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Ar pirmās sveces aizdegšanu adventes vainagā, ar balto sniegu, kas pārklāja zemi tieši pir-
majā adventē, ar gaišām domām un cerībām sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Kaut gan 
decembris ir gada tumšākais mēnesis, gaismu tajā ienes tieši šis skaistais labo domu un darbu 
laiks. Iesim caur to ar gaišiem sapņiem un sirds siltumu un raudzīsimies, lai mūsu labās domas 
un darbi nes prieku gan tuvajiem cilvēkiem, gan visiem apkārtējiem!

Priecīgu un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!
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Novadu apvienības Valdes sēde

26. novembrī notika Novadu apvienības Valdes 
sēde, kuras darba kārtībā bija četri jautājumi.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa un vecākais padomnieks Māris Pū-
ķis informēja par Saeimā 1. lasījumā pieņemto 
likumprojektu “Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums”. Šo likumprojektu, kā arī ci-
tus ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un 
tās īstenošanu saistītos likumprojektus turpmāk 
izskatīs speciāli izveidota Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisija, kurā piedalās viens 
pārstāvis no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas. 
LPS izsūtījusi pašvaldībām vēstuli ar aicinājumu 
līdz 5. decembrim sniegt savus priekšlikumus par 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likum-
projektu. Iesniegtos priekšlikumus un komentārus 
LPS apkopos un iesniegs komisijā uz likumprojekta 
2. lasījumu. Saeimas komisija uz sēdēm, iespējams, 
aicinās pašvaldību domju priekšsēdētājus, tāpēc 
būtu vajadzīgs domes lēmums par ATR, ko vēlams 
nosūtīt komisijai.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta 
Reitere un vecākais padomnieks Māris Pūķis ie-
pazīstināja ar Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajiem gro-
zījumiem Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā. Izmaiņas VARAM atspo-
guļo kā deputātu skaita palielinājumu, tomēr šie 
grozījumi skatāmi kontekstā ar ATR, un ļoti svarīga 

ir pārstāvniecības nodrošināšana jaunajās pašval-
dībās. Deputātu skaitu pēc reformas plānots ievē-
rojami samazināt – no 1614 deputātiem šobrīd līdz 
705 deputātiem, t. i., par 56%. Ministrija anotācijā 
nav sniegusi pietiekamu izvērtējumu par to, pēc kā-
diem kritērijiem vai formulas noteikts ievēlējamo 
deputātu skaits. Pašlaik VARAM pilnīgi norobežojas 
no vēlētāju apvienībām, pamatojot, ka atbilstoši 
Satversmes tiesas lemtajam par to var lemt tikai 
likumdevējs. Apspriešana turpināsies valdībā un 
Saeimā.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis pastāstīja 
par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa Monitoringa komitejas eksper-
tu vizīti Latvijā. Eksperti ieradīsies 4. decembrī, lai 
padziļināti pārbaudītu Eiropas vietējo pašvaldību 
hartas pārkāpumus Latvijā, uz kuriem norāda LPS. 
Hartas pārkāpumu ir samērā daudz, taču galvenais 
ir 5. panta pārkāpums, kas paredz konsultāciju no-
drošināšanu ar vietējo kopienu par plānoto refor-
mu.

Valdes sēdē tika nolemts, ka turpmāk Novadu ap-
vienības Valdes priekšsēdētāja pienākumus uz 
noteiktu laiku pildīs Jaunjelgavas novada domes 
priekšsēdētājs Guntis Libeks.

Vairāk lasiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/5228-latvijas-novadu-apvienibas-valdes-sede-26-novembri-2019
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notika 
26. novembrī un tika translēta tiešraidē.

Sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi: publiskā 
un privātā partnerība kā risinājums nozīmīgu pub-
liskā sektora investīciju finansēšanai un likumā 
“Par vidēja termiņa budžeta ietvara 2020., 2021. 
un 2022. gadam” ietvertais regulējums vispārējās 
valdības sektorā iekļautajām pašvaldību kapitālsa-
biedrībām negatīvas fiskālās ietekmes uz vispārē-
jās valdības budžeta bilanci novēršanai.

Publiskās un privātās partnerības asociācijas (PPPA) 
Valdes locekle Ilze Kukute un LPS padomniece uz-
ņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane pa-
stāstīja par Lietuvas pieredzi publiskās un privātās 
partnerības (PPP) modeļa izstrādē un ieviešanā.

I. Kukute informēja, ka Lietuva jau daudzus gadus 
strādā ar PPP instrumentu un dara to veiksmīgi. 
Jautājums, kāpēc Lietuva var, bet Latvijai tas ne-
izdodas, radīja interesi dodies uz kaimiņvalsti pie-
redzes apmaiņā. Lietuvā desmit gados noslēgti 64 
PPP līgumi, šobrīd aktīvi 54 līgumi. Kaimiņvalstī PPP 
instrumentu izmanto izglītības iestāžu, ceļu, peld-
baseinu, policijas ēku, cietumu u.c. būvēšanā un 
uzturēšanā.

A. Feldmane norādīja, ka Lietuvā PPP projektus 
īsteno, balstoties uz Publisko iepirkumu direktīvu. 

Arī Latvijā Publisko iepirkumu likums to ļauj. I. Ku-
kute uzsvēra, ka no PPPA viedokļa gribētu turpināt 
diskusiju ar Finanšu ministriju un Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru, lai arī Latvijā PPP instruments 
būtu veiksmīgi izmantojams.

Plašāk par Lietuvas pieredzi PPP projektu īsteno-
šanā skatiet LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdes videoierakstā LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit.

Savukārt Finanšu ministrijas (FM) Fiskālās politikas 
departamenta vecākā eksperte Irēna Emīlia Švil-
pe komitejas sēdē sniedza skaidrojumu par likuma 
“Par vidēja termiņa budžeta ietvara 2020., 2021. un 
2022. gadam” 19. panta piemērošanu. Vidēja ter-
miņa budžeta ietvara 2020., 2021. un 2022. gadam 
likuma 19. pants paredz: vispārējās valdības sekto-
rā iekļautās pašvaldību kapitālsabiedrības negatī-
vā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci, 
kas aprēķināta saskaņā ar šā likuma 4. pielikumu, 
2021. un 2022. gadā drīkst pārsniegt 5 000 000 eiro 
tad, ja ir saņemta Ministru kabineta piekrišana, ja 
vien attiecīgā pašvaldība nenodrošina, ka tās un 
visu tās institūciju, kas iekļautas vispārējās valdības 
sektorā, kopējā ietekme uz vispārējās valdības bu-
džeta bilanci tiek prognozēta neitrāla vai pozitīva 
un par to ir saņemts FM atzinums. Kapitāla daļu tu-
rētājs nodrošina šā nosacījuma izpildi un, ja nepie-
ciešama MK piekrišana, līdz likuma par valsts bu-
džetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/444-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-26-novembri-2019
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ietvara likuma sagatavošanas grafikā noteiktajam 
termiņam iesniedz Finanšu ministrijai attiecīgu zi-
ņojumu, kuru FM tālāk virza izskatīšanai Ministru 
kabinetā.

Komitejā sniegtās prezentācijas meklējiet šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 
Salaspilī

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 28. novembrī 
notika izbraukumā – Salaspilī, uzņēmumā “Salas-
pils siltums”.

Darba kārtības pirmā tēma bija enerģētika un elek-
troenerģijas un siltumapgādes regulēšana. LPS 
padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Aker-
manis iepazīstināja ar aktualitātēm apkures sezo-
nas sākumā: republikas pilsētās siltumtarifi pama-
tā palikuši bez lielām izmaiņām – dažviet tas ir pa-
augstināts (Rīgā, Daugavpilī, Ogrē), vairākās vietās 
regulatoram iesniegti tarifu projekti ar paaugsti-
nājumu (Mālpilī, Siguldā, Talsos, Saldū u. c.). Taču 
lielākajā daļā pilsētu siltumtarifos nav izmaiņu. Jau 
trešo gadu parādi par siltumu samazinās – gan pa-
rādi par iepriekšējo apkures sezonu, gan arī kopē-
jais parādu apjoms par siltumu (t. s. vecie parādi).

Runājot par situāciju obligātās elektroenerģijas ie-
pirkuma komponentes (OIK) jomā, pagājušajā gadā 
strādāja liela komisija ministra Arvila Ašeradena va-
dībā, tagad Saeimā ir izveidota un strādā Saeimas 
deputātu komisija. Taču OIK jautājums ir tik sarež-
ģīts, ka to var atrisināt tikai pamazām, sperot ju-
ridiski pareizus soļus. Patlaban Ekonomikas minis-

trija atcēlusi OIK atbalstu 16 stacijām, pieņemti 58 
lēmumi par noteiktā OIK apmēra samazinājumu, 
daudzām stacijām izteikti brīdinājumi. Tas nozīmē, 
ka kontrole pār OIK atbalsta saņēmējiem ir ļoti pa-
stiprināta. Darbu pie OIK nozares sakārtošanas jau 
divus mēnešus turpina Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politika komisija, vei-
cot izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā. Ar liku-
ma spēku turpmāk tiks noteiktas stingras prasības 
OIK saņēmējiem.

Tēmu turpināja Sabiedriskā pakalpojuma regulē-
šanas komisijas (SPRK) Enerģētikas departamenta 
direktore Līga Kurevska. Dienu iepriekš SPRK Pado-
mes sēdē tika apstiprināta OIK, kas stāsies spēkā 
1. janvārī. Obligātā iepirkuma un jaudas komponen-
šu vidējā vērtība nākamajā gadā saglabāsies līdzši-
nējā līmenī – 22,68 EUR/MWh jeb 0,02268 EUR/
kWh. Valsts budžeta dotācija obligāto iepirkumu 
izmaksu segšanai nākamgad būs līdz šim zemākā – 
13,53 miljoni eiro (augstākā bija 2016. gadā – 78,92 
miljoni eiro). Brīdī, kad šī dotācija samazināsies līdz 
0 eiro, arī iedzīvotāju maksājums rēķinos par OIK 
sāks samazināties. Stāstot par jaunajiem grozīju-
miem, L. Kurevska uzsvēra divus būtiskus jaunu-
mus: mainīta pieeja, kā aprēķina OIK, un noteikts, 
kas ir lietderīgais siltums. Prezentācijā viņa minēja 
kapitāla atdeves metodikas grozījumus, pāreju uz 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/5216-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-26-novembri-2019
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spēkā esošo kapitālatdeves likmi jeb WACC, apstip-
rināto sadales sistēmas tarifu, kas pirmo reizi ir sa-
mazināts, un regulējumu siltumapgādē.

Pašvaldībām ieteicams izpētīt Elektroenerģijas 
tirgus likuma 3.1. punktu par centralizēto siltum-
apgādes sistēmu, kur noteikti trīs siltumapgādes 
veidi: individuālā siltumapgāde (viena ēka, sadales 
nav), lokālā siltumapgāde (iekšējie tīkli), ko valsts 
neregulē, un trešā grupa – centralizētā siltumap-
gāde, kas pakļaujas regulējumam. Ja centralizētie 
tīkli apgādā arī kādas citas atsevišķas ēkas, tad tā ir 
individuālā apgāde un cenu šajā gadījumā nosaka 
pašvaldība vai dalībnieki vienojas.

Tika runāts arī par elektroenerģijas nodokli. Valsts 
ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko mate-
riālu par elektroenerģijas nodokli (pieejams šeit), 
skaidrojot nodokļa maksāšanas pamatprincipus, 
nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumus, kā arī ap-
rēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību. 
Elektroenerģijas nodokļa likums attiecas uz per-
sonām, kas veic elektroenerģijas ražošanu, sadali, 
piegādi, tirdzniecību un citas darbības ar elektro-
enerģiju, taču ar metodisko materiālu noderīgi ie-
pazīties arī mazajiem ražotājiem, kas elektroener-
ģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, tiem, kam 
pienākas nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi, un, 
protams, ikvienam interesentam.

Par priekšlikumiem, kas iesniegti grozījumiem 
Dzīvokļa īpašuma likumā, pastāstīja Nacionālās 
nekustamo īpašumu attīstītāju alianses (NNĪAA) 
Valdes asistente Laura Bluša. Grozījumi Dzīvokļa 
īpašuma likumā paredz sakārtot lēmumu pieņem-
šanu par remontdarbiem un citiem ieguldījumiem 
situācijā, kad uz viena zemesgabala atrodas vairā-
kas dzīvojamās ēkas, kā arī paredz atjaunot iespēju 
sadalīt dzīvokļu īpašumos vairākas dzīvojamās ēkas 
uz viena zemesgabala. L. Bluša uzsvēra, ka galve-
nais jautājums ir par to, kā būtu iespējams sadalīt 
īpašumus un risināt domājamo daļu piederību, tā-
dējādi atrisinot arī lēmumu pieņemšanu.

Pārejot uz nākamo darba kārtības jautājumu par 
aktualitātēm mājokļu politikas normatīvajos ak-
tos, NNĪAA pārstāve atgādināja šovasar nosūtīto 
vēstuli Ministru prezidentam, finanšu un ekono-
mikas ministram un sadarbības platformas “De-
mogrāfisko lietu centrs” vadītājam, ko parakstījuši 
Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses, 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Fi-
nanšu nozares asociācijas un Ārvalstu investoru pa-
domes Latvijā vadītāji. Vēstulē akcentētā mājokļu 

garantiju programmas nepieciešamība sakrīt arī ar 
LPS viedokli, ka ar precīzi tēmētiem garantiju instru-
mentiem valsts varētu palīdzēt iegādāties mājokli 
jaunajām ģimenēm. Protams, vēl labāk būtu, ja pro
grammu paplašinātu un uzlabotu, lai īpaši atbalstītu 
ilgtspējīgu un energoefektīvu mājokļu iegādi.

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino 
Salmiņš minēja Ministru kabineta un LPS vienoša-
nās un domstarpību protokolā ierakstīto, ka Eko-
nomikas ministrijai līdz 2020. gada 1. augustam 
ikgadējās sarunās ar LPS jāpiedāvā risinājumi par 
mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pa-
balstu izmaksai denacionalizēto namu īrniekiem, 
par valsts atbalsta programmu īres namu būvnie-
cībai un ilgtermiņa saistībām energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanai. Viņš atzīmēja, ka grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā joprojām neatbild uz jau-
tājumu, vai nepieciešams izdalīt specifisku īpašuma 
formu – dzīvokļa īpašumu kā reālu daļu, bet zemi 
kā kopīpašumu, kā to reģistrēt zemesgrāmatā u. c.

Vēl šogad paredzēta LPS mājokļu tīkla sanāksme 
(plānota 16. decembrī), jo jārod atbildes uz vai-
rākiem konceptuāliem jautājumiem: vai nepie-
ciešama valsts iejaukšanās īres namu būvniecībā; 
kā definēt tirgus nepilnību īres tirgū; kas drīkst 
iejaukties; kā formulēt valsts atbalsta izņēmumus 
komercdarbībai; kā definēt personu grupas, kam 
piemērojami valsts atbalsta izņēmumi mājokļu pie-
ejamībā; mājokļu pieejamības definējums; mājokļu 
būvniecība kā vispārējās nozīmes pakalpojums; vai 
pašvaldībām nepieciešams savs dzīvojamais fonds; 
ko darīt ar neprivatizēto īres fondu pašvaldībās un 
īres līguma termiņiem; vai pašvaldību dzīvojamais 
fonds izmantojams tikai atbilstoši likumam “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”; vienota 
izpratne par sociālo dzīvokli un vairākiem citiem.

SIA “Salaspils siltums” Valdes locekle, Latvijas Sil-
tumuzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa-

https://ifinanses.lv/raksti/aktuali/vid-informacija/vid-metodiskais-materials-elektroenergijas-nodoklis/15637
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Veita pastāstīja par pašvaldības energoplāna iz-
strādi un pasākumiem siltumapgādes un uzņēmu-
ma infrastruktūras attīstībā. “Salaspils siltums” ir 
pirmrindnieks šajā jomā ne tikai Latvijā, bet visā 
Austrumeiropā un no ierindas postpadomju kat-
lumājas izaudzis par pasaules līmeņa uzņēmumu. 
Šāgada sākumā Salaspilī tika uzsākta vērienīga pro-
jekta realizācija, kas izmaksāja 7,26 miljonus eiro 
(2,73 miljoni – ES Kohēzijas fonda finansējums, 
1,78 miljoni – SIA “Salaspils siltums” līdzekļi un 
2,75 miljoni – kredīts uz 15 gadiem) un noslēdzās 
12. septembrī ar Latvijā un Baltijā pirmās lielizmē-
ra saules siltumenerģijas stacijas atklāšanu. Apjo-
mīgais projekts ietver 6,5 ha lielu lauku, kurā uz-
stādīti 1720 saules kolektori, 8000 m3 akumulācijas 
tvertni un 3 MW šķeldas katlumāju ar dūmgāzu 
kondensatoru. Iekārtojot saules kolektoru lauku ar 
akumulācijas tvertni, “Salaspils siltums” ir pirmais 
uzņēmums Latvijā, kurš izveidojis centralizēto sil-
tumapgādes sistēmu, kas izmanto saules enerģiju. 
Tvertne akumulēs dienā saņemto saules siltumu, 
ko pēc vajadzības ieplūdinās pilsētas maģistrāla-
jos tīklos, tādējādi saražojot 12 000 MWh siltuma 
gadā. Līdz ar šādas sistēmas izveidi siltumenerģiju 
90% apmērā ražos, izmantojot tikai atjaunojamos 
energoresursus, un Salaspils novada iedzīvotājiem 
siltuma tarifi samazināsies vismaz par 5%. Par uz-
ņēmuma attīstību un projekta atdevi jau tagad 
liecina iespaidīgi skaitļi: relatīvie siltuma zudumi 

2011. gadā bija 21,97%, bet 2018. gadā – 9,26%. 
Līdz 2012. gadam energoresursu struktūru veidoja 
iepirktā koģenerācija (41%) un dabasgāze (59%), 
bet 2017. gadā – šķelda (50%), iepirktā koģenerāci-
ja (21%), dabasgāze (18%) un kondensators (11%). 
Pēc projekta energoresursu struktūra ir šāda: šķel-
da – 61%, dabasgāze – 9%, kondensators – 10%, 
saule – 20%. Taču vislabākais apliecinājums šā pro-
jekta efektivitātei un dzīvotspējai ir tarifs, kas no 
71,93 EUR/MWh 2010. gadā ir samazinājies līdz 
55,24 EUR/MWh, un patlaban ir iesniegts vēl tarifu 
samazinājums, pateicoties saules enerģijas izman-
tošanai.

Tautsaimniecības komitejas izbraukuma sēdes 
dalībniekiem bija iespēja savām acīm apskatīt uz-
ņēmuma “Salaspils siltums” veikto katlumājas re-
konstrukciju un solāro siltumenerģijas ražošanu 
saules paneļu parkā. Dažu mēnešu laikā, kopš Sa-
laspils vidi rotā jaunās sastāvdaļas, kas īpaši izceļas 
saulainā laikā un vislabāk redzamas no paaugstinā-
juma vai putna lidojuma, te netrūkst arī ekskursan-
tu un pieredzes apguvēju, un turpmāk to būs vēl 
vairāk. Namamāte Ina BērziņaVeita ciemiņus izva-
da ar novēlējumu: “Lai saulaini!”

Sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

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

Jūrmalā 28. un 29. novembrī norisinājās LPS orga-
nizēta apvienotā LPS Izglītības jautājumu tīkla un 
LPS Izglītības un kultūras komitejas sanāksme.

Tajā izskatīja aktuālos jautājumos par skolu tīkla 
sakārtošanu, pašvaldību izdevumiem izglītības no-
drošināšanai, izglītības satura plānošanas princi-
piem, mācību stundu efektivitāti u.c. Dažādu skolu 
vadība un pārstāvji dalījās savā pieredzē un labajā 
praksē, īstenojot skolu reorganizāciju, mācību pro-
cesa pilnveidi u. c.

Sanāksmes pirmajā dienā 28. novembrī tika apspries-
ta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātā 
skolu tīkla modeļa analīze un priekšlikumu izstrāde. 

Par IZM informatīvajā ziņojumā “Par skolu tīkla sa-
kārtošanu” noteiktajiem kritērijiem un spēkā esošo 
normatīvo regulējumu ieskatu sniedza LPS padom-
niece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dun-
dure. Viņa arī analizēja kopējās izmaksas izglītībai 
procentos no iekšzemes kopprodukta un pašvaldību 
izdevumiem izglītības funkcijas nodrošinājumam.

Savukārt LPS padomnieks Jānis Upenieks prezen-
tēja izstrādāto izglītības iestāžu pārklājuma kartē-
jumu un skolu tīkla analīzi, ņemot vērā pašreizējo 
normatīvo regulējumu un skolu tīkla sakārtošanai 
noteiktos kritērijus. Izstrādātais interaktīvais rīks ir 
vērtīgs instruments stratēģiskai plānošanai. Prak-
tiskai lietošanai tas ir pieejams interneta vietnē 
https://arcg.is/0ar0jv.

Ieskatu Grobiņas novada vispārīgās izglītības ie
stāžu reorganizācijā un vispārīgās pamatizglītības 

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/5200-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-28-novembri-2019-salaspili
https://arcg.is/0ar0jv
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programmu īstenošanā, ja īstenošanas vietu adre-
ses ir dažādas, sniedza Zentas Mauriņas Grobiņas 
novada vidusskolas direktore Laila Urbāne, bet 
Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gun-
ta Kupča iepazīstināja ar pašvaldības pieredzi skolu 
tīkla optimizācijā un skolas ēku racionālā turpmā-
kajā izmantošanā.

Pieredzē par pašvaldību skolu gatavību 2020. gada 
1. septembrī vispārīgās izglītības 1., 4., 7. un 10. kla-
sē mācību saturā ieviest kompetenciāro pieeju un 
problēmu iespējamajiem risinājumiem dalījās Ogres 
1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, kurš pa-
stāstīja par izglītības satura plānošanas principiem 
vidējā izglītībā, praktisko modeļa īstenošanu un ap-
svērumiem izglītības programmas veidošanā savā 
izglītības iestādē. Izglītības iestāžu pieredzi vispārī-
gās izglītības satura kompetenciārās pieejas mācību 
satura izstrādē un aprobācijā un identificētos riskus 
un problēmas analizēja Limbažu novada ģimnāzijas 
direktore Gunta Lāce, Salas vidusskolas direktore, 

Dr. paed. Sanita Madalāne, Jelgavas novada Elejas 
vidusskolas direktore Sarmīte Balode, Lielvārdes 
pamatskolas direktora vietniece Anda Bariņa un Ķe-
kavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības ie
stādes “Avotiņš” vadītājas vietniece Silvija Riekstiņa.

Nākamajā dienā sanāksmes dalībnieki apsprieda 
mācību stundas efektivitāti kā pārmaiņu ieviešanas 
atslēgu. Izglītības iestāžu pieredzē dalījās Rīgas Kla-
siskās ģimnāzijas direktora vietniece Inna Burova, 
Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un 
Rīgas Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane, 
kuru skolās mācību priekšmetu programmas ir iz-
strādātas atbilstoši bloku–moduļu pedagoģiskās 
tehnoloģijas prasībām un atbilst mācību priekšme-
tu standartiem. Vairāk lasiet un prezentācijas mek-
lējiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Darbu uzsākusi Latvijas Pašvaldību sociālo 
dienestu vadītāju apvienības jaunā Valde

26. novembrī notika biedrības “Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienība” (LPSDVA) Val-

des sēde. Tajā apstiprināja jauno Valdes sastāvu un 
ievēlēja LPSDVA vadību.

Par Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Saldus no-
vada p/a “Sociālais dienests” direktore Ina Behma-
ne. Par Valdes priekšsēdētājas vietniecēm ievēlēja 
Vecumnieku novada Sociālā dienesta vadītāju Inu 
Jankeviču un Siguldas novada Sociālā dienesta va-
dītāju Kristīni Freibergu.

Sēdē tika apspriesti dažādi organizatoriski jautāju-
mi saistībā ar Valdes turpmāko darbu.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/5229-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-un-pasvaldibu-izglitibas-jautajumu-tikla-sanaksme-jurmala
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LPS priekšsēža tikšanās ar pašvaldību 
vadītājiem un ministru Pūci Ikšķilē

Foto: Ilze Cerbule (Carnikavas novada pašvaldība)

25. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
vecākais padomnieks Māris Pūķis piedalījās Ikšķi-
les novada deputātu un vairāku domju priekšsēdē-
tāju tikšanās reizē Ikšķilē, kur pašvaldību vadītāji 
no Alojas, Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Inčukal-
na, Kandavas, Naukšēnu, Rūjienas, Salacgrīvas un 
Vecumnieku novada bija ieradušies, lai pārrunātu 
turpmāko rīcību saistībā ar ATR un tiktos ar vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri 
Pūci.

LPS priekšsēdis informēja, ka visām pašvaldībām 
nosūtīta vēstule ar aicinājumu noformulēt savu 
viedokli par ATR un ministra piedāvāto kartējumu 
un dot mandātu novada vadībai aizstāvēt to Saei-
mā. LPS Dome jau ir panākusi, ka pēc tās aicināju-

ma 4. decembrī Latvijā ieradīsies eksperti no Eiro-
pas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kon-
gresa Monitoringa komitejas. Viņi vērtēs, kā Latvijā 
ievēro Eiropas vietējo pašvaldību hartas principus 
un kādi ir pārkāpumi ATR gaitā.

Stundu vēlāk Ikšķiles novada domes zālē, kur in-
teresentiem pat nepietika vietu, novada iedzīvo-
tāji sagaidīja ministru Juri Pūci, lai klātienē paustu 
savu viedokli par ministrijas piedāvājumu reģionā-
lajā reformā pievienot Ikšķili Ogres novadam. Dis-
kusiju vadīja žurnālists Jānis Domburs, kurš centās 
zālē nodrošināt korektu gaisotni, tomēr, ņemot 
vērā Ikšķiles novada iedzīvotāju neapmierinātību 
ar reformas virzību, tas bija grūts uzdevums. Mi-
nistram tika uzdoti visdažādākie jautājumi gan par 
pašvaldības darbības jomām, sniegtajiem pakalpo-
jumiem un funkcijām, gan konkrēti par Ikšķiles no-
vadu, taču ar J. Pūces atbildēm reti kurš jautājuma 
uzdevējs bija mierā.

Diskusijas noslēgumā arī Ikšķiles novada domes 
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš atzina, ka nav guvis 
konkrētas atbildes uz uzdotajiem argumentētajiem 
jautājumiem, kuri ir būtiski ne vien pašvaldības 
turpmākajam darbam, bet arī novada iedzīvotāju 
ikdienas dzīvei.

Video no pasākuma Ikšķilē skatiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS dalība Lielo un stratēģiski nozīmīgo 
investīciju projektu koordinācijas 
padomes sēdē

28. novembrī Ministru prezidenta Artura Krišjāņa 
Kariņa vadībā notika Lielo un stratēģiski nozīmīgo 
investīciju projektu koordinācijas padomes sēde, 
kurā piedalījās arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
un Tukuma un Dobeles novada domes pārstāvji.

Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu 
koordinācijas padome darbojas, lai nodrošinātu 
saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investī-

ciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs, 
kā arī lai lemtu par nepieciešamajiem pasākumiem 
konkrētu projektu virzīšanā. Padomi vada Ministru 
prezidents.

Šoreiz sēdē skatīja vēja enerģijas attīstību Nacionā-
lajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. ga-
dam, par ko ziņoja ekonomikas ministrs Ralfs Ne-
miro, un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) ziņojumu par investīciju projektu aktualitā-
tēm atjaunojamo energoresursu jomā, ar ko iepa-
zīstināja LIAA Investīciju projektu departamenta 
direktors Ģirts Blumers.

http://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/ikskiles-novada-iedzivotaji-ar-ministru-juri-puci-diskute-lidz-velam-vakaram
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Sēdes fotogalerija pieejama šeit. Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS balva konkursa “Drošākais uzņēmuma 
autoparks 2019” bronzas laureātiem – 
Mazsalacas novadam

Lai noskaidrotu Latvijā prasmīgākos un atbildīgākos 
uzņēmumu un pašvaldību autoparku pārvaldītājus, 
kā arī uzlabotu kopējo satiksmes drošību, ieviešot 
praktiskas un pozitīvas pārmaiņas autoparku pār-
valdīšanā, jau septīto gadu apdrošināšanas sabied-
rība “BALTA” (PZU grupa) un Satiksmes ministrija 
rīkoja konkursu “Drošākais uzņēmuma autoparks”.

Šogad konkursa finālā iekļuva 58 uzņēmumi, iestā-
des un pašvaldības, ko vērtēja piecās kategorijās: 
pasažieru pārvadātāji, vietējie kravu pārvadātāji 
un speciālais transports, starptautiskie kravu pār-

vadātāji, zemāka riska autotransports un valsts un 
pašvaldību autoparki. Labākie dalībnieki konkursa 
noslēguma ceremonijā saņēma vienu no trim – zel-
ta, sudraba vai bronzas – balvām.

Par uzvarētāju un zelta laureātu pasažieru pārva-
dātāju kategorijā atzīts pašvaldības SIA “Ventspils 
reiss”.

Bronza valsts un pašvaldību autoparku kategorijā 
piešķirta divām pašvaldībām – Mazsalacas nova-
dam un Gulbenes novadam.

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 28. novembrī 
Rīgas Motormuzejā LPS priekšsēdis Gints Kamin-
skis pasniedza LPS speciālbalvu Mazsalacas nova-
da pašvaldībai.

Foto: Valsts kanceleja

https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/albums/72157711972066751/with/49135817173/
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/?__tn__=K-R&eid=ARDUfQ5uqE5WQUwzi1E7U8ey9tCGoLiRx0KLGFeiOIgwQwnNEJJJAjCb-ykjY1x52v_g01P4hrBlR085&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6S_s9QqX6xHDdg-mfWTZWTvI9Re652ghNN4ZrLT9qr1O2qTWNoz0dxWjacCWmpGPZhwXvMBqN15JxANe66QFOk5mE--xXDHRXP5XE55errBB0d2zw9i_PQ7pBGGkegFnQMSM8cG6wUDIo_gzk7Ummvn5ZgCZfsODklwt3-_9G-oIU4DmvO5W3DMJsTKwAp3iV1PAfhFOBkAx48fLp_0W0d1oXWL5NlnPTPxgo9mtKii52PjVQi7e0WPhvrO3KJf0MaJeZ-LxcsDexebnzGX_PD79BXhjZKDfQA_-d5IJA7rmAaIeBDlLNzPtdwgliTAyVbAzW3luTcavY-XxzxZ4jK9xB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010911675903&__tn__=K-R&eid=ARCta2H9bDI3ljOShOIYr-MQvXSyuTxTpboe9yXaygiZ7FQUE72HMTfhQ2xOHtb55gnpFpLODkS5gilo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6S_s9QqX6xHDdg-mfWTZWTvI9Re652ghNN4ZrLT9qr1O2qTWNoz0dxWjacCWmpGPZhwXvMBqN15JxANe66QFOk5mE--xXDHRXP5XE55errBB0d2zw9i_PQ7pBGGkegFnQMSM8cG6wUDIo_gzk7Ummvn5ZgCZfsODklwt3-_9G-oIU4DmvO5W3DMJsTKwAp3iV1PAfhFOBkAx48fLp_0W0d1oXWL5NlnPTPxgo9mtKii52PjVQi7e0WPhvrO3KJf0MaJeZ-LxcsDexebnzGX_PD79BXhjZKDfQA_-d5IJA7rmAaIeBDlLNzPtdwgliTAyVbAzW3luTcavY-XxzxZ4jK9xB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010911675903&__tn__=K-R&eid=ARCta2H9bDI3ljOShOIYr-MQvXSyuTxTpboe9yXaygiZ7FQUE72HMTfhQ2xOHtb55gnpFpLODkS5gilo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6S_s9QqX6xHDdg-mfWTZWTvI9Re652ghNN4ZrLT9qr1O2qTWNoz0dxWjacCWmpGPZhwXvMBqN15JxANe66QFOk5mE--xXDHRXP5XE55errBB0d2zw9i_PQ7pBGGkegFnQMSM8cG6wUDIo_gzk7Ummvn5ZgCZfsODklwt3-_9G-oIU4DmvO5W3DMJsTKwAp3iV1PAfhFOBkAx48fLp_0W0d1oXWL5NlnPTPxgo9mtKii52PjVQi7e0WPhvrO3KJf0MaJeZ-LxcsDexebnzGX_PD79BXhjZKDfQA_-d5IJA7rmAaIeBDlLNzPtdwgliTAyVbAzW3luTcavY-XxzxZ4jK9xB
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Konkursu organizē “BALTA” sadarbībā ar Satiksmes 
ministriju. Gada balvu atbalsta un izpratni par ilgt-
spējīgu un sociāli atbildīgu autoparku pārvaldi pa-
līdz veicināt Ceļu satiksmes drošības direkcija, SIA 
“Autonams”, “Moller Auto lidosta” Volkswagen 
centrs, SIA “Circle K Latvia”, SIA “SEB līzings”, Lat-
vijas Automotobiedrība (LAMB), biedrība “Korpo-

ratīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR), 
Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pasa-
žieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Pašvaldību 
savienība.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Edinburgas hercoga starptautiskā 
apbalvojuma pasniegšanas ceremonija

Foto: Eduards Kapsa

29. novembrī LPS jaunatnes lietu speciāliste Zane 
Zvaigzne piedalījās skaistā pasākumā VEF Kultūras 
pilī, kur norisinājās Valsts izglītības satura centra 
organizētā Edinburgas hercoga starptautiskā ap-
balvojuma (The Duke of Edinburgh’s International 
Award) pasniegšanas ceremonija. Pasākumu ar 
videouzrunu atklāja “Award Latvia” nacionālā pat-
ronese Vaira Vīķe-Freiberga. Pēc tam pasākuma 
dalībniekus uzrunāja Valsts izglītības satura centra 

Neformālās izglītības departamenta vadītāja Agra 
Bērziņa, kura visiem dalībniekiem arī pasniedza ap-
balvojumus. Uz sarīkojumu bija ieradusies Lielbri-
tānijas vēstnieka vietniece Ruta Radžavedžpisana, 
kura personīgi pasniedza zelta apbalvojumus.

Šis bija jau 13. apbalvošanas pasākums, un tajā tika 
godināti tie Latvijā dzīvojošie jaunieši, kuri izpildī-
juši individuālo “Award” programmu un sasnieguši 
pašu izvirzītos mērķus. Šogad apgalvojumu saņēma 
103 jaunieši. Bronzas, sudraba un zelta apbalvoju-
ma saņēmēju vidū ir programmas “Award” dalīb-
nieki no Aknīstes Bērnu un jauniešu centra un Ak-
nīstes vidusskolas, Auces vidusskolas, Carnikavas 
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pamatskolas, biedrības “DUEsport”, biedrības 
“Suitu kultūras mantojums”, Bikstu pamatskolas, 
Dobeles jaunatnes un veselības iniciatīvu centra, 
Mežinieku pamatskolas, Daugavpils 11. pamatsko-
las, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Kandavas 
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra, Liel-
vārdes pamatskolas, Priežmalas pamatskolas, Rē-
zeknes 5. vidusskolas, Verēmu pamatskolas, Rīgas 
Ostvalda vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās in-
dustrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, 
Taurupes pamatskolas, Ulbrokas vidusskolas un 
Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice”. 
Programma “Award” ir paredzēta ikvienam jaunie-
tim vecumā no 14 līdz 24 gadiem. Tajā ir četras pa-

matjomas: brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, 
jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļojums. Jomu 
izpildes laiks atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas, 
sudraba vai zelta – apbalvojumu jaunietis vēlas sa-
ņemt par ieguldītajām pūlēm paša labā. Jaunietim 
viņa pašizaugsmes ceļā palīdz īpaši apmācīts un 
sertificēts “Award” vadītājs – persona, kura ir īpaši 
apmācīta un gatava atbalstīt jaunieti.

Vairāk informācijas par programmu “Award” mek-
lējiet šeit.

Zane Zvaigzne,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

LPS priekšsēža dalība Stāmerienas pils 
atjaunotā ārējā veidola atklāšanā

29. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pie-
dalījās Stāmerienas pils atjaunotā vēsturiskā ārējā 
veidola, kā arī multimediālās ekspozīcijas par Volfu 
dzimtu un lielformāta fotoizstādes par pils vēsturi 
svinīgajā atklāšanā.

Atkal atverot pili apmeklētājiem, tās 1. stāva iekštel-
pās ir apskatāma lielformāta fotogrāfiju izstāde “Pils 
vaibsti. Vēsture”, kurā atainots Vidzemes fotogrāfu 
skatījums uz Stāmerienas pili pēdējo trīs gadu laikā 
pirms pils fasādes, jumta un logu restaurācijas.

Gulbenes novada pašvaldības Stāmerienas pils 

darbības stratēģijā 2016.–2030. gadam kā viens no 
prioritārajiem uzdevumiem norādīta kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšana un pieejamība, kā arī 
pils vēsturei, arhitektūrai un misijai atbilstošu pa-
kalpojumu sniegšana, ekspozīciju un izstāžu veido-
šana. Stāmerienas pils ir Eiropas romantisma pērle.

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un 
restaurācija paveikta projektā “Gaismas ceļš caur 
gadsimtiem”, savukārt multimediālā ekspozīcija, 
lielformāta fotogrāfiju izstāde un pils atklāšana 
īstenota ar AS “Latvijas valsts meži”, Valsts kultūr-
kapitāla fonda, Vidzemes plānošanas reģiona un 
biedrības “Sateka” finansiālu atbalstu. Kopumā 
šajā Stāmerienas pils atjaunošanas posmā ieguldīti 
vairāk nekā 1,5 milj. eiro.

http://www.intaward.org
http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/pl/vest-cntr/stam/160825-stamerienas_pils_strategija.pdf
http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/pl/vest-cntr/stam/160825-stamerienas_pils_strategija.pdf


LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 3. decembrī plkst. 13 LPS 
mītnē (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 ATR aktualitātēm – informēs LPS padomnie-
ce reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča.

5. Dažādi.
Gints Kaminskis,

LPS priekšsēdis

12

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde notiks 
2. decembrī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē), un tajā piedalīsies Latvijas 

Olimpiskās komitejas (LOK) un Latvijas sporta vete-
rānu senioru savienības (LSVS) pārstāvji.

Darba kārtība:

1. Par sadarbību ar LOK Latvijas olimpiādes sarī-
košanā 2020. gadā – informēs Latvijas Olimpiskās 
komitejas pārstāvji.

2. Par LSVS sporta spēlēm 2020. gadā – informēs 
LSVS prezidents Ivans Klementjevs.

3. Dažādi.

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Strasbūras ekspertu vizīte Latvijā par 
iespējamajiem pārkāpumiem ATR gaitā

4. decembrī ārpuskārtas faktu noskaidrošanas vi-
zītē Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes (EP) Vietējo 
un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa ko-
mitejas eksperti, lai padziļināti pārbaudītu Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas pārkāpumus Latvijā, uz 
kuriem norāda LPS.

No plkst. 9:30 līdz 12 Monitoringa komitejas pārstāv-
ji, ziņotāji par vietējo demokrātiju – Senžerānlepijas 
(Saint-Gérand-le-Puy, Francija) pašvaldības priekšsē-
dētājs Gzavjē Kadorē (Xavier Cadoret) un Iklas (Uc-
cle, Beļģija) pašvaldības deputāts Marks Kolss (Marc 

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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Cools), kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas neat-
karīgo ekspertu grupas priekšsēdētājs Anhels Manu-
els Moreno-Molina (Angel Manuel Moreno Molina, 
Spānija) tiksies ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski, pa-
domniekiem, Latvijas delegāciju EP Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību kongresā un jomas ekspertiem, lai 
analizētu konkrētus faktus un notikumus, kas liecina 
par hartas pārkāpumiem. Tikšanās notiks LPS namā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Eksperti plāno tikties arī ar Rīgas domes priekšsē-
dētāju Oļegu Burovu, vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministru Juri Pūci un Finanšu mi-
nistrijas pārstāvjiem, lai uzklausītu paskaidrojumus 
par pašvaldību paustajām bažām.

Oktobra sākumā LPS nosūtīja EP Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību kongresa prezidentam Andešam 

Knapem (Anders Knape) vēstuli “Par draudiem 
vietējai un reģionālajai demokrātijai Latvijā”, kurā 
izklāstīti konkrēti hartas pārkāpumi gan attiecībā 
uz ATR, gan citiem jautājumiem, pamatojot tos ar 
faktiem un skaitļiem.

Oktobra beigās kongresa 37. plenārsesijā Stras-
būrā notika Monitoringa komitejas sēde, kurā LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, pamatojoties uz LPS 
Domes lēmumu, informēja par situāciju Latvijā 
saistībā ar ATR un hartas pārkāpumiem. Tā kā kon-
gresa uzraudzības ziņojums par situāciju ar vietējo 
un reģionālo demokrātiju Latvijā 2018. gada martā 
bija pozitīvs, tika nolemts uz šābrīža situāciju re-
aģēt nekavējoties.

Liene Užule un Ilze Rukute,
LPS Komunikācijas nodaļa

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Mārupē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme notiks 
6. decembrī plkst. 10 Mārupes 
Kultūras namā (Mārupē, Dauga-
vas 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 

Kaminskis.

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”.

16:00 – Svinīgas vakariņas un balle.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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LPS sociālo un veselības jautājumu tīkla 
sanāksme Salaspilī

LPS sociālo un veselības jautājumu sadarbības tīk-
la sanāksme “Sociālā darba prakse bērnu tiesību 
aizsardzības jomā” notiks 13. decembrī plkst. 10 
Salaspilī, Nacionālā botāniskā dārza semināru zālē 
(Miera ielā 1).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija, kafija.

10:00–10:10 – Sanāksmes atklāšana.

10:10–10:30 – Labās prakses piemēri, veidojot 
sadarbību, identificējot riskus un nosakot profe-
sionālās robežas bērnu tiesību aizsardzības jomā – 
Saldus, Tukuma un Rojas novada sociālo dienestu 
pārstāvji.

10:30–10:50 – Pieredzē balstītie secinājumi par ne-

pieciešamajām izmaiņām starpinstitucionālās sa-
darbības modelī – Saldus novada pašvaldības aģen-
tūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane.

10:50–11:20 – Dānijas pašvaldību pieredze no pie-
rādījumos balstītas efektīvas bērnu un ģimeņu at-
balsta un intervences metodes – Ina Behmane.

11:20–11:50 – Labā prakse: domnīca kā iespēja iz-
zināt mērķa grupas vajadzības pakalpojumu attīstī-
bai – Tukuma novada p/a “Tukuma novada sociā-
lais dienests” direktore Ina Balgalve.

11:50–12:30 – Kafijas pauze

12:30–14:00 – Labklājības ministrijas piedāvā-
tais bērnu tiesību aizsardzības sistēmas  nākotnes 
modelis: aktuālā informācija un diskusijas – Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 
direktore Iveta Sietiņsone.

14:00–14:30 – Salaspils sociālā dienesta labās 
prakses piemēri.

14:30–15:00 – Sanāksmes noslēgums.

Dalību sanāksmē lūgums apstiprināt līdz 5. decem-
brim, rakstot uz epasta adresi Ilze.Rudzite@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongress aicina jauniešus pieteikties 
dalībai plenārsēdēs

Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongress, turpinot attīstīt iniciatīvu “Atjauno-

jošā politika”, aicina jauniešu piedalīties kongresa 
plenārsesijās, kas norisināsies 2020. gada 17.–
19. martā un 27.–29. oktobrī Strasbūrā.

Ar šo iniciatīvu kongress cenšas radīt telpu dialo-
gam starp jauniešu delegātiem un vietējiem un 
reģionālajiem ievēlētajiem pārstāvjiem un dot ie-
spēju jauniešiem izteikt savu viedokli par apsprie-
žamajiem jautājumiem.

Iepriekšējā jauniešu delegāte Jelizaveta Klimano-
va: “Dalība Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa sesijā deva man iespēju labāk 
saprast sabiedrībā notiekošos procesus un to cēlo-
ņus. Tas arī paaugstināja atbildības līmeni – jo es 
vairs nebiju tikai es, es arī biju mana valsts, ko pār-
stāvu, un tas ir jādara godam. Eiropas Padome ir 
viens no veidiem, kā tapt saklausītam starptautiski 
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un akcentēt sev svarīgos jautājumus. Vai bija vērts 
pieteikties? Noteikti!”

Kongress aicina jauniešus, kuri ir ieinteresēti pie-
dalīties kongresa plenārsēdēs 2020. gadā, aizpildīt 
pieteikuma anketu līdz 2020. gada 3. janvārim šeit.

Dalībai kongresa birojs izvēlēsies pa vienam jaunie-
tim no katras kongresa dalībvalsts. Izvēlēto jaunie-
šu uzdevums būs aktīvi piedalīties divās kongresa 
plenārsēdēs, kā arī pēc atgriešanās mājās īstenot 

projektu kongresa iniciatīvā “Atjaunojošā politika”.

Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus segs kon-
gress.

Sīkāka informācija, prasības pretendentiem un pie-
teikuma forma pieejama šeit; noderīga informācija 
arī šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

* 25. novembrī LSM.lv, LTV Ziņu dienests, Pano-
rāma: “Neapmierinātība ar reģionālo reformu ne-
rūk; Rūjienu un Naukšēnus pievienos Valmierai” – 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit un 
šeit).

* 26. novembrī TV24 – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība raidījumā “Preses klubs” par ATR 
Latvijā (šeit, šeit un šeit).

* 26. novembrī LR4 – LPS vecākā padomnieka Māra 
Pūķa komentārs raidījumā “Подробности” par re-
ģionu veidošanu (šeit).

* 27. novembrī LA.lv: “Vai Ikšķiles iedzīvotāji pēc 
reformas vairs nebūs noteicēji par savas teritorijas 
attīstību?” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska ko-
mentārs par Ikšķiles novada iedzīvotāju tikšanos ar 
ministru Juri Pūci (šeit).

* 27. novembrī LV portāls: “Jauna pieeja – divi mil-
jardi eiro reģionālo atšķirību mazināšanai” – LPS 
padomnieces Ivitas Peipiņas komentārs par Reģio-
nālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. ga-
dam (šeit).

* 27. novembrī TV24: “Kaminskis par novadu re-
formu: iedzīvotāji tiek nepamatoti sanaidoti” – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs par situāciju 
novados saistībā ar reģionālo reformu (šeit).

* 28. novembrī LA.lv: “Piketi nebūs vienīgā protes-
ta forma: plāno apvienot spēkus pret novadu refor-
mu” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs par 
Ikšķiles novada iedzīvotāju un vairāku pašvaldību 
vadītāju tikšanos ar ministru Juri Pūci Ikšķilē (šeit).

* 29. novembrī LETA – LPS preses relīze “Demokrā-
tijas sargi no Strasbūras vizītē Latvijā vērtēs iespē-
jamos pārkāpumus administratīvi teritoriālās refor-
mas gaitā”.

* 29. novembrī LV portāls – LPS preses relīze “De-
mokrātijas sargi no Strasbūras vizītē Latvijā vērtēs 
iespējamos pārkāpumus ATR gaitā” (šeit).

LPS MEDIJOS

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx
https://www.coe.int/en/web/congress
https://www.facebook.com/watch/?v=2346510858792208
https://xtv.lv/rigatv24/video/4rP7eMoy7BR-26_11_2019_preses_klubs_1_dala?fbclid=IwAR2ESj3Zthf9tCFtyB2PbxQ7PNn0CDOXERnaGmWnRaVeMdnT3hrtWfkF3s0
https://xtv.lv/rigatv24/video/eDapMMP2pLB-26_11_2019_preses_klubs_2_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/W3AGXEnDpJ5-26_11_2019_preses_klubs_3_dala
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=4&d=26&m=11&y=2019&page=1
http://www.la.lv/vetraina-tiksanas-ikskile
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211&mode=mk&date=2019-11-19
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211&mode=mk&date=2019-11-19
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211&mode=mk&date=2019-11-19
https://lvportals.lv/norises/310874-jauna-pieeja-divi-miljardi-eiro-regionalo-atskiribu-mazinasanai-2019
https://xtv.lv/rigatv24/video/RAbGLPoJGOr-kaminskis_par_novadu_reformu_iedzivotaji_tiek_nepamatoti_sanaidoti
https://lvportals.lv/dienaskartiba/311002-demokratijas-sargi-no-strasburas-vizite-latvija-vertes-iespejamos-parkapumus-atr-gaita-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/311002-demokratijas-sargi-no-strasburas-vizite-latvija-vertes-iespejamos-parkapumus-atr-gaita-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/311002-demokratijas-sargi-no-strasburas-vizite-latvija-vertes-iespejamos-parkapumus-atr-gaita-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/311002-demokratijas-sargi-no-strasburas-vizite-latvija-vertes-iespejamos-parkapumus-atr-gaita-2019
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 
Četri no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1115 – Par likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu li-
kumā”

25.11.2019. 07.11.2019.
Nē

2. VSS-1126 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos nr. 605 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””

25.11.2019. 14.11.2019.

Jā

3. VSS-1147 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par koku 
ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025. gadam”

25.11.2019. 21.11.2019.
Jā

4. VSS-1120 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumos nr. 199 
“Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemēroša-
nas kārtību””

26.11.2019. 14.11.2019.

Jā

5. VSS-1136 – Par plāna projektu “Latvijas Nacionālais enerģētikas 
un klimata plāns 2021.–2030. gadam”

29.11.2019. 14.11.2019.
Nē

6. VSS-1135 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
meža zemes Rucavas pagastā, Rucavas novadā, privatizāciju”

29.11.2019. 14.11.2019.
Jā

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

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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28. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS1174 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objekta Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodoša-
nu privatizācijai”

VSS1175 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā”

VSS1176 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, 
nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā”

VSS1177 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritī-
gās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas 
valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS1180 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
20815 “Publiskas būves”””

VSS1181 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos 
nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
23115 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ven-
tilācija”””

VSS1182 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
22115 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”””

VSS1159 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos 
nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finan-
sējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdz-
dalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sa-

biedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes 
organizāciju darbības atbalstam””

VSS1155 – Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā”

VSS1156 – Likumprojekts “Grozījumi Muzeju liku-
mā”

VSS1157 – Likumprojekts “Grozījumi Kultūras in-
stitūciju likumā”

VSS1158 – Likumprojekts “Grozījums Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likumā”

VSS1167 – Rīkojuma projekts “Par Ogres novada 
pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS1172 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos 
nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas 
īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglī-
tības vai profesionālās vidējās izglītības program-
mas””

VSS1170 – Likumprojekts “Grozījumi Ūdens ap-
saimniekošanas likumā”

VSS1171 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā iz-
manto 2020. gadam paredzēto apropriāciju valsts 
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu 
sistēmas pilnveidei”

VSS1164 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480844
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480844
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480846
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480788
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480833
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480833
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480834
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480836
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480836
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480836
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480839
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480839
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480829
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Par Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēts Edgars Avotiņš

27. novembrī Smiltenes novada domes ārkārtas 
sēdē par jauno domes priekšsēdētāju vienbalsīgi 
tika ievēlēts Edgars Avotiņš. Viņš uzsvēra, ka no-
teikti jāturpina iesāktais darbs pie novada attīstī-
bas, akcentējot mājokļu jautājuma problēmas un 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanu.

Līdzšinējais Smiltenes novada domes priekšsē-
dētājs Gints Kukainis 2020. gada 1. janvārī uzsāks 
darbu Ziemeļvidzemes pašvaldībām piederošajā 
kapitālsabiedrībā, atkritumu apsaimniekošanas uz-
ņēmumā SIA “ZAAO”, ieņemot Valdes priekšsēdē-
tāja amatu.

“Gada brīvprātīgais 2019” godināti labākie 
brīvprātīgā darba veicēji

Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, 
brīvprātīgo godināšanā “Gada brīvprātīgais 2019” 
30. novembrī Rīgā tika godināti brīvprātīgā darba 
veicēji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu iegul-
dījumu sabiedrības labā laikposmā no 2018. gada 
1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim.

“Gada brīvprātīgā 2019” goda zīmes saņēma Kan-
davas novada brīvprātīgā Gita Zuze, kura dāvā 
pašas adītas zeķītes un čībiņas jaundzimušajiem; 
Latvijas bāreņu un audžuģimeņu atbalsta centrs 
“Sirota.lv”, kas savā darbībā regulāri iesaista brīv-
prātīgos; Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas 
brīvprātīgā Sandra Sprindža, kura rūpējas par pār-
tikas paku izdali maznodrošinātajiem, un Latvijas 
Sarkanā Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses 

APSVEICAM!
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novada nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule, kura aktīvi 
īsteno un iesaistās Bebru pagasta notikumu orga-
nizēšanā; radošās apvienības jauniešiem “Trepes” 
brīvprātīgais Aladins Nasrs Allāhs, kurš brīvprātīga-
jam darbam veltījis 678 stundas; Kalkūnes pagasta 
kultūras, sporta un jauniešu pasākumu brīvprātī-
gais organizētājs Andrejs Rucko, kurš iedvesmo 
līdzcilvēkus brīvprātībai; Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja un biedrības “Creative Minds for Culture” 
brīvprātīgā Nora Gavare, kuras entuziasms priecē 
muzeja radošo nodarbību apmeklētājus; Madonas 
novada biedrības “Kāla ezera padome” bērnu no-
metņu brīvprātīgā organizētāja Adrija Raiveta Kai-
re, kura 15 gadu vecumā var lepoties ar bagātīgu 
brīvprātīgās pieredzi.

Brīvprātīgo godināšana notika jau sesto gadu. Ie-
priekšējos gados pateicība par ieguldījumu sabied-
rības labā izteikta jau 38 brīvprātīgajiem, piecām 
organizācijām un četrām pašvaldībām, kas veicina 
brīvprātībai labvēlīgu vidi. Izvirzīt labākos brīvprātīgā 
darba veicējus vai organizatorus godināšanai “Gada 

brīvprātīgais 2019” varēja ikviens, un kopumā šogad 
tika saņemti 162 pieteikumi no visas Latvijas.

Brīvprātīgo godināšanas “Gada brīvprātīgais 2019” 
videoierakstu var noskatīties Nodarbinātības valsts 
aģentūras Facebook lapā šeit.

Sākot ar Starptautisko brīvprātīgo dienu, 5. decem-
bri, ikviens aicināts piedalīties brīvprātīgo akci-
jā “15 egļu stāsti”, kas notiks līdz 21. decembrim 
katru vakaru no plkst. 18 līdz 21 Rīgā. Akcijas laikā 
“Trīs brāļu” pagalms (ieeja no Pils ielas 20) pārtaps 
par egļu mežu, kurā katru vakaru mākslinieku un 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku vadībā viena no eg-
lēm iegūs savu īpašo rotu. Ziemassvētku priekšva-
karā izrotātās egles dosies uz Latvijas sociālajiem 
namiem, pansionātiem un bērnunamiem, bet pa-
vasarī tās iestādīs pie jaunajām mājvietām. Tāpat 
akcijas laikā būs iespējams nosūtīt Ziemassvētku 
apsveikuma kartītes cilvēkiem, kas svētkus pavada 
sociālās aprūpes namos. Vairāk informācijas – tī-
mekļa vietnē brivpratigie.lv.

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 
Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā 
darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvie-
nībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās 

un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūci-
jās, kā arī citās institūcijās, kur nodrošina sociālos 
pakalpojumus) 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 kapi-
tālsabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni, pro-
fesionālās organizācijas, biedrības un nodibinājumi.

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.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/videos/2672446689501619/
http://www.visidati.lv/aptauja/1505949523/
http://www.visidati.lv/aptauja/1505991600/
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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 Labklājības ministrijas tīmekļvietnē 
www.lm.gov.lv laikā no 2010. gada 2. līdz 31. jan-
vārim organizēs iedzīvotāju balsojumu par pieciem 
labākajiem pretendentiem nominācijās “Labākais 
vadītājs sociālā darba jomā 2019”, “Labākais sociā-
lais darbinieks 2019” un “Gada notikums 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 nominācijā.

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, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvi-
jas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību 
un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu 
asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu 
iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. 
Konkursa uzvarētājus apbalvos 2020. gada martā.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Lai nodrošinātu iedzī-
votāju informētību par 
valsts nodrošinātās juri-
diskās palīdzības saņem-
šanas iespējām, Juridis-
kās palīdzības adminis-
trācija (JPA) sagatavojusi 
informatīvu materiālu, 
kas publicēts portālā 
lvportals.lv.

Informatīvajā materiālā uzzināsit, ka:

* juridisko palīdzību valsts nodrošina noteiktās lie-
tu kategorijās personām, kas atbilst palīdzības sa-
ņemšanas kritērijiem;

* juridiskās palīdzības saņemšanas kārtība atšķiras 
atkarībā no lietu kategorijas, kurā ir risināms strīds, 
strīdam ir jābūt pamatotam;

* juridisko palīdzību sniedz juridiskās palīdzības 
sniedzējs, kuru personai ir norīkojusi administrācija;

* juridiskā palīdzība jāpieprasa laikus un jāsadarbo-
jas ar administrāciju un juridiskās palīdzības snie-
dzēju.

Juridiskās palīdzības saņemšanai administrācijā ir 
jāiesniedz:

– iesniegums ar aizpildītu valsts nodrošinātās juri-
diskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, pievieno-
jot dokumenta kopiju, kas apliecina personas tiesī-
bas pieprasīt juridisko palīdzību, piemēram, izziņu 
par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;

– dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda rakstu-
ru, lietas virzību u. c.

Administrācija izvērtē personas iesniegumu, pie-
ņem lēmumu un labvēlīga lēmuma gadījumā no-
rīko personai juridiskās palīdzības sniedzēju, no-
sakot, kāda veida un apjoma juridiskā palīdzība ir 
piešķirta.

Iesnieguma veidlapu un informāciju par tās aiz-
pildīšanu un dokumentiem, kas jāpievieno, bez 
maksas var saņemt Juridiskās palīdzības adminis-
trācijā un pašvaldībā (sociālajā dienestā, bāriņtie-
sā), kā arī zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 
80001801.

Ar pakalpojumu aprakstu, veidlapu paraugiem, in-
formatīvajiem materiāliem un biežāk uzdotajiem 
jautājumiem var iepazīties JPA tīmekļa vietnē.

http://www.lm.gov.lv
http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas
http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas
http://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki
http://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki
https://www.jpa.gov.lv/
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LM seminārs Daugavpilī par profesionāla 
sociālā darba attīstību pašvaldībās

Labklājības ministrija 
(LM) no 10. oktobra 
līdz 5. decembrim rīko 
ikgadējās metodiski 
informatīvās sanāk
smes piecos Latvijas 
reģionos. Tās notiek 
projektā “Profesionā-
la sociālā darba attīstī-

ba pašvaldībās”, lai uzlabotu sadarbību un informā-
cijas 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 

novārtā pamešanu. Informāciju, ko iegūst no pro-
fesionāļu dialoga, izmantos resursu apzināšanai 
un atbalsta sistēmas stiprināšanai, lai atvieglotu 
gan sociālo dienestu darbinieku, gan ārstniecības 
personu 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 
sniedz informāciju par HIV izplatību Latvijā un pie-
ejamajiem resursiem efektīva atbalsta sniegšanai 
personām, 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).

Mācības pašvaldībām “Erasmus+” 
projektā “Europe Goes Local”

Ņemot vērā ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas 
nozīmi darbā ar jaunatni, Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra (JSPA) izsludina moduļu 
mācības pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem. 
Mācību gaitā dalībniekiem sniegs praktiskas iema-
ņas par ilgtermiņa projektu veidošanu program-
mās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”. Pieteikšanās pagarināta līdz 
4. decembrim.

Projektā ir plānoti trīs moduļi. Katrs modulis ie-
tvers mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai 
praktisku darbu vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu 
sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultāci-

jas ar mentoru. Mācībās skatīs šādas tēmas:

* “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Soli-
daritātes korpuss” iespējas darba ar jaunatni stra-
tēģiskā attīstībā, labā prakse projektu īstenošanā 
(pašvaldībās) Latvijā;

* komandas veidošana, iekšējo resursu apzināšana 
un atbalsta tīkla izveide;

* jauniešu iesaiste un līdzdalība; līdzdalības līmeņi, 
to izpausmes veidi, nozīme un ilgtermiņa ietekme, 
līdzdalības mehānismi;

* pieejamie atbalsta instrumenti un resursi “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projektu īstenošanai (finanšu iespējas, 
tīklošanās, mentora konsultācijas, metodiskie ma-
teriāli, pētījumi, statistika un citi resursi);

* aktivitātes, metodoloģija, programmas izstrāde, 
partneru piesaistīšana u. c.

Papildus mācību vadītāju sniegtajam atbalstam 
dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās 
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nacionāla vai starptautiska mēroga aktivitātēs/mā-
cībās atbilstoši izstrādātā plāna un profesionālās 
pilnveides vajadzībām.

Projekta laikā mentori sniegs individuālu atbalstu 
(klātienes un neklātienes) katrai pašvaldībai, bal
stoties uz to vajadzībām un interesēm. Projektu 
īstenotāji varēs piedalīties moduļu mācību satura 
veidošanā, ierosinot tēmas un ekspertu iesaisti, 
balstoties uz konkrētām vajadzībām.

Projektam aicinātas pieteikt 3 dalībnieku komandu 
no vienas pašvaldības. Tie var būt jaunatnes lietu 
speciālisti vai citas par jaunatnes politikas plānoša-
nu atbildīgās personas, pārstāvji no citām iestādēm 
(skolas, NVO, sociālais dienests), kas strādā ar jau-
niešiem un ir ieinteresēti sadarboties, lai veidotu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solida-
ritātes korpuss” projektus. No vienas pašvaldības 

jāpiedalās gan par politikas veidošanu atbildīgajai 
personai, gan partnerim no citām iestādēm, kopā 
veidojot komandu.

Pieteikšanās jāveic elektroniski: http://ejuz.lv/egl-
moduli.

Projekta gaitā notiks 3 dienu mācības (no 11. līdz 
13. decembrim šogad) un 2 dienu mācības (30.–
31. janvārī nākamgad), kā arī divu dienu projekta 
izvērtēšanas tikšanās, kas paredzēta 2020. gada 
decembrī.

Svarīgi, lai visi pārstāvēto pašvaldību dalībnieki ta-
jās varētu piedalīties visās mācību dienās!

JSPA sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdinā-
šanas un mācību izdevumus. Par ceļa izdevumiem 
atbild dalībnieki paši. Dalībnieku skaits ierobežots.

LNB apskatāma izstāde par jauniešu 
iespējām Latvijā un Eiropā “Mirklis”

Šogad aprit 20 gadu, kopš Latvijas jaunieši var pie-
dalīties vai paši īstenot starptautiskus Eiropas jau-

niešu apmaiņas, iniciatīvu, solidaritātes vai brīvprā-
tīgā darba projektus. Kopumā šīs iespējas Latvijā 
izmantojuši ap 100 000 jauniešu, liecina Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) apko-
poto datu rezultāti. Popularizējot Eiropas snieg-
tās iespējas jauniešiem, JSPA aicina jauniešus un 
jaunatnes jomā strādājošos uz fotogrāfiju izstādi 
“Mirklis”, kas no 6. līdz 20. decembrim būs apska-
tāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (M stāvā).

Izstādē iekļautās fotogrāfijas ir fotomirkļi no dažā-
diem jauniešu īstenotiem projektiem tepat Latvi-
jā un ārpus tās. “Ar šo izstādi Latvijas jauniešiem 
vēlamies parādīt, cik plašas ir viņu iespējas visā 
Eiropā un cik lielu un paliekošu ietekmi var radīt 
pat projekts, kurš ilgst tikai dažas dienas. Vienlai-
kus vēlamies arī atgādināt, ka programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projekti ir pieejami pilnīgi visiem Latvijas 
jauniešiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, svešva-
lodu zināšanām, atzīmju līmeņa skolā, ģimenes fi-
nansiālā stāvokļa vai citiem faktoriem,” stāsta JSPA 
direktore Daina Sproģe.

Paredzēts, ka šī JSPA izstāde 2020. gadā apceļos vi-
sus Latvijas reģionus, viesojoties gan Kurzemē, gan 
Vidzemē, gan Latgalē, gan Zemgalē. Organizācijas, 
jauniešu centri un pašvaldības, kuras nākamgad 
vēlēsies nodrošināt izstādes “Mirklis” apskati sava 
novada jauniešiem, aicinātas sazināties ar JSPA.

http://ejuz.lv/eglmoduli
http://ejuz.lv/eglmoduli
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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.

Spožākā un gardākā vieta galvaspilsētā – LIDO Atpūtas centrs. 

Pienācis laiks Ziemassvētku ekskursijai!
Ikdienā lielākais LIDO Latvijā ir vieta, kur garšīgi paēst un labi atpūsties. Bet, tuvo-
joties Ziemassvētkiem, LIDO Atpūtas centrs kļuvis tik spožs kā nekad! Ik vakaru no 
pulksten 16:30 četras reizes stundā apmeklētājus pārsteidz mirdzošs muzikālais gais-
mas un lāzeru šovs! Lielākajā atvērtā tipa slidotavā Baltijā skan mūzika un smiekli. 
Turklāt šogad LIDO egle būs tik grandioza, ka greznumā noteikti apsteigs daudzas no 
varenākajām eglēm visā pasaulē. Mūsu meistaru gatavotie ēdieni un dzērieni būs 
gardākais punktiņš uz i katra ciemiņa svētku sajūtai.

Brauc ciemos jautrā kompānijā ar draugiem, radiem, klasesbiedriem vai kolēģiem: 
iepriekš piesakot grupu ar vismaz 10 cilvēkiem, līdz 20. decembrim saņem 15% atlai-
di kopējam rēķinam LIDO Atpūtas centrā! Piesakies un uzzini vairāk: +371 67700000 
vai rakstot uz reservation@lido.lv.

Ir vietas, kas staro pa īstam! Svinam kopā LIDO Atpūtas centrā!

Vairāk www.lido.lv

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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