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LPS starptautiskajiem ekspertiem akcentē 
demokrātijas principu pārkāpumus 
administratīvi teritoriālās reformas gaitā 
Latvijā

4. decembrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
vadība, pārstāvji un jomas eksperti tikās ar Eiro-
pas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Monitoringa komitejas ekspertiem, kuri 
ārkārtas faktu noskaidrošanas vizītē ieradušies Lat-
vijā izvērtēt Eiropas vietējo pašvaldību hartas pār-

kāpumus administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
procesā.

Pasākumā piedalījās Monitoringa komitejas pār-
stāvji, ziņotāji par vietējo demokrātiju – Senžerān-
lepijas (Saint-Gérand-le-Puy, Francija) pašvaldības 
priekšsēdētājs Gzavjē Kadorē (Xavier Cadoret) un 
Iklas (Uccle, Beļģija) pašvaldības deputāts Marks 
Kolss (Marc Cools) –, Eiropas vietējo pašvaldību 
hartas neatkarīgo ekspertu grupas priekšsēdētājs 
Anhels Manuels Moreno-Molina (Angel Manuel 
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Moreno Molina, Spānija), kā arī LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis, padomnieki, Latvijas delegācija 
EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā un jo-
mas eksperti.

LPS un jomas pārstāvji starptautiskos ekspertus 
detalizēti informēja par konkrētiem hartas un de-
mokrātijas principu pārkāpumiem, analizējot pē-
dējā gada notikumus ATR virzībā, kā arī pašvaldī-
bu finanšu nelabvēlīgā risināšanā. LPS priekšsēdis 
G. Kaminskis pastāstīja, ka pašvaldības nepārtrauk-
ti vērsušās Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā (VARAM), valdībā un arī pie Valsts 
prezidenta, norādot uz hartas pārkāpumiem un 
aicinot uz dialogu. Tomēr pašvaldību priekšlikumi 
faktiski netiek ņemti vērā, tās neuzklausa.

G. Kaminskis ekspertiem uzsvēra: “Pirms pusotra 
gada Latvijai bija pozitīvs vērtējums demokrāti-
jas principu īstenošanā, mēs bijām paraugs citām 
valstīm. Šobrīd Latvija Eiropas vietējo pašvaldību 
hartas kontekstā atrodas kritiskā situācijā, jo kon-
statētie pārkāpumi ir nopietns starptautisks signāls 
demokrātijas principu apdraudējumam Latvijā un 
liecina par apzinātu varas centralizāciju. Reforma 
mērķtiecīgi tiek virzīta steidzamā kārtā, nerēķino-
ties ar iedzīvotāju un pašvaldību viedokli, intere-
sēm un sniegtajiem priekšlikumiem.

Reformas izstrādē uzsvars ir tikai uz robežu grozī-
šanu kartē un iedzīvotāju skaita akcentēšanu, izslē-
dzot konsultācijas ar iedzīvotājiem un iespēju paust 
savu viedokli, ko nosaka hartas piektais pants. Tas 
ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
tra monologs, augstprātīga attieksme un formālas 
tikšanās ar cilvēkiem, bet mēs joprojām uzstājam 
uz argumentētu diskusiju, lai saņemtu atbildes uz 
konkrētiem jautājumiem par skaidru mehānismu, 
kā tiks nodrošināta līdzsvarota teritoriālā attīstība, 
kā vērtēs un ieviesīs pakalpojumu kvalitāti, kādi ir 
reformas finansiālie ieguvumi valsts un reģionālajā 
attīstībā. Šobrīd saņemam tikai atrunas, ka par visu 
lems jaunās domes.”

Viņu papildināja arī LPS priekšsēža vietnieks Jelga-
vas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, 

akcentējot, ka kartes sagatavošanā pašvaldības nav 
piedalījušās. Iepriekš Latvijā bija pozitīva demokrā-
tijas attīstība, turpretī pašlaik vērojama varas cen-
tralizācija, birokratizācija un klajš uzbrukums paš-
valdībām un to brīvībām. Jau sākotnēji reformas 
gaitā iesniedzām zinātnieku sagatavotus un pama-
totus priekšlikumus, tomēr tie netika ņemti vērā.

Ir pamatotas bažas, ka, reformu īstenojot šādā vei-
dā, vairākas pilsētas zaudēs iespēju attīstīties, sa-
vukārt daudzi pašreizējie novadi kļūs par nomalēm 
un tas pasliktinās vietējo iedzīvotāju situāciju un 
sekmēs iedzīvotāju skaita samazināšanos.

LPS norādīja ekspertiem arī uz problēmām pašval-
dību finanšu jomā. Konsultācijas par budžetu ar 
pašvaldībām notika tikai tad, kad faktiski koalīcijā 
budžets jau bija apstiprināts, un nekādus priekšli-
kumus neņēma vērā. 2020. gadā pašvaldību budže-
tā par 45% samazināti ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa un par 70% – no azartspēļu nodokļa, nav 
ievērots likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietva-
ru 2018.–2020. gadam” noteiktais, ka pašvaldību 
budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotā-
ciju ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem.

2020. gadā pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmu-
mi kopā ar speciālo dotāciju veido tikai 18,8% no 
konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, kas 
ir zemākais īpatsvars kopš 2007. gada. Pēc pašrei-
zējām prognozēm, arī 2021. gadā un 2022. gadā 
pašvaldību budžeta ieņēmumu daļa valsts konso-
lidētajā kopbudžetā turpinās samazināties. Tajā 
pašā laikā pašvaldību kompetence tiek palielināta, 
uzliekot tām jaunas funkcijas bez finansējuma.

Vizītes gaitā eksperti tikās arī ar Rīgas domes pār-
stāvjiem, ministru Juri Pūci un Finanšu ministrijas 
pārstāvjiem, uzklausot paskaidrojumus par pašval-
dību paustajām bažām.

Eksperti plāno jau tuvākajā laikā izvērtēt apkopo-
tos faktus un iesniegtos dokumentus, lai līdz nāka-
mā gada martam EP Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongress lemtu par situāciju Latvijā un sniegtu 
savas rekomendācijas.

