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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas
un Izglītības un kultūras komitejas sēde
23. janvārī apvienotajā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības komitejas un Izglītības
un kultūras komitejas sēdē plaši tika diskutēts par
Valsts kontroles (VK) aizvadītajā gadā 12 pašvaldībās veikto revīziju “Vai pašvaldību rīcība ar finan-

šu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus,
ir likumīga un lietderīga?” (ar revīzijas materiāliem
var iepazīties šeit).
VK Padomes loceklis Piektā revīzijas departamenta
direktors Edgars Korčagins atgādināja revīzijā izdarītos galvenos secinājumus un iespējamos risinājumus. Pēc revīzijas pašvaldību virzienā izskanēja

pārmetumi, ka tām nav skaidri definēti kritēriji, kā
organizē skolēnu pārvadājumus, līdz ar to viena
pašvaldība ved cita novada bērnus; pārvadājumi
tiek veikti pēc principa “nauda seko skolēnam”;
nav aprēķinātas skolēnu pārvadājumu izmaksas;
laiks, kas bērnam jāpavada autobusā, nereti ir nesamērīgi ilgs utt. VK saskata iespējas, kā situāciju
varētu sakārtot, piemēram, maršrutus veidot īsākus un lokveida; pēc iespējas vairāk izmantot sabiedriskā transporta pārvadājumus, kompensējot
ceļa izdevumus; kompensēt izdevumus par degvielu vecākiem, kuri paši ved bērnus uz skolu; attīstīt
velosipēdu satiksmi; iespējams, jānosaka attālums,
cik bērnam ir jāiet kājām līdz skolas autobusa pieturai, utt.

Pašvaldību vadītāji un speciālisti atzinīgi novērtēja
VK centienus ne tikai kritizēt, bet arī piedāvāt risinājumus situācijas sakārtošanai, tomēr norādīja,
ka jebkurā jautājumā, kas skar bērnus, galvenais ir
viņu drošība, nevis vienkārši aprēķini un skaitļi.

LPS Būvniecības apakškomitejas sēde
22. janvārī notika LPS Būvniecības apakškomitejas
sēde, kurā tika izskatīts jautājums par būves kadastrālās uzmērīšanas problemātiku un ēkas nodošanu ekspluatācijā.

mērīšanas lietas sagatavošanu (iesniegšanu) pirms
būves ar ēkas pazīmēm nodošanas ekspluatācijā,
jo tad var izveidoties situācija, ka pieņemšanas
komisijas aktā informācija par būves raksturlielumiem (kopējā platība, būvtilpums u.c.) atšķirsies
no kadastrālās uzmērīšanas lietas.

Apakškomiteja neatbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra noteikumos nr. 529 “Ēku
būvnoteikumi”, kas no MK noteikumiem izslēdz
punktus par ēkas vai telpu grupas kadastrālās uz-

Lai atvieglotu privāto māju pieņemšanu ekspluatācijā, ir iespējama šāda alternatīva: gadījumā, ja
tieslietu ministra pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde – Valsts zemes dienests (VZD) – atbilstoši VK secinājumiem nevar nodrošināt savlaicīgu

Komitejas sēdē piedalījās arī Autotransporta direkcijas Valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Vairāk lasiet šeit.
Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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un cenas ziņā pieejamu ēkas (telpu grupas) uzmērīšanas pakalpojumu, pakalpojuma sniegšana ir jānodod brīvajā tirgū un Valsts zemes dienestam jāveic
tikai datu reģistrēšana. Uzmērīšanu pirms būvju nodošanas ekspluatācijā var veikt sertificēts būvspeciālists, VZD varētu tikai reģistrēt būvi kadastrā.

ieviešanai Būvniecības valsts kontroles birojam
jāizstrādā standartizēts protokols problēmas risinājuma nodrošināšanā. Elektroniskas dokumentu
aprites ieviešana būs veiksmīga tikai tad, ja visas
būvniecības procesā iesaistītās puses varēs pilnvērtīgi darboties BIS sistēmā.

Apakškomiteja atbalstīja grozījumus Būvniecības likumā, kas paredz pāreju uz elektronisku būvniecības dokumentāciju ne agrāk kā 2020. gada 1. janvārī, norādot, ka līdz elektroniskas dokumentācijas

Vairāk lasiet šeit.

Videokonference par “ZZ dats” izstrādāto
skaidras naudas darījumu reģistrēšanas
iespēju

22. janvārī Latvijas Pašvaldību savienībā notika videokonference par SIA “ZZ dats” izstrādāto skaidras
naudas darījumu reģistrēšanas iespēju; tika sniegts
kopsavilkums par būtiskākajām likumdošanas izmaiņām skaidras naudas darījumu uzskaitē un to
ietekmi uz pašvaldības darbību un demonstrēts
“ZZ dats” izstrādātais Vienotās pašvaldību sistēmas
Saistību samaksas modulis bezskaidras un skaidras
naudas darījumu reģistrēšanai.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Videokonferences ieraksts pieejams šeit.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

TIEŠRAIDE

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Komisare un direktores vietniece Baiba Tisenkopfa).
2. Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti
prof. Dr. oec. Inesi Vaideri – saruna par ES daudzgadu budžetu, Breksitu, divējādo pārtikas kvalitāti Eiropā, finansējumu (17,7 milj. eiro) Latvijai
2017. gada plūdu seku novēršanai.

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 29. janvārī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē).

3. Dažādi.
Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai
saitei. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Darba kārtība:
1. Pašvaldību finansiālā darbība pagaidu valsts budžeta 2019. gadam darbības laikā (uzaicinātie: Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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Novadu apvienības Valdes sēde

Darba kārtība:
1. Tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci.
2. Par Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2027 mērķiem un prioritātēm (informēs LPS padomniece Ivita Peipiņa).
3. Par Novadu dienas norisi (informēs Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kukainis).
4. Dažāda informācija.

Novadu apvienības Valdes sēde notiks 30. janvārī
plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva
zālē).

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs

TIEŠRAIDE

Videokonference par administratīvo
atbildību publisko iepirkumu jomā

Darba kārtība:
10:00 – Ievads par tiešraides semināra-diskusijas
tēmu (LPS padomniece iepirkumu jautājumos Daina Dzilna).
10:10 – Prezentācija “Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu jomā” (IUB Administratīvo
sodu departamenta direktore Arita Ūdre):
– administratīvās atbildības regulējums normatīvajos aktos, skaidrojumi;
– piemērošanas prakse, pieļauto pārkāpumu piemēru analīze;
– topošie grozījumi administratīvās atbildības regulējumā un saturā.
12:30 – Atbildes uz jautājumiem.

31. janvārī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS rīkotais seminārs
tiešraidē “Administratīvā atbildība publisko iepirkumu jomā. Piemērošanas prakse”.

Aicinām jautājumus vai priekšlikumus kādas konkrētas tēmas detalizētākai izskatīšanai līdz tiešraidei sūtīt uz e-pasta adresi daina.dzilna@lps.lv.
Semināru varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot
šai saitei.

Šī tēma izvēlēta tāpēc, ka no pašvaldību iepirkumu
publikācijām un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB)
Administratīvo sodu departamenta uzliktajiem sodiem redzams, ka tiek pieļautas vienas un tās pašas
kļūdas. Gaidāmo Publiskā iepirkuma likuma grozījumu (par pasūtītāja kompetences sadalījumu iepirkumos struktūrvienību gadījumā) kontekstā būtu
jāpārskata arī pašvaldību izdotie normatīvie akti.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme

tūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes
Iestāžu un amatiermākslas nodaļas kultūras ie
stāžu programmas vadītājs Arnis Miltiņš, Madara
Gruntmane un Kaspars Bērziņš (biedrība “I did
it”).

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāk
sme notiks 1. februārī plkst. 10
Rīgā, VEF Kultūras pils Kamerzālē.

14:20–15:00 – Rīgas Centrāltirgus – krāsainākā vieta pilsētā – AS “Rīgas Centrāltirgus” Valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

Dienas kārtība:

15:00–15:40 – Jaunā Teika – moderna pilsēta pilsētā.

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

16:00–17:00 – LMT stāstījums par aktuālāko tehnoloģiju pasaulē un kā to izmantot pašvaldībās:
– Kas ir 5G? Kas īsti ir 5G tehnoloģija, un kādas iespējas tā pavērs? – LMT viceprezidents Ingmārs
Pūķis.
– Kur pazūd nauda? Kā optimizēt izdevumus par
skolēnu brīvpusdienām un parūpēties par drošību skolās; par skolas telpās uzturošos personu
elektronisku reģistrāciju – Didzis Purmalis.
– Kā patikt iedzīvotājiem? Kā uzturēt pozitīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem un gūt pārliecību,
ka uz visiem zvaniem ir atbildēts; par zvanu pārvaldību – Armands Meinarts;
– Kā uzturēt pievilcīgu pilsētas vidi? Kā būtiski samazināt nelegālos atkritumus, zādzības un vandalismu; par pārvietojamiem videonovērošanas
risinājumiem un pieredzi Beļģijas pašvaldībās –
Normunds Stepans un Māris Balčuns.

9:20–10:00 – VEF Kultūras pils apskate.
10:00–10:20 – LPIA Valdes informācija – LPIA
priekšsēdētājs Ivo Virsis.
10:20–10:30 – Rīgas pilsētas izpilddirektora Jura
Radzeviča uzruna.
10:30–11:30 – Rīga top skaistāka! Vidi degradējošās būves Rīgā: kā to novērš – Rīgas domes Īpašumu departamenta speciālisti.
11:30–12:00 – Kolēģu pieredze: jauna dzīve degradētām teritorijām – Kurzemes plānošanas reģiona
projekta vadītāja Sarmīte Ozoliņa.
12:00–12:30 – Kultūrvēsturiskais mantojums –
gods vai sods? – Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes vadītājs Juris Dambis.
12:30–13:00 – Rīga: tūristiem draudzīga Rīga un
vērtīgs ceļojuma galamērķis – Rīgas Tūrisma attīstības biroja Valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča.

Jaunāko tehnoloģiju demonstrācijas un iespēja tikties ar tehnoloģiju ekspertiem.

13:00–13:50 – Pārtraukums.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

13:50–14:20 – Pilsētvides atvērtība kultūras norisēm pilsētas rajonos – Rīgas domes Izglītības, kul-

TIEŠRAIDE

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

trācija (LVĢMC Informācijas analīzes daļas Ķīmisko
vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs Intars
Cakars).
2. Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” (VARAM
Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga
Vilkaste).

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde notiks 6. februārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

3. Par ES projektu “Inovatīvie pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju samazinājumam pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā” (NonHazCity)
Rīgas pašvaldībā (Rīgas domes Mājokļu un vides

Darba kārtība:
1. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģis5

departamenta projekta koordinatore Larisa Ābelīte).

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

4. Par aktualitātēm Saeimā un valdībā.
Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par e-paraksta
izmantošanu

pareizi parakstīt dokumentu, lai neveidotos konteiners konteinerā, utt.
Šie un vēl citi piemēri tiks apskatīti videokonferencē, ko organizē LPS sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC). Videokonference
par elektroniskā paraksta praktiskās izmantošanas
pieredzi notiks 15. februārī plkst. 10 LPS 4. stāva
zālē, un to varēs skatīties LPS vietnes sadaļā “Tiešraide, videoarhīvs – Tiešraide” vai atverot šo saiti.
Tiem, kas vēlas videokonferencē piedalīties klātienē, lūgums iepriekš to paziņot, sūtot pieteikumu uz
e-pasta adresi guntars.krasovskis@lps.lv.
Lai videotiešraide būtu saistošāka un noderīgāka, lūdzu, iesūtiet savus jautājumus vai situāciju
piemērus, par kuriem LVRTC speciālisti sagatavos
profesionālu viedokli. Lūgums jautājumus iesūtīt
elektroniski līdz 11. februārim uz e-pasta adresi
guntars.krasovskis@lps.lv.

Šogad e-paraksta izmantošana kļuvusi vēl plašāka,
jo atcelta maksa par elektroniskā paraksta laika zīmogiem. Līdz ar to gan iestādes, gan iedzīvotāji ir
ieguvuši iespēju ikdienā plašāk izmantot e-parak
stu. Tas Latvijā darbojas jau diezgan ilgi, tomēr vēl
aizvien daudzi nezina, ko iesākt ar saņemto edoc
konteineru, kur un kā pārbaudīt paraksta derīgumu, kā no konteinera eksportēt dokumentu, kā

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ
Eirobarometra pētījuma rezultāti liecina:
iedzīvotāju uzticība pašvaldībām pieaug

Pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma veiktais kārtējais
standarta Eirobarometra pētījums 2018. gada nogalē parāda, ka pieaugusi Latvijas iedzīvotāju uzticība pašvaldībām: pozitīvs vērtējums saņemts no
51% respondentu (pagājušajā gadā 50%).
Vislielākais uzticības rādītājs Latvijā ir: 1) bruņotajiem spēkiem (66%), 2) radio (62%), 3) valsts policijai (62%), 4) televīzijai (58%), 5) pašvaldībām (51%).
Augstāks iedzīvotāju uzticības līmenis pašvaldībām ir mūsu kaimiņvalstī Igaunijā (tur pašvaldībām
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uzticas 63% respondentu), savukārt Lietuvā rādītājs ir zemāks – 47%.

Par visām ES valstīm skatiet Eiropas Komisijas interneta vietnē šeit.

Viszemākie uzticības rādītāji ir tiesām (32%), valdībai (31%), Saeimai (21%), sociālajiem medijiem
(21%), un sarakstu noslēdz politiskās partijas, kam
uzticas tikai 10% respondentu.

Arī pagājušajā gadā pēc “Neatkarīgās Rīta Avīzes”
pasūtījuma SKDS veiktais pētījums liecināja, ka uzticības līmenis pašvaldībām pieaug: pozitīvu atbildi
sniedza 18,9% respondentu. Visaugstākais rādītājs
šajā pētījumā bija izglītības iestādēm (66,4%), bruņotajiem spēkiem (44,8%) un radio (37,9%), bet
viszemākais – politiskajām partijām.

Plašāka informācija www.lvportals.lv izveidotajā
infografikā šeit.

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

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

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, 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 kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi tie ir saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.
2.
3.

4.
5.

Nosūtīšanas Izsludināšanas Saskadatums
datums
ņojums
VSS-1 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pār- 23.01.2019. 10.01.2019.
Jā
došanu”
VSS-6 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma J. Raiņa 23.01.2019. 10.01.2019.
Jā
ielā 26 Tukumā, Tukuma novadā, pirkšanu”
VSS-2 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 23.01.2019. 10.01.2019.
Jā
2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 “Par zemes vienību
Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”
persona””
VSS-35 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzijas statusa pie- 25.01.2019. 17.01.2019.
Jā
šķiršanu Mārupes vidusskolai”
VSS-11 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamo īpašumu atsa- 25.01.2019. 10.01.2019.
Jā
vināšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai”
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6. VSS-8 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 25.01.2019.
2011. gada 19. oktobra rīkojumā nr. 535 “Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju””
7. VSS-9 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 25.01.2019.
2010. gada 17. augusta noteikumos nr. 788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””

10.01.2019.

Jā

10.01.2019.

Jā

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
24. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

mākslas un dizaina vidusskola” iesaisti projekta nr.
LLI-338 “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām”
uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” īstenošanā”

VSS-75 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības politikas plāns 2019. gadam”

VSS-51 – Noteikumu projekts “Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi”

VSS-63 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos nr.
1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko
pakalpojumu veidiem””

VSS-54 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

VSS-68 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-55 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-69 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-60 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža””

VSS-70 – Noteikumu projekts “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie
projekti atrodami Ministru kabineta interneta vietnē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

VSS-50 – Informatīvais ziņojums “Par Profesionālās
izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas,

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu
konkursi un informatīvs seminārs

1. darbība “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi”
(European Remembrance), projekta iesniegšanas
kārtība un dokumentācija pieejama šeit;

Izglītības, audiovizuālās jomas un
kultūras izpildaģentūra (EACEA)
publicējusi pieteikuma dokumentāciju 1. februāra
projektu uzsaukumiem:

2. darbības “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic
participation) 2.1. apakšpasākums “Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning), projekta iesniegšanas
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kārtība un dokumentācija pieejama šeit; instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama
EACEA vietnē šeit; prezentācija PIC koda iegūšanai
šeit.

7. februārī Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā aicina
piedalīties informatīvā seminārā, kas notiks Rīgā,
viesnīcā “Astor Riga Hotel” (Z. A. Meierovica bulvārī 10).

EACEA publicējusi arī pieteikuma dokumentāciju
1. marta projektu uzsaukumam:

Šajā seminārā tiks izklāstīta vispārīga informācija
par programmu, īpaši akcentējot programmas 2.
atbalsta darbības 2.2. apakšpasākumu “Pašvaldību
tīklojumi” saistībā ar 1. marta uzsaukumu. Seminārs būs īpašs ar to, ka līdztekus informācijai par
programmas piedāvātajām finansējuma iespējām
un veidlapas aizpildīšanas specifiku projekta partnerorganizācijas pieredzē dalīsies biedrības “Sociālās inovācijas centrs” Valdes locekle Anita Stirāne.

2.2. apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi” (Net
works of Towns), projekta iesniegšanas kārtība un
dokumentācija pieejama šeit; instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA vietnē šeit; prezentācija PIC koda iegūšanai šeit.
Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai rakstīt uz
izpildaģentūras e-pasta adresi eacea-helpdesk@
ec.europa.eu.

Pieteikšanās semināram – tikai elektroniski. Plašāka informācija šeit.

Programmā “Eiropas solidaritātes
korpuss” Latvijai šogad pieejami teju
1,3 miljoni un “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” – gandrīz 2,4 miljoni eiro

tes projektus, lai risinātu kādu sabiedrībā aktuālu
problēmu.
Savukārt dažādām institūcijām, kuras vēlas īstenot starptautiskus jaunatnes jomas projektus,
2019. gadā pieejami gandrīz 2,4 miljoni eiro. Arī
šogad “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā
norisināsies trīs projektu konkursi: līdz 5. februārim, līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

Lai visā Eiropā veicinātu solidaritāti kā vērtību, kā
arī iesaistītu jauniešus sabiedrībā aktuālu problēmu risināšanā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, nevalstiskā
sektora biedrības un organizācijas un pašvaldību
un valsts iestādes izmantot visas programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” sniegtās iespējas.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunieši
vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbinieki
un citas personas, kas iesaistītas darbā ar jaunatni,
sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, var iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Šajā programmā iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids
“Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku
mobilitāte”); “Stratēģiskās partnerības jaunatnes
jomā”; “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

2019. gadā “Eiropas solidaritātes korpusa” projektus varēs iesniegt trīs reizes: līdz 7. februārim, līdz
30. aprīlim un līdz 1. oktobrim. Kopējais plānotais
2019. gada Latvijas budžets “Eiropas solidaritātes
korpusa” projektu realizēšanai ir 1,128 miljoni eiro.
Programmā “Eiropas solidaritātes korpuss” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties
brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atsevišķos gadījumos nacionālā), strādāt atmaksātu praksi vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus solidaritā-

Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var
uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”,
savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.
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Seminārs par ERAB atbalstu un investīciju
iespējām

biržā. Uz semināru aicināti uzņēmēji, valsts, pašvaldību un to uzņēmumu pārstāvji.

5. februārī Rīgā,
Doma laukumā 4,
notiks Eiropas Rekon
strukcijas un attīstības bankas (ERAB) un
Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru un AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” rīkots seminārs par ERAB sniegtajām iespējām un līdzšinējo pieredzi energoefektivitātes projektu finansēšanā uzņēmumu darbības
attīstībai un paplašināšanai ārvalstīs, kā arī alternatīvu ārējā finansējuma veidu piesaistē, tajā skaitā
caur vērtspapīru emisiju vai akciju kotēšanu fondu

Seminārā paredzētas divas sesijas – par energoefektivitātes projektu finansēšanu un finansējuma
piesaisti uzņēmumu darbības paplašināšanai –, kurās ERAB, valsts un privātā sektora eksperti dalīsies
pieredzē un diskutēs par praktiskiem risinājumiem
attiecīgajā jomā.

Konference par bioloģisku zemes
apsaimniekošanu
Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju (LBLA) un
sabiedrību “Bioefekts” 7. februārī LU Akadēmiskā
centra Dabas mājas Magnum auditorijā aicina uz
zinātnisko konferenci “Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem –
ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē”.

tes asociētajiem profesoriem konferencē piedalīsies arī pārstāvji no Latvijas Dabas fonda, Valsts
augu aizsardzības dienesta, VSIA “Sertifikācijas un
testēšanas centrs”, Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra, LBLA, kā arī bioloģisko saimniecību “Ķelmēni”, “Kaņepītes” un “Dzērves” saimnieki,
lai spriestu par augsnes nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā un uzklausītu praktiķus, bioloģiskos
lauksaimniekus, kuri dalīsies savā saimniekošanas
pieredzē.

Līdzās LU un Latvijas Lauksaimniecības universitā-

Pieteikšanās elektroniski līdz 1. februārim šeit.

ERAB eksperti būs pieejami arī atsevišķām divpusējām sarunām par iespējamo sadarbību uzreiz
pēc semināra, kā arī nākamajā dienā – 6. februārī.
Semināram var pieteikties, aizpildot pieteikuma
anketu līdz 31. janvārim.
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Konference “Motivējošās sarunas”

(Urugvaja, Zviedrija) – psiholoģe, psihoterapeite un
konsultante (KBT) un MI (MINT), daudzu grāmatu
un nozīmīgu publikāciju autore par tādām tēmām
kā motivējošās sarunas autisma un uzmanības deficīta, un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) gadījumos, attiecību risināšana ar pusaudžiem, vardarbība ģimenē. Viņa ir arī attiecību un personīgās izaugsmes konsultante Zviedrijas laikrakstā “Dagens
Nyheter”, eksperte profesionāļu medijos un medijos, kas adresēti cilvēkiem ar funkcionāliem, tajā
skaitā garīgiem un psihiskiem, traucējumiem, kā
arī viņu aprūpē un izglītībā iesaistītām personām.

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības
nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku LNB Ziedoņa zālē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) 9. februārī organizē konferenci “Motivējošās sarunas”, uz ko tiek gaidīti vecāki, kuri audzina
bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, pedagogi,
psihologi un atbalsta speciālisti.

Dalībai konferencē var pieteikties līdz 1. februārim, nosūtot reģistrācijas anketu uz e-pasta adresi
velki@velki.lv.

Konferencē uzstāsies vieslektore Līrija Ortisa

Diskusija par digitalizācijas un moderno
tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu

Diskusijā “Cik darba vietas Latvijā aizstās tehnoloģijas?” būs pārstāvēta Valsts kanceleja, Labklājības
ministrija, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, Uzņēmumu reģistrs, “Lattelecom” un citi NVA partneri.
Par Luksemburgas pieredzi darbaspēka pārkvalifikācijā atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām
stāstīs Luksemburgas nodarbinātības dienesta pārstāvis, iniciatīvas “Prasmju tilts” (Skills Bridge) koordinators Niko Binsfelds.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā
ar Valsts kanceleju, Latvijas Personāla vadīšanas
asociāciju un tehnoloģiju uzņēmumu “Lattelecom” rīko diskusiju par digitalizācijas ietekmi uz
nodarbinātību, moderno tehnoloģiju straujās
ieviešanas ieguvumiem un zaudējumiem darba
tirgū. Pasākums norisināsies 7. februārī plkst. 14
“Lattelecom” viedajā birojā Rīgā, Dzirnavu
ielā 105.

Pieteikties dalībai diskusijā var, rakstot uz e-pasta
adresi Zane.Rulle@nva.gov.lv.
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Informatīvs seminārs par starptautiskā
finansējuma iespējām kultūras un radošo
nozaru projektu īstenošanai

par dažādām starptautiskā finansējuma iespējām
kultūras un radošo jomu projektu īstenošanai. Seminārā varēs uzzināt, kādas iespējas sniedz ES pro
grammas dažādu kultūras nozaru, radošo industriju, audiovizuālās jomas un kultūrizglītības jomu
projektiem. Tiks sniegta informācija par mobilitātes un sadarbības iespējām Baltijas–ziemeļvalstu
reģionā, kā arī informācija par konkursiem, kuros
var veidot kopīgus projektus ar ES valstu un citu
valstu kultūras organizācijām.
Seminārs notiks 14. februārī (ierašanās un reģistrācija no plkst. 9:45, semināra sākums plkst. 10) viesnīcā “Astor Riga” (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica
bulvārī 10).

Kultūras un radošo nozaru organizāciju un institūciju pārstāvji aicināti piedalīties ikgadējā seminārā

Detalizētāka informācija un pieteikšanās semināram ŠEIT.

CFLA aicina uz semināru par ERAF
atbalsta iespējām ražošanas telpu un
infrastruktūras attīstīšanai

šanas ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai
visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu. Vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF finansējums
ir 5 088 784 eiro; vienam projektam maksimālais
ERAF finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro, Rīgas
plānošanas reģionā – 5 088 784 eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina
interesentus uz semināru 19. februārī par projektu iesniegumu sagatavošanu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalsta iegūšanai ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē
vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā
atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no ERAF.

Seminārs notiks 19. februārī Ekonomikas ministrijas telpās (Rīgā, Brīvības ielā 55). Pieteikšanās semināram CFLA tīmekļa vietnē līdz 17. februārim.
Semināra darba kārtība – šeit. Semināra norisi būs
iespējams skatīt arī interneta tiešraidē.

Ar ERAF atbalstu plānots veicināt apstrādes rūpniecības un viedo specializācijas jomu komersantu darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu
veidošanos, sekmējot industriālo telpu izveidi
reģionos. Paredzēts, ka finansējumu piešķir ražo-

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 15. aprīlim. Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai nodibinājumi, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma
attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas vajadzībām,
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apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi
pieejami MK 2018. gada 25. septembra noteikumos nr. 612.

Izsludināts konkurss par Likteņdārza
sabiedriskās ēkas nosaukumu

ca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Ēkas foajē
būs neliela izstāžu zāle, kurā izvietos Likteņdārzam
dāvinātos mākslas darbus. Savukārt uz vienas no
ēkas sienām plānots attēlot visu to cilvēku vārdus
un organizāciju nosaukumus, kuri palīdzējuši Likteņdārza tapšanā. Ēkas jumts iecerēts kā staigājama platforma jeb skatu laukums, no kurienes pavērsies brīnišķīgs skