reģionālās poli-
tikas pamatnostādnēm (šeit).

* 19. novembrī LR4 raidījums “Открытый во-
прос” – LPS padomnieces Kristīnes Kinčas dalība 
diskusijā par lauksaimnieciskās zemes nomu (šeit).

* 20. novembrī LETA: “Pašvaldības lūdz Saeimu pa-
garināt speciālās izglītības reformas pārejas laiku”.

* 20. novembrī TVNET: “LPS: Aktivitāte parakstu 
vākšanā Saeimas atsaukšanas ierosināšanai liecina, 

ka kaut kas nav labi” (šeit).

* 20. novembrī LSM.lv, Panorāma, Replay.lv: “Kā-
pēc skolas nav gatavas iekļaujošai izglītībai?” – LPS 
padomnieces Ināras Dundures komentārs par spe-
ciālo skolu slēgšanu un visu bērnu iekļaušanu vis-
pārīgajā izglītībā (šeit).

* 20. novembrī Delfi: “Latviešu grupiņas bērnudār-
zos – diskusijā Saeimā atklājas, ka pašvaldības ne-
pilda likumu” – LPS padomnieces Ināras Dundures 
komentārs par iesniegtajiem likumu grozījumiem, 
kas uzliktu pienākumu pašvaldībām nodrošināt lat-
viešu valodas grupas arī mazākumtautību bērnu-
dārzos (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 sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Trīs no tiem ir saskaņoti, 
bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1111 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos 
nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību piekrastes ūdeņos””

20.11.2019. 07.11.2019.

Jā

2. VSS-1134 – par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos nr. 13 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

20.11.2019. 14.11.2019.

Jā

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/nakamo-7-gadu-laika-regionu-attistiba-investes-vairak-neka-2-miljardus-eiro.a338949/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=11&d=19
https://www.tvnet.lv/6829612/lps-aktivitate-parakstu-vaksana-saeimas-atsauksanas-ierosinasanai-liecina-ka-kaut-kas-nav-labi
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kapec-skolas-nav-gatavas-ieklaujosajai-izglitibai.a339064/
https://www.delfi.lv/news/national/politics/latviesu-grupinas-bernudarzos-diskusija-saeima-atklajas-ka-pasvaldibas-nepilda-likumu.d?id=51654977
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3. VSS-1095 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces 
pagastā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldī-
bas īpašumā”

21.11.2019. 07.11.2019.

Jā

4. VSS-1110 – Informatīvais ziņojums “Par Vienotas digitālās vārt-
ejas regulas prasību ieviešanu”

21.11.2019. 07.11.2019.
Nē

5. VSS-1049 – Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem novadu 
pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai”

21.11.2019. 17.10.2019.
Nē

6. VSS-1121 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā at-
balsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga 
statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi”

22.11.2019. 14.11.2019.

Nē

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

21. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-1153 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos 
nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aiz-
sardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu””

VSS-1140 – Konceptuāls ziņojums “Par asistenta 

pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu”

VSS-1149 – Rīkojuma projekts “Par Ikšķiles novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Autoceļa 
starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi” Tīnūžu pa-
gastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-1147 – Rīkojuma projekts “Par koku ciršanas 
maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025. gadam”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

CFLA noslēdzošais seminārs ciklā “Labā 
prakse ES fondu projektu īstenošanā”

Ar semināru 30. oktobrī Rīgā, ko bija iespējams 
vērot interneta tiešraidē, un semināriem novem-
brī Rēzeknē, Kolkā un Cesvainē, klātienē pulcējot 
vairāk nekā 350 interesentus, Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra (CFLA) rudens semināru ciklā 
par labo praksi Eiropas Savienības fondu atbalsta 
izmantošanā pietuvojusies finišam: 27. novembrī 
seminārs notiks Pilsrundālē.

Seminārā būs iespējams uzzināt aktualitātes un šo-
brīd zināmās nākotnes perspektīvas ES fondu jomā, 
tāpat tiks skaidroti projektu īstenotājiem būtiskie 
valsts atbalsta jautājumi, pašvaldību aizņēmumu 
un iepirkumu veikšanas tēmas. CFLA semināra 

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480532
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organizēšanā sadarbojas ar Eiropas Komisijas pār-
stāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju un Labklājī-
bas ministriju.

Par ES fondu projektu īstenošanu varēs uzzināt arī 
trīs pieredzes stāstus: Rundāles novada domes pār-
stāve Laura Ārente stāstīs, kā noritējusi pasākuma 
norises vietas – Rundāles Multifunkcionālā cen-
tra – būvniecība. Par ūdenssaimniecības attīstību 

Jelgavā ar ES fondu finansējumu pieredzē dalīsies 
Ieva Strode no SIA “Jelgavas ūdens”. Savukārt Zan-
da Lamba no Latvijas Darba devēju konfederācijas 
stāstīs par audzēkņu iespējām apgūt prasmes dar-
ba vidē.

Bezmaksas seminārs Pilsrundālē notiks 27. novem-
brī plkst. 11 Rundāles Multifunkcionālajā centrā. 
Darba kārtība pieejama CFLA lapā.

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrības Informatīvā diena

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrība (LPDA) 5. decem-
brī Rīgā, viesnīcā “Radisson Old 
Town Riga” (Zigfrīda Annas Mei-
erovica bulvārī 10, pretī Pulver-

tornim) organizē Informatīvo dienu.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Reģistrēšanās, rīta kafija un tēja.

10:00–14:00 –

* Īsi par elektronisko dokumentu apriti pašvaldī-
bās: normatīvie akti, elektroniskie dokumenti, no-
formējums, aprite, glabāšana – Ozolnieku novada 
pašvaldības kancelejas vadītāja Zita Janitēna.

* Informācijas drošības kultūra 2019: kiberdrošība: 

kāpēc jādomā par drošības kultūru savā pašvaldī-
bā, un kā to darīt – CERT.LV attīstības projekta vadī-
tājs Egils Stūrmanis.

* Valsts darba inspekcijas (VDI) kampaņa pašvaldī-
bu iestādēs par psihoemocionālo labsajūtu darba 
vidē, rezultāti un secinājumi – VDI Darba aizsardzī-
bas nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.

* Ikdienas ieradumi emocionālās labsajūtas uzla-
bošanai darba vietās: neizdegt darbā, kā sevi sar-
gāt no stresa, stress un veselība – geštaltterapeite 
Elīna Zelča.

Arodbiedrības biedriem informatīvā diena ir bez 
maksas, citiem interesentiem dalības maksa – 25 
eiro.

Pieteikuma anketu lūgums iesūtīt līdz 29. novem-
brim uz e-pasta adresi lpda@lbas.lv; tālrunis: 
29277535, 29497738.

Projektu konkurss vietējo kopienu 
iniciatīvām

Lai atbalstītu vietējo kopienu ini-
ciatīvas saliedētākai sabiedrībai, 
“British Council” pārstāvniecība 
Latvijā aicina līdz 30. novem-
brim iesniegt projektu pieteiku-

mus programmā “Darbīgās kopienas”.

“British Council” pārstāvniecība Latvijā kopā ar da-
žādiem partneriem īsteno vairāk nekā 40 projek-
tus, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties 
sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemša-
nā savās kopienās.

Vairāk lasiet šeit.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
mailto:lpda@lbas.lv
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Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā 
balva “Saules laiva”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 1. decem-
brim aicina pieteikties 2019. gada pieaugušo nefor-
mālās izglītības ceļojošajai balvai “Saules laiva”, ko 
ik gadu piešķir labākajiem pieaugušo izglītotājiem.

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 dalīb-
nieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā nefor-
mālās izglītības programmā un vēlas izcelt augst-
vērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. 
Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, 
ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās 
mācību 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.

Rīgā notiks vērienīga ielu sporta 
konference

Viena no Eiropā lielākajām ielu sporta kustībām 
“Ghetto Games” 5. decembrī Rīgā, klubā “First 
Mir” (Andrejostas ielā 5K – 3), jau trešo gadu rī-
kos vienīgo ielu sporta konferenci “Medicines for 
World’s Ghettos”. Konferencē dalībniekiem būs 
iespēja dzirdēt jomas profesionāļu viedokļus un 
pieredzes stāstus par ielu sporta infrastruktūru, 
sociālo ietekmi uz sabiedrību, ielu sporta attīstības 
tendencēm Eiropā un pasaulē.

Uz “Medicines for World’s Ghettos” konferences 
skatuves šogad uzstāsies 23 pieredzes bagāti ru-
nātāji no 18 Eiropas valstīm, daloties ar saviem 
stāstiem, izaicinājumiem un veiksmes faktoriem. 
Organizatori uzskata, ka ielu sports ir efektīvs in-
struments darbā ar jauniešiem, kas ne tikai palīdz 
jauniešus iesaistīt sportiskās aktivitātēs, bet arī ir 
spēcīgs instruments rakstura veidošanai un vērtību 
nostiprināšanai.

Šāgada konferencē diskutēs un runās par piecām 
tēmām:

* ielu sporta sociālā ietekme uz sabiedrību un vidi 
(kā sporta notikumi spēj pozitīvi ietekmēt pilsētu 
rajonu attīstību, darbs ar jauniešiem caur ielu spor-
tu, dzimumu līdztiesība ielu sportā);

https://izm.gov.lv/lv/izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-pieauguso-neformalas-izglitibas-celojosas-balvas-nolikums
mailto:pasts@izm.gov.lv
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* ielu sporta organizāciju pieredzes stāsti par brīv-
prātīgo darbu un jauniešu iesaisti tajā caur sportu;

* ielu sports kā jauna mārketinga platforma;

* ielu sporta infrastruktūras attīstība;

* jaunākās tendences ielu sportā un nākotnes attīs-
tības scenāriji.

Piedalīties konferencē īpaši tiek aicināti pašvaldību 
pārstāvji un valsts politikas veidotāji, aktīvie sporta 

notikumu un jaunatnes pasākumu organizatori, kā 
arī jaunieši, kuri savu nākotni saista ar pasākumu 
organizēšanu. Konferencē ir paredzēti gan piere-
dzes stāsti, gan arī diskusijas un divpusējas tikša-
nās.

Vairāk informācijas šeit: www.conference.ghetto.lv.

Reģistrēšanās konferencei – līdz 1. decembrim 
šeit.

“Lauku ceļotāja” seminārs un kultūras 
zīmes “Latviskais mantojums” pasniegšana

9. decembrī plkst. 11 Lat-
vijas Nacionālajā mākslas 
muzejā Rīgā (Jaņa Rozentā-
la laukumā 1) notiks Latvijas 
lauku tūrisma asociācijas 
“Lauku ceļotājs” (LLTA) ru-

dens–ziemas seminārs “Kas dara pievilcīgus un at-
šķirīgus etnogrāfiskos novadus” un kultūras zīmes 
“Latviskais mantojums” pasniegšana 2019. gada 
saņēmējiem.

Pirms semināra būs iespējams muzeja gidu pava-
dībā doties ekskursijā. Muzeja restorānā pasniegs 
pusdienas, kam sekos seminārs.

Pēc īsa ieskata gada notikumos lauku tūrismā, ko 
sniegs LLTA prezidente Asnāte Ziemele, tiks disku-
tēts par tendencēm un vajadzībām, par to, cik sva-
rīgi ir etnogrāfiskajiem novadiem iegūt vai uzturēt 
savu identitāti – atšķirīgu un iekļaujošu Latvijas kul-
tūras ainā – un kāpēc tas ir svarīgi tūrismā. Semi-
nārā runās par divu kultūras telpu paveikto un vēl 
darāmo – suitiem un lībiešiem –, šoreiz tos rādot 
kā piemēru citiem – malēniešiem, sēļiem, venti-
ņiem, latgaļiem... Kā lībiešu ceļš uz Nacionālo ne-

materiālā kultūras mantojuma sarakstu un tieco-
ties uz UNESCO atzīšanu ietekmējis to identitāti un 
“mājasdarbu” sarakstu. Ko mēs visi kopā un katrs 
atsevišķi varam darīt, lai ar kopīgu mērķi savu kul-
tūru veidotu dzīvu un pieejamu, uz nākotni vērstu. 
Pirmais mēģinājums ar “Mājas kafejnīcu dienām” – 
vai tās dod cerēto pienesumu novadu iedzīvotāju 
saliedēšanā, tūristu piesaistē, rādot patiesi īsto un 
nenopērkamo ikdienā?

Turpinājumā Valts Ernštreits un Gunta Kļava no Lī-
biešu institūta un Alsungas TIC vadītāja Inga Bre-
dovska runās par to, cik svarīgi ir etnogrāfiskiem 
novadiem iegūt vai uzturēt savu identitāti – atšķi-
rīgu un iekļaujošu Latvijas kultūras ainā – un kāpēc 
tas ir svarīgi tūrismā.

Programmu skatiet šeit.

Pēc semināra kultūras ministrs Nauris Puntulis un 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pasniegs kultūras 
zīmes “Latviskais mantojums” 2019. gada saņēmē-
jiem. Pasākums noslēgsies ar mājas kūku un aro-
mātisko ābolu sidru, kas atgādina par mūsu tradīci-
jām un latvisko garšu svētkos.

Pieteikšanās līdz 2. decembrim, rakstot uz e-pasta 
adresi ruta@celotajs.lv vai pa tālr. 26433316.

LM seminārs Daugavpilī 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.

http://www.conference.ghetto.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2IRBU407Zrzn78DpwTIr36TzYYUbYLOVsiP4zJGQqavXQA/viewform?usp=sf_link
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/967
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/967
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/967
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/967
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/974
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/974
mailto:ruta@celotajs.lv
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Šāgada metodiskajās 
sanāksmēs tiek uzsākts 
dialogs ar ārstniecības 
iestādēm un personām, 
skatot to vardarbības 
pret bērniem kontekstā 
un īpaši akcentējot pre-
vences nozīmi. Sanāk-
smēs tiek apskatīti vai 

identificēti tie gadījumi un pazīmes, kuras pamanot 
un par kurām informējot kolēģus var novērst daudz 
nopietnāku problēmsituāciju veidošanos attiecībā 
uz vardarbību pret bērnu, t.sk. bērna novārtā pame-
šanu. Informāciju, ko iegūst no profesionāļu dialoga, 
izmantos resursu apzināšanai un atbalsta sistēmas 
stiprināšanai, lai atvieglotu gan sociālo dienestu dar-
binieku, gan ārstniecības personu ikdienas darbu, kā 
arī dotu ieguldījumu uz personas vajadzībām vērstas 

sistēmas attīstībā. Dialogu starp sociālā dienesta un 
ārstniecības iestāžu darbiniekiem vada sociālantro-
poloģe Aivita Putniņa, kuras pētniecisko interešu 
lokā jau ilgus gadus ir arī vardarbības tematika.

Savukārt pasākumu informatīvajā daļā dalībniekus 
iepazīstina ar LM pārraudzībā esošo politiku ak-
tualitātēm un projekta “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” aktivitātēm. Baltijas HIV aso-
ciācija informē par HIV izplatību Latvijā un pieeja-
miem resursiem efektīva atbalsta sniegšanai per-
sonām, kuras dzīvo ar HIV.

Sanāksmes jau notikušas Vidzemes, Zemgales, Rī-
gas un Kurzemes plānošanas reģionā.

Noslēguma sanāksme notiks 5. decembrī Latgales 
plānošanas reģionā – Daugavpilī, Latgales Mācību 
centrā (Saules ielā 38).

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2019”

Labklājības ministrija (LM) līdz 8. decembrim izslu-
dinājusi pieteikumu iesniegšanu pretendentu izvir-
zīšanai konkursam “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2019”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Lat-
vijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba 
praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un citās 
sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī 
citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā dar-
ba pakalpojums) un sniedz profesionālu atbalstu 
iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā 
un novēršanā, pagodināt visprofesionālākos un at-

saucīgākos sociālos darbiniekus un popularizēt un 
veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu 
un labo praksi.

Pieteikumus pretendenta izvirzīšanai konkursa no-
minācijās tiek aicinātas iesniegt pašvaldības, valsts 
un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības ka-
pitālsabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni, 
profesionālās organizācijas, biedrības un nodibinā-
jumi.

Pretendentus var izvirzīt apbalvošanai šādās nomi-
nācijās:

“Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019” – pie-
teikuma anketa elektroniski aizpildāma šeit;

“Labākais sociālais darbinieks 2019” – pieteikuma 
anketa elektroniski aizpildāma šeit;

“Gada notikums sociālajā darbā 2019” – pieteiku-
ma anketa elektroniski aizpildāma šeit.

Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” 
pieteikumu par pasākumu, projektu un citu nozī-
mīgu notikumu var pieteikt arī tā īstenotājs.

Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas konkursa 
žūrijas komisijā LM tīmekļvietnē www.lm.gov.lv 
laikā no 2010. gada 2. līdz 31. janvārim tiks organi-
zēts iedzīvotāju balsojums par pieciem labākajiem 

http://www.visidati.lv/aptauja/1505949523/
http://www.visidati.lv/aptauja/1505991600/
http://www.lm.gov.lv
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti 
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

pretendentiem nominācijā “Labākais vadītājs so-
ciālā darba jomā 2019”, nominācijā “Labākais so-
ciālais darbinieks 2019” un nominācijā “Gada noti-
kums sociālajā darbā 2019”.

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums 
nominācijās “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 
2019”, “Labākais sociālais darbinieks 2019” un 
“Gada notikums sociālajā darbā 2019” veidos 50% 
no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums – 
otrus 50% no kopējā punktu skaita. Konkursa bal-
vu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu 
skaitu katrā no nominācijām.

Papildus ir izveidota nominācija “Žūrijas speciālā 
balva sociālajā darbā 2019”, kurai pretendentus 
izvirzīs un novērtēs konkursa žūrijas komisijas lo-
cekļi.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un pie-
šķirtu atbilstošus titulus. Konkursa uzvarētāju ap-
balvošanu organizēs 2020. gada martā.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
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