Jau ziņots, ka oktobra sākumā Latvijas Pašvaldī-
bu savienība EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa prezidentam Andešam Knapem (Anders 
Knape) nosūtīja vēstuli “Par draudiem vietējai un 
reģionālajai demokrātijai Latvijā”, kurā astoņās la-
pās izklāstīti konkrēti hartas pārkāpumi gan attiecī-
bā uz ATR, gan citiem jautājumiem, pamatojot tos 
ar faktiem un skaitļiem.
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Oktobra izskaņā kongresa 37. plenārsesijā Strasbū-
rā notika Monitoringa komitejas sēde, kurā G. Ka-
minskis, pamatojoties uz LPS Domes lēmumu, 
informēja par situāciju Latvijā saistībā ar ATR un 
hartas pārkāpumiem. Tā kā kongresa uzraudzības 

ziņojums par situāciju ar vietējo un reģionālo de-
mokrātiju Latvijā 2018. gada martā bija pozitīvs, 
tad nolemts uz šībrīža situāciju reaģēt nekavējoties.

Liene Užule
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

LPS Valdes sēde

3. decembrī LPS Valdes sēdē pārrunāja ATR ak-
tualitātes, deputātu skaita samazinājumu, Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansējumu u.c. jautāju-
mus.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta 
Reitere informēja par VARAM sagatavotajiem gro-
zījumiem Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā. V. Reitere uzsvēra, ka mi-
nistrija izmaiņas atspoguļo kā deputātu skaita pa-
lielinājumu. Skaits tiek nenozīmīgi palielināts, to-
mēr šie grozījumi skatāmi kontekstā ar ATR un ļoti 
būtiska ir pārstāvniecības nodrošināšana jaunajās 
pašvaldībās. Deputātu skaitu pēc reformas plānots 
samazināt būtiski – no 1614 deputātiem šobrīd līdz 
705 deputātiem, t. i., par 56%. Ministrija anotācijā 
nav sniegusi pietiekamu izvērtējumu tam, pēc kā-
diem kritērijiem vai formulas noteikts ievēlējamo 
deputātu skaits. Plānotais deputātu skaits ir 1,5–2 
reizes mazāks nekā, piemēram, Lietuvā, Igaunijā un 
vairākās Skandināvijas valstīs.

Tāpat V. Reitere akcentēja, ka pašlaik ministrija 
pilnīgi norobežojas no vēlētāju apvienībām, pa-
matojot, ka atbilstoši Satversmes tiesas lēmumam 
par to var lemt tikai likumdevējs. Jārod atbildes uz 

jautājumu, kā nodrošināt katra iedzīvotāja intere-
šu pārstāvēšanu neatkarīgi no tā, vai vēlētājs dzīvo 
pilsētā vai lauku teritorijā. Šobrīd ministrija iebildu-
mus neņem vērā, apspriešana turpināsies valdībā 
un Saeimā. 

Sanāksmē Valde uzklausīja Pārresoru koordināci-
jas centra (PKC) vadītāja vietnieces Rudītes Osval-
des sniegto informāciju par konceptuālajā ziņoju-
mā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas 
pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko 
traucējumu veidošanās risku mazināšanai” plānotā 
ped agoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi 
un juridisko statusu. 

R. Osvalde pastāstīja, ka PKC rosina veidot kopīgu 
valsts un pašvaldību publisko aģentūru, kas, pie-
saistot valsts un pašvaldību līdzfinansējumu, no-
drošinātu jaunu atbalsta pakalpojumu sniegšanu 
bērniem, vecākiem, pedagogiem un speciālistiem 
visā Latvijā. Plānots izveidot desmit šāda veida 
centrus, kā arī mobilās brigādes, sekmējot vienotu 
un ģimenēm ērti pieejamu atbalsta sistēmu. Šobrīd 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īsteno 
pilotprojektu; jaunizveidotais dienests pārņemtu 
pilotprojektā uzsāktos pakalpojumus. Lai sasnieg-
tu izvirzītos mērķus, jānodrošina sekmīga starpno-
zaru sadarbība, īpaši akcentējot pašvaldību lomu 
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pakalpojuma sniegšanā pēc iespējas tuvāk dzīves-
vietai.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Ilze Rudzīte uzsvēra, ka spilgti iezīmējas vajadzība 
attīstīt jaunus pakalpojumus, kuru pašlaik pietrūkst 
gan veselības, gan izglītības sistēmā, nav pieejami 
universālie pakalpojumi, turklāt tas ir cieši saistīts 
ar bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformu: lai 
tā būtu efektīva, mērķtiecīgi jāattīsta atbalsta pa-
kalpojumi ģimenēm.

Sanāksmē Valde tika informēta par ES daudzgadu 
budžetu 2021.–2027. gadam. LPS padomniece fi-
nanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere 
pauda bažas, ka, pēc šībrīža provizoriskajiem ap-
rēķiniem, Latvijai pieejamais ES struktūrfondu fi-
nansējums nākamajā periodā būtiski samazināsies. 
Tādējādi investīciju samazinājums skars līdzekļu 
ieguldījumu autoceļu, transporta, izglītības u. c. in-
frastruktūrā.

Viens no virzieniem ir klimata pārmaiņu politika 
un mērķis līdz 2050. gadam valstī sasniegt klima-
ta neitralitāti. Kā norādīja LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa, darbī-
bas šī mērķa sasniegšanai skars daudzas nozares, 
tai skaitā lauksaimniecību, lopkopību, transportu, 
mežsaimniecību, enerģētiku. Turklāt sasniedzamie 
kritēriji varētu kļūt vēl stingrāki, jo Eiropas Parla-
ments ir klimata jomā pasludinājis ārkārtas situā-
ciju. Šobrīd VARAM izstrādā informatīvo ziņojumu 
“Latvijas stratēģija klimata neitralitātes sasniegša-
nai līdz 2015. gadam”. Diemžēl šī ziņojuma forma 
un saturs neatbilst Attīstības plānošanas likuma 
nosacījumiem, šajā plānā nav aprakstīti ne mērķa 
sasniegšanas posmi, ne ieviešanas mehānismi, ne 
sociāli ekonomiskā ietekme.

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane informēja par Ekonomikas minis-
trijas sagatavoto Nacionālo enerģētikas un klima-
ta plānu 2030. gadam, ko paredzēts vēl šajā gadā 
nosūtīt EK izvērtēšanai. Plānā ir apkopotas VARAM, 
Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas 
darbības, rīcības virzieni un līdzekļu ietaupījums.

Lai arī mērķis ir samazināt enerģētisko atkarību un 
ir atbalstāma zaļā ekonomika, tomēr pastāv bažas, 
ka šie soļi ne-ETS SEG emisiju samazināšanā ir ļoti 

ambiciozi. Jāņem vērā, ka mērķa izpildes saistības 
ir pārdalītas katrai ES dalībvalstij, tai skaitā Latvijai. 
Rezultātā Latvijai periodā no 2021. līdz 2030. ga-
dam jānodrošina 6% ne-ETS darbību SEG emisiju 
samazinājums salīdzinājumā ar šo emisiju apjomu 
2005. gadā.

A. Feldmane norādīja, ka LPS ir izteikusi bažas par šī 
plāna realizāciju. Svarīgi apzināties, ka enerģētikas 
un klimata plānā ir iesaistīta ne tikai enerģētikas 
nozare ar energoefektivitāti un jautājumu par paš-
reizējās infrastruktūras efektīvu un videi draudzīgu 
uzturēšanu ilgākā laikā, bet arī mazemisiju mobili-
tātes attīstība, lauksaimniecības sektors, kas rada 
ceturto daļu SEG emisiju. Ņemot vērā lauksaimnie-
cības attīstības plānus, ir zināms, ka emisiju apjoms 
tikai pieaugs, un ir svarīgi zināt, kā tiks ieguldīti ES 
fondu līdzekļi.

LPS Valde vienojās aicināt Finanšu ministriju un 
Ārlietu ministriju plašāk skaidrot Latvijas pozīciju 
saistībā ar plānoto ES fondu finansējumu un iespē-
jamajiem risinājumiem.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa un LPS padomniece juridiskajos jau-
tājumos Kristīne Kinča informēja par ATR aktuali-
tātēm. I. Peipiņa pastāstīja, ka Saeimā 1. lasījumā 
pieņemto likumprojektu “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums”, kā arī citus ar ATR un 
tās īstenošanu saistītos likumprojektus turpmāk 
izskatīs speciāli izveidota Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisija. Komisijā piedalās 
viens pārstāvis no katras Saeimā pārstāvētās frak-
cijas.

Tāpat I. Peipiņa informēja, ka LPS pašvaldībām izsū-
tījusi vēstuli ar aicinājumu līdz 5. decembrim sniegt 
priekšlikumus par likumprojektu “Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Iesniegtos 
priekšlikumus un komentārus LPS apkopo un ie-
sniegs komisijā uz likumprojekta 2. lasījumu.

Izskaņā Valde tika informēta, ka turpmāk Valdes 
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pildīs Gun-
tis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsē-
dētājs.

Liene Užule
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

2. decembrī notika LPS Sporta jautājumu apakško-
mitejas sēde, kurā izskatīja divus jautājumus – par 
sadarbību ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) Lat-
vijas olimpiādes sarīkošanā 2020. gadā, kā arī par 
Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības (LSVS) 
sporta spēlēm 2020. gadā.

LOK prezidents Aldons Vrubļevskis informēja, ka 
LOK pavasarī izsludinātajam konkursam par Latvi-
jas olimpiādes sarīkošanu 2020. gada 3.–5. jūlijā 
nav pieteikusies neviena pašvaldība. Galvenais ie-
mesls – netika paredzēts valsts finansējums Latvi-
jas olimpiādes sarīkošanas atbalstam un pašvaldī-
bas tikai par saviem līdzekļiem šāda mēroga sacen-
sības sarīkot nespēj.

Tāpēc tika pārstrādāts konkursa nolikums, kā arī 
saņemts publisks solījums no Izglītības un zināt-
nes ministrijas, ka valsts budžetā tiks piešķirti 
līdz 200 000 EUR Latvijas olimpiādes sarīkošanai. 
Arī no LOK budžeta šim nolūkam plānots izlietot 
25 000 EUR. 9. septembrī tika izsludināts jauns 
konkurss, un tajā uz Latvijas olimpiādes sarīkošanu 
jau pretendē vairākas pašvaldības.

Pašvaldību un LOK pārstāvji diskutēja par vairākiem 
jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas olimpiādes sa-
rīkošanu. Vairākums atbalstīja nepieciešamību sa-
rīkot Latvijas olimpiādi 2020. gadā ar nosacījumu, 
ka to finansiāli atbalsta valsts. Tika izteikts priekš-

likums izvērtēt sporta veidu skaitu un atteikties no 
atsevišķiem sporta veidiem, kuros ir ļoti mazs da-
lībnieku skaits, kā arī dot iespēju sacensību rīkotā-
jai pašvaldībai pēc savas izvēles iekļaut programmā 
arī neolimpiskos sporta veidus.

Pašvaldības izteica priekšlikumu par sacensību sa-
rīkošanas datumu maiņu, tomēr pēc diskusijas vie-
nojās, ka šis jautājums jāvērtē turpmākajos gados, 
bet 2020. gadā jāatstāj jau plānotie datumi.

Attiecībā uz kopvērtējumu vairākums atbalstīja 
līdzšinējo praksi, kad tas ir neoficiāls analoģiski, kā 
tas ir ar valstu kopvērtējumu olimpiskajās spēlēs.

Lēmums par Latvijas olimpiādes sarīkošanu tiks 
pieņemts LOK Izpildkomitejas sēdē 2019. gada 
10. decembrī.

Latvijas LSVS prezidents Ivans Klementjevs iepa-
zīstināja apakškomiteju ar LSVS 2020. gada sporta 
spēļu nolikumu. Pašvaldību pārstāvji izteica kritiku 
par 2019. gadā notikušo LSVS sacensību atsevišķu 
posmu organizāciju un priekšlikumus tās uzlaboša-
nai. Ikgadējās pašvaldību sporta veterānu sacensī-
bas notiks jau 57. gadu. Sacensību programmā ie-
kļauti 22 sporta veidi. Sacensību nolikums un sīkā-
ka informācija atrodama LSVS vietnē: http://www.
lsvs.lv/lsvs-speles.

Guntis Apīnis
LPS padomnieks sporta jautājumos

http://www.lsvs.lv/lsvs-speles
http://www.lsvs.lv/lsvs-speles
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LPS priekšsēdis pasniedz gada balvu 
“Zelta čiekurs”

4. decembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
piedalījās gada balvas “Zelta čiekurs” pasnieg-
šanas ceremonijā. Nominācijā “Par ieguldījumu 

sabiedrības izglītošanā” balvu saņēma Latvi-
jas valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošā 
pētniece Dr. silv. Dagnija Lazdiņa, kura līdzdar-
bojas zinātnes komunikācijā, zinātnisko pētīju-
mu popularizēšanā un jaunāko atziņu ieviešanā  
praksē.

Komunikācijas ekspertu delegācija no 
Kosovas mācību vizītē viesojās LPS

5. decembrī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
Kosovas ministriju, pašvaldību un valdības komuni-
kācijas ekspertu delegācija, kas bija ieradusies Lat-
vijā mācību vizītē, lai gūtu padziļinātas zināšanas 
un pieredzi komunikācijā par ES integrācijas jautā-
jumiem.

Tika prezentēta LPS kā organizācija, tās sarunu sis-
tēma ar valdību, komunikācijas pamatprincipi, sa-
darbība ar medijiem un sabiedrību un rīcība krīzes 
komunikācijas gadījumā.

Vizītes galvenais mērķis ir apzināt Latvijas pieredzi 
stratēģiskas komunikācijas veidošanā par Latvijas 
dalību ES – ieguvumiem institūcijām un sabiedrī-
bai kopumā. Delegācijas pārstāvji tikās ar ministriju 
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komunikācijas pārstāvjiem, lai iepazītos ar stratē-
ģiskās komunikācijas plānošanu, komunikāciju krī-
zes situācijās, digitālo komunikācijas rīku un plat-
formu izmantošanu.

Kosovas delegācija mācību vizītē Latvijā ieradās GIZ 

līdzfinansētajā attīstības projektā “Atbalsts Eiropas 
integrācijas procesam”, kas tiek īstenots Kosovā. 
Projektu Latvijā īsteno SIA “Eiropas projektu vadība”.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Mārupē

Mārupē 6. decembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā iz-
pilddirektori kopīgi atskatījās uz šogad paveikto un 
plānoja jaunā gada darbus.

Pašvaldību izpilddirektorus gada sapulcē uzrunāja 
Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs un Mārupes novada izpilddirektors Kristaps 
Ločs, prezentējot Mārupes novada aktualitātes, 
sasniegumus, ieguldījumus autoceļu un izglītības 
infrastruktūrā, kā arī tūrisma un vides labiekārto-
šanā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis izpilddirektoriem 
pateicās par darbu un akcentēja šīs nedēļas galve-
no aktualitāti – Eiropas Padomes Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas 
ekspertu vizīti. Starptautiskie eksperti Latvijā bija 
ieradušies ārkārtas faktu noskaidrošanas vizītē, 
lai analizētu iespējamos Eiropas vietējo pašvaldī-
bu hartas pārkāpumus ATR procesā. G. Kaminskis 
uzsvēra, ka ir svarīgi Latvijā ievērot demokrātijas 
principus un novērtēt dialoga svarīgumu. Arī jau-
najā gadā LPS aktīvi strādās pie pašvaldībām būtis-
kiem jautājumiem, turpinot pārstāvēt pašvaldību 
intereses sarunās ar valdību un citām institūcijām, 
sekmējot demokrātijas principu ievērošanu.

Pašvaldību izpilddirektorus uzrunāja arī Valsts pre-
zidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis, pre-
zentējot viedokli par demokrātiju Latvijā. A. Teik-
manis pauda savu nostāju par ATR, uzsverot, ka 
reformas problēma nav pati reforma, bet gan tas, 
kā tā tiek veikta. Viņaprāt, reformas norisē ir pie-
trūcis dialogs starp valdību un pašvaldībām, kā arī 
iedzīvotājiem. Viņš novēlēja pašvaldībām runāt 
ar iedzīvotājiem, uzklausīt viņus un pašiem tikt 
saklausītiem. Reforma jāveic, runājot vienam ar 
otru, jo viena lieta ir statistika, tomēr ciešās saites 
starp novadiem un vietām nevar ignorēt. Viedokļi 
jāuzklausa, bet vienā brīdī diskusijas ir jābeidz un 
jāpieņem lēmums. Par rezultātu būs atbildīga tieši 
valdība.

Gada sapulcē LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis iepazīs-
tināja ar LPIA Valdes atskaiti par darbu 2019. gadā 
un ieteikumiem 2020. gadam. Viņš pauda gandarī-
jumu, ka šogad sapulces tika kupli apmeklētas un 
katra tikšanās bijusi vērtīga gan ar informāciju, gan 
gūtajām atziņām un ekskursijās iepazītajām pilsē-
tām un novadiem. Pašvaldību izpilddirektori no-
vērtējuši uzaicinātos lektorus, kuri katrā pasākumā 
dalījušies ar vērtīgu pieredzi un zināšanām. I. Virsis 
sēdē vairākiem izpilddirektoriem pateicās par da-
līšanos savos pieredzes stāstos, kā arī pateicās par 
kolēģu dalību starptautiskos projektos. Viņš iepa-
zīstināja ar pašvaldību sniegtajiem priekšlikumiem 
un turpmāko semināru tēmām, ko izpilddirektori 
vēlas apgūt.

https://www.giz.de/en/html/index.html
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Pašvaldību izpilddirektori vienprātīgi apstiprināja 
LPIA 2019. gada faktisko un 2020. gada plānoto 
ienākumu un izdevumu tāmi. Tāpat izpilddirekto-
ri vienprātīgi vienojās deleģēt LPIA Valdi noslēgt 
partnerības līgumu ar Starptautisko pašvaldību 
pārvaldīšanas asociāciju un par pārstāvi sadarbī-

bas koordinācijai un citiem organizatoriskajiem 
pasākumiem deleģēt LPIA priekšsēdētāja vietnieku 
Guntaru Goguli.

Liene Užule
Komunikācijas nodaļas vadītāja

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 un plašāka informācija 
pieejama šeit.

 
Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Mājokļu politikas jautājumu 
sadarbības tīkla sanāksme

LPS Mājokļu politikas jautājumu sadarbības tīkla 
sanāksme notiks 16. decembrī plkst. 11–15 Jel-
gavas novada pašvaldībā (Jelgava, Lielā iela 5/7, 
2. stāvā.). Darba kārtība un plašāka informācija 
pieejama šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/5260-lps-socialo-un-veselibas-jautajumu-tikla-sanaksme
https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/5276-lps-majoklu-politikas-jautajumu-sadarbibas-tikla-sanaksme-16-decembri
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
jautājumu tīkla sanāksme Ķekavā

18. decembrī Ķekavā notiks pašvaldību sadarbības 
tīkla “Reģionālās attīstība un sadarbība” seminārs 
“Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana: labā prakse 
un nākotnes ieceres”. Plašāka informācija pieeja-
ma šeit.

Ivita Peipiņa
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

RK uzsver iedzīvotāju un pašvaldību 
nozīmi nākotnes ES politikas veidošanā

4.–5. decembrī Briselē (Beļģijā) norisinājās 137. Ei-
ropas Reģionu komitejas (RK) plenārsesija, kas bija 
pēdējā patlaban apstiprinātajiem Latvijas delegāci-
jas RK locekļiem.

Šī bija arī pēdējā plenārsēde ilggadējam Latvijas 
delegācijas RK vadītājam Andrim Jaunsleinim, kurš 
izmantoja izdevību un Latvijas delegācijas vārdā 
pateicās RK prezidentam Karlam Heincam Lam-
bercam par sadarbību jo īpaši pēdējo piecu gadu 
laikā: “Latvijas delegācija darbojusies Eiropas Re-
ģionu komitejā kopš 2004. gada. Tos izvērtējot, 
secinu, ka tieši pēdējie pieci gadi RK attīstības ziņā 
bijuši visspēcīgākie, par ko paldies RK prezidentam 
Lambercam un viceprezidentam Markulam. Iedzī-
votāji ar lielām cerībām skatās uz to, ko dara RK, 
kā tā aizstāvēs to intereses un viedokļus lēmumu 
pieņemšanā. Esmu pārliecināts, ka, ņemot vērā 

pēdējo piecu gadu virzību, arvien vairāk iesaistot 
nacionālās asociācijas un dodot iespēju izteikt da-
žādus viedokļus, tas būs RK spēks, lai darbotos vēl 
efektīvāk!”

Savā uzrunā par Eiropas Savienības nākotni Eiro-
pas vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem 
arī RK prezidents Lambercs akcentēja nepiecieša-
mību Eiropas Savienību pietuvināt iedzīvotājiem, 
ko nav iespējams izdarīt, neņemot vērā vietējo un 
reģionālo pašvaldību pieredzi un viedokli. “Tāpēc 
es aicinu Eiropadomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu 
apvienot dalībvalstu un reģionu spēku, no kā iegu-
vēja būtu visa Eiropas Savienība. Aicinu arī pārvei-
dot Eiropas Reģionu komiteju, lai tā tiešāk ņemtu 
vērā specifiskās ES vietējo un reģionālo pašvaldību 
vēlēto pārstāvju vajadzības,” savā uzrunā norādīja 
Lambercs, uzsverot, ka vietējās un reģionālās paš-
valdības ir Eiropas Savienības nākotne.

LPS vēlas pateikties Latvijas delegācijas RK vadītā-
jam Andrim Jaunsleinim par ilggadējo un nesavtīgo 
darbu delegācijas vadībā, RK komisijās un sanāk-
smēs. Tāpat LPS izsaka pateicību Latvijas delegāci-
jas loceklei Jaunpils novada domes priekšsēdētājai 
Ligitai Ginterei un Latvijas delegācijas loceklim 
Mālpils novada domes deputātam Aleksandram 
Lielmežam par ieguldīto darbu Latvijas pašvaldību 
interešu pārstāvībā RK sanāksmēs.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5277-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-jautajumu-tikla-sanaksme-18-decembri-2019-kekava
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Piesakiet savus attīstības sadarbības 
projektus apbalvojumam “PLATFORMA 
awards”

Vai jūsu pašvaldība īsteno attīstības sadarbības 
projektu, kurā ietverta arī kāda no 17 ANO ilgtspē-

jīgas attīstības mērķu tēmām? Vai jūs vēlētos iz-
mantot iespēju uzņemt profesionālu video, lai po-
pularizētu savu attīstības sadarbības projektu, vai 
2020. gadā izpētes vizītē apmeklēt Briseli un pie-
dalīties Eiropas attīstības dienās? Tad līdz 31. de-
cembrim piesakiet savu projektu apbalvojumam 
“PLATFORMAwards”!

Vairāk informācijas par konkursu atradīsiet apbal-
vojumam veltītajā vietnē. Vairāk informācijas par 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem atradīsiet tiem 
veltītajā lapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

3. decembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis LTV 
raidījumā “Rīta panorāma” stāsta par aktuālajiem 
jautājumiem (šeit).

3. decembrī LA portālā rakstā “Atklāj, cik pašvaldī-
bas varētu vērsties ST, apstrīdot novadu reformu” 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis komentē adminis-
tratīvi teritoriālās reformas procesu (šeit).

4. decembrī TV3 ziņu sižets par Eiropas Padomes 
Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa Monito-
ringa komitejas ekspertu vizīti Latvijā. LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis komentē vizītes norisi un 
rezultātus. (šeit)

4. decembrī LTV “Panorāma” sižets par Eiropas Pa-
domes Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa 
Monitoringa komitejas ekspertu vizīti Latvijā. LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis komentē vizītes norisi 
un rezultātus. (šeit)

7. decembrī NRA portālā rakstā “Pašvaldību savie-
nība pagaidām nekomentē, cik pamatota varētu 
būt Rīgas domes atlaišana” LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis komentē situāciju Rīgas domē. (šeit)

7. decembrī Diena portālā rakstā “Pašvaldību sa-
vienība pagaidām nekomentē, cik pamatota varētu 
būt Rīgas domes atlaišana” LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis komentē situāciju Rīgas domē. (šeit)

LPS MEDIJOS

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.

http://platformawards.eu/
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://skaties.lv/zinas/latvija/arvalstu-eksperti-aicina-ieklausities-pasvaldibu-iebildumos-pret-teritorialo-reformu/?fbclid=IwAR0tCcMOLGQKHNxU7wl30V9uBpSklziwcUBzgdcAvey20ydr3k2Tq99RAEo
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/eiropas-padomes-eksperts-novadu-reforma-latvija-ir-divi-monologi--pasvaldibu-un-ministrijas.a340609/
https://nra.lv/latvija/riga/299107-pasvaldibu-savieniba-pagaidam-nekomente-cik-pamatota-varetu-but-rigas-domes-atlaisana.htm
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pasvaldibu-savieniba-pagaidam-atturas-vertet-rigas-domes-atlaisanas-pamatotibu-14231666
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 6 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 4 no tiem ir saskaņoti, bet 2 
nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1137 – par plāna projektu “Valsts civilās aizsardzības plāns” 03.12.2019. 14.11.2019. Nē
2. VSS-1182 – par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-

jums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 332 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija”””

04.12.2019. 28.11.2019. Jā

3. VSS-1180 – par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 331 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas 
būves”””

04.12.2019. 28.11.2019. Jā

4. VSS-1181 – par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 310 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo 
un publisko ēku apkure un ventilācija”””

04.12.2019. 28.11.2019. Nē

5. VSS-1158 – par likumprojektu “Grozījums Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likumā”

04.12.2019. 28.11.2019. Jā

6. VSS-1149 – par Ministru kabineta  rīkojuma projektu “Par Ikšķi-
les novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Autoceļa 
starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi” Tīnūžu pagastā, Ikšķi-
les novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

05.12.2019. 21.11.2019. Jā

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

5. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-1195 Informatīvais ziņojums “Par attīstības 
sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 
2021.–2025. gadā”

VSS-1197 Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-1184 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie no-
rēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem””

VSS-1188 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 

īpašumu pārdošanu”

VSS-1189 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu pārdošanu”

VSS-1190 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu pārdošanu”

VSS-1191 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Atmodas ielā 32F, Aizputē, Aizputes nova-
dā nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-1194 Noteikumu projekts “Kārtība, kādā ap-
rēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu pro-
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decem-
brim”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481161
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481162
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481162
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481255


ESF atbalsta ieguldījumu sabiedriskā 
apspriešanā izvērtēšanas nolūkos

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apsprieša-
nu par trīs Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsta jo-
mās sniegtā atbalsta izvērtēšanu ar mērķi apkopot 
no 2014. līdz 2018. gadam sasniegtos pasākumu 
rezultātus, kā arī, ņemot vērā sasniegto, gatavotos 
ESF+ programmu sagatavošanai laikposmam no 
2021. gada, ļaujot secināt, kā, kam un kad ESF at-
balsts izrādījies visefektīvākais.

Sabiedriskajā apspriešanā aicināts iesaistīties ik-
viens – gan iedzīvotāji, kas saņēmuši ESF atbalstu, gan 
institūcijas, kas bijušas iesaistītas atbalsta sniegšanā.

Sabiedriskās apspriešanas anketas pieejamas tieš-
saistē:

•	 par ESF atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka 
mobilitātei: https://ec.europa.eu/info/law/bet-

ter-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/
public-consultation_lv – tiešsaistes aptauja pie-
ejama līdz 2020. gada 6. janvārim;

•	 par ESF atbalstu sociālajai iekļaušanai: https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ini-
tiatives/ares-2018-6547571/public-consul-
tation_lv – tiešsaistes aptauja pieejama līdz 
2019. gada 19. decembrim;

•	 par ESF atbalstu izglītībai un apmācībām: htt-
ps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
initiatives/ares-2018-6620755/public-consul-
tation_lv – tiešsaistes aptauja pieejama līdz 
2020. gada 24. februārim.

Lai aizpildītu sabiedriskās apspriešanas anketu, 
nepieciešama sākotnēja reģistrēšanās (aptaujas 
dalībnieki pirms anketas aizpildīšanas tiks automā-
tiski novirzīti uz reģistrēšanās vietni), tā nodrošinot 
aizpildīto anketu drošību. Anketu var aizpildīt gan 
atklāti, gan anonīmi.
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VSS-1183 Plāna projekts “Latvijas Ceturtais nacio-
nālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.–
2021. gadam”

VSS-1208 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos 
Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu””

VSS-1199 Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu li-
kumā”

VSS-1200 Rīkojuma projekts “Par valsts pirmpirku-
ma tiesību izmantošanu”

VSS-1201 Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma li-
kumā”

VSS-1202 Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 37B, Ogrē, Ogres novadā, atsavināša-
nu sabiedrības vajadzībām”

VSS-1203 Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos 
Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas me-

todiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 
iestādei””

VSS-1210 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 
plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteiku-
mi””

VSS-1211 Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos 
Nr. 790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu 
privātajos ūdeņos””

VSS-1212 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 
“Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūde-
ņos””

VSS-1213 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 
“Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos 
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481281
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481281
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481270
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Plašāka informācija par ESF atbalstu pie-
ejama šeit: https://ec.europa.eu/esf/main.

jsp?catId=45&langId=lv un www.esfondi.lv.

Latvijā 2020. gadā programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 
pieejami vairāk nekā 2,8 miljoni eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) informē, ka dažādām institūcijām, kuras vē-
las īstenot starptautiskus jaunatnes jomas projek-
tus, 2020. gadā pieejami vairāk nekā 2,8 miljoni eiro 
(2 848 831,00 eiro). 14. janvārī no plkst. 10:30 līdz 
16:00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas 
ielā 1 Rīgā) notiks JSPA organizēts informatīvs semi-
nārs projektu iesniedzēju atbalstam, kurā informēs, 
kā sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu un sa-
ņemt Eiropas finansējumu projektu īstenošanai.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2020. gada 
5. janvārim (ieskaitot): http://ejuz.lv/infosemi-
nars2020.

Kā katru gadu, arī 2020. gadā programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi nori-
sināsies trīs reizes: līdz 5. februāra plkst. 13, līdz 
30. aprīļa plkst. 13, kā arī līdz 1. oktobra plkst. 13.

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas 
“Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 
2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, 
jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas ie-
saistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārval-
stu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, 
prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot 
projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespē-
jams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – 
“Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes 
veids “jauniešu apmaiņa” un “jaunatnes darbinie-
ku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības 
jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga pro-
jekti”.

Pirmie projektu pieteikumi iesniedzami līdz 5. feb-
ruārim

Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas ide-
jas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus 

līdz 2020. gada 5. februāra plkst. 13 tiešsaistē tī-
mekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-
eforms/screen/home.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” 2020. gada pirmajā projektu konkursā – 
612 632,10 eiro, kur:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību no-
lūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektiem kopā – 584 444,02 eiro, no 
kuriem 146 110,99 eiro projektiem ar ES kaimiņ-
valstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītī-
bas, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem la-
bās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu 
iniciatīvas projektiem – 128 287,98 eiro.

Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerī-
bas jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu 
pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkur-
sā (konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13 pēc 
vietējā laika).

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jau-
natnes dialoga projektiem – 44687,60 eiro.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada priori-
tātes

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas 
“Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jo-
mas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1. pamatdarbības projektos

* pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veici-
not dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, 
vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu 
pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo 
jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās 
domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;

* jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām 
un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot 
digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas 
sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti 

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lv
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lv
http://www.esfondi.lv
http://ejuz.lv/infoseminars2020
http://ejuz.lv/infoseminars2020
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home
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sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas ra-
dikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka 
jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un 
brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēg-
ļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām 
un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā 
sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu 
mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai at-
balstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos

* kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni 
veicināšana;

* starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodroši-
not lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās 
darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, 
iekļaujot alternatīvus un inovatoriskus līdzdalības 
veidus;

* uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēša-
na, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jau-
niešu vidū (starptautiskos jauniešu iniciatīvas pro-
jektos).

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties 
neformāli, veidot un īstenot projektus starptautis-
kā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, ie-
gūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunat-

nes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir 
veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt 
jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā minis-
trija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Lat-
vijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no-
drošina programmas ieviešanu. Par projektu kon-
kursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.
jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par 
izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.
gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un 
zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 
iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitā-
ti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā 
darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informā-
cijas programmās un projektos, kā arī veicināt jau-
niešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacio-
nālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas 
informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu 
“PROTI un DARI!”.

NVA aicina darba devējus līdz 
17. decembrim pieteikties vajadzīgo 
darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 17. de-
cembrim pieņem darba devēju pieteikumus vaja-
dzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pa-
sākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespē-
ja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu 
vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA 
reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē.

Praktisko apmācību ir iespējams organizēt profe-
sionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, 
otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību 
neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos dar-
bos.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties 
komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī 
biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās par-
tijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. 
Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, dar-
ba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna 
izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt vakan-
tai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmā-
cības uzsākšanas. Savukārt pēc praktiskās apmā-
cības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina 

http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
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bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpi-
nāt darba tiesiskās attiecības.

Kā darba devēji var pieteikties?

1. solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA 
mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.

2. solis

Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa 
pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā 
plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kon-
taktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

NVA filiāle līdz šī gada 17. decembrim pieņems 
darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Ak-
tīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles 
komisijas sēdi, kurā pieteikumu izskatīs un apstip-
rinās vai atteiks darba devējam praktiskās apmācī-
bas īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle 
informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, 
aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē apmācībai 
un slēgt līgumu par praktisko apmācību.

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai” pasākumu “Apmācība pie 
darba devēja”, tā nosacījumiem un līdzfinansēju-
mu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba 
devējiem”.

Runās par dronu pilotēšanu un 
Uzņēmējdarbības akadēmiju

12. decembrī Ventspils Digitālais centrs aicina ap-
meklēt pasākumu Ventspils #TechUP, kas norisinā-
sies Ventspils Biznesa atbalsta centrā un kur varēs 
plašāk uzzināt par jaunajiem dronu pilotēšanas 
noteikumiem, tikties ar uzņēmuma “ROBYWORKS” 
pārstāvjiem, kā arī iepazīt jauno iniciatīvu “Busi-
ness Academy” jeb “Uzņēmējdarbības akadēmija”.

Šoreiz Ventspils #TechUP pasākums norisināsies di-
vās daļās. Pasākuma pirmajā daļā valsts biedrības 
“Civilās aviācijas aģentūra” pārstāvji tiksies ar pasā-
kuma dalībniekiem, lai informētu par dronu pilotē-
šanas noteikumu aktualitātēm, savukārt uzņēmuma 
“ROBYWORKS” pārstāvji dalīsies pieredzē ar video 
un foto materiālu veidošanu, izmantojot dronus. 
Uzņēmums ievērojams ar to, ka izpelnījies gan sla-
venā raidījuma “Top Gear” uzmanību, gan iekļuvis 
Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) 
2018. gada kvalitatīvāko uzņēmumu sarakstā.

Pasākuma otrajā daļā notiks “Emotional Intelli-
gence & Tech MeetUp”, kurā piedalīsies jaunās ini-
ciatīvas “Business Academy” studenti un tās dibi-
nātājs Guntis Čoders, lai iepazīstinātu ar “Business 
Academy” nākotnes plāniem Ventspilī un Kurzemē, 
tehnoloģiju jaunumiem un emocionālo inteliģenci 
kā būtisku kultūras un vērtību sastāvdaļu.

Pasākuma programma:

17:15 Ierašanās.

17:30 Jaunie dronu pilotēšanas noteikumi, Aivis 
Vincevs, “Civilās aviācijas aģentūra”.

17:50 “Kā lidot ar 6 štukām gaisā?”, Roberts Vī-
tols, uzņēmums “ROBYWORKS”.

18:10 Pārtraukums – uzkodas, informācijas un pie-
redzes apmaiņa neformālā gaisotnē.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
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18:30 Emotional Intelligence & Tech MeetUp, 
“Business Academy”.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Interesenti aicinā-

ti reģistrēties dalībai pasākumā šeit: https://ej.uz/
techup4. Pasākuma apmeklētāji var apmeklēt gan 
visu pasākumu, gan tikai interesējošās tēmas.

Ventspils Digitālais centrs aicina skolēnus 
pieteikties Ziemas skolai “IT žurkas skola”

Mācību gada pirmais posms straujiem soļiem tuvo-
jas izskaņai, un tas nozīmē, ka tepat aiz stūra jau ir 
skolēnu ziemas brīvlaiks! Arī šajā skolēnu brīvlaikā 
Ventspils Digitālais centrs aicina skolēnus pieteik-
ties aizraujošām tehnoloģiju nodarbībām Ziemas 
skolā “IT žurkas skola”.

Pieteikties nodarbībām iespējams līdz 17. decem-
brim šeit: ej.uz/zurkasskolu vai ierodoties Ventspils 
Digitālajā centrā klātienē. Digitālais centrs aicina 
pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Nodarbības notiks 27. decembrī, 2. un 3. janvārī 
Ventspils Digitālajā centrā Akmeņu ielā 3 četrās ve-
cuma grupās, nodarbību saturu pielāgojot atbilsto-
ši dalībnieku vecumam:
1. grupa: sešgadnieki un 1. klašu skolēni;
2. grupa: 2.–4. klašu skolēni;
3. grupa: 5. un 6. klašu skolēni;
4. grupa: 7.–12. klašu skolēni.
Nodarbību norises laiki:
1. grupai plkst. 9–10:30 (par pusstundu vairāk nekā 
parasti);
2. grupai plkst. 11–13 un 13:30–15:30;
3. un 4. grupai plkst. 16–18.

Šoreiz IT skolas nodarbības būs savā starpā saistī-
tas un pēc 3 dienu darba skolēniem būs izveidots 

produkts vai iegūtas saistītas kompetences. Piemē-
ram, 3. grupas dalībnieki veidos lukturīti, kas ietver 
3 dimensiju prototipa izstrādi, drukāšanu ar 3D 
printeri, LED spuldzītes iestrādi korpusā un dizaina 
elementu izveidi.

Tāpat nodarbībās veidos trīsdimensiju žurciņu mo-
deļus, apskatīs žurkas dzīves telpu ar Minecraft 
palīdzību, radīs žurku fotoalbumu, robotu bitītes 
“Bee-Bot” pārtaps par robotiem žurciņām, iepazīs 
žurku alu labirintus un apgūs, kā tos pārvarēt ar 
robotu palīdzību, veidos animācijas, radīs elektro-
niskus skaņdarbus, kā arī kopā ar žurciņām apceļos 
pasauli un daudz ko citu.

Pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstam, 
Ventspils skolēniem nodarbības ir bezmaksas. Savu-
kārt citu pilsētu vai novadu 2.–12. klases skolēniem 
maksa par nodarbību ir 4,00 EUR jeb 12,00 EUR par 
visām ziemas IT skolas nodarbībām, bet sešgad-
niekiem un 1. klasei – 3,00 EUR par nodarbību jeb 
9,00 EUR par visām ziemas IT skoliņas nodarbībām.

Vairāk informācijas pa tālr. 63607607, rakstot uz e-
pastu pulcini@ventspils.lv vai Ventspils Digitālajā 
centrā Akmeņu ielā 3 Ventspilī.

Ventspils Digitālā centra pārstāvis sazināsies ar kat-
ru dalībnieku vai viņu vecākiem individuāli, lai pre-
cizētu informāciju un vienotos par ziemas IT skolas 
apmeklēšanas nosacījumiem.

https://ej.uz/techup4
https://ej.uz/techup4
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Iemirdzēsies Sveču mežs Skaņajā kalnā

Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, no plkst. 15 
līdz 21 Skaņākalna dabas parkā Mazsalacā jau ce-

turto gadu iedegsies tūkstošiem gaismiņu pasāku-
mā “Sveču mežs Skaņajā kalnā”. Parkā pie Sapņu 
trepēm pārsteigs gaismu šovs “Noskaņu mežs”, un, 
dodoties tālāk pa sveču izgaismotajām taciņām, 
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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.

ikviens spēs ieraudzīt kādu svētku brīnumu.

Pie Skaņākalna klints no plkst. 17 apmeklētājus 
priecēs Ziemassvētku noskaņas koncerts “Ledus-
puķes tavā logā” – Dita Lūriņa, Zane Dombrovska, 
Mārtiņš Egliens un Aigars Voitišķis.

Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties dažādus Zie-
massvētku našķus, amatnieku darinājumus un pie-
dalīties Laimes akā.

Ieejas maksa pieaugušajiem 5 EUR, pensionāriem 
3 EUR, skolēniem 2 EUR, ģimenes biļete (divi pie-
augušie, divi bērni) 12 EUR, bērniem līdz septiņu 
gadu vecumam ieeja bez maksas. Biļetes iepriekš-
pārdošanā iespējams iegādāties Mazsalacas nova-
da Tūrisma informācijas centrā Rūjienas ielā 1, bi-
ļešu tirdzniecības vietnē www.bilesuparadize.lv un 
pirms pasākuma pie ieejas dabas parkā (klātienē 
pie ieejas pasākumā biļetes varēs iegādāties tikai 
par skaidru naudu).

Pirms “Sveču meža Skaņajā kalnā” no plkst. 13 līdz 

15 būs atvērts Mazsalacas novada muzejs Valten-
berģu muižā Parka ielā 31 Mazsalacā.

Skaņākalna dabas parks atrodas Salacas ielejā ar 
smilšakmens atsegumiem un daudzām alām tās 
krastos. Parks stiepjas aptuveni 3 km garumā. Iz-
staigājot parku līdz Skaņākalna klintij, kur dzirda-
ma unikālā atbalss, un dodoties atpakaļ, ir jānoiet 
vairāk nekā seši kilometri. Tāpēc aicinām ģērbties 
silti un ērti!

Lai nodrošinātu Skaņākalna dabas parka teritorijas 
lielumam atbilstošu apmeklētāju skaitu, šogad bi-
ļetes uz pasākumu būs ierobežotā daudzumā. Tā-
pēc aicinām tās iegādāties laicīgi! Lai rūpētos par 
apmeklētāju drošību, lūdzam uz pasākumu neņemt 
līdzi suņus!

Mirdzošas svecītes, lampiņas, dažnedažādi lākturīši 
un gaismiņas, ugunskuri, pie kuriem sildīties, pipar-
kūku smarža un nesteidzīga pastaiga – tik ļoti sen 
gaidīta atpūta svaigā gaisā! Tiekamies 25. decem-
brī Mazsalacā!

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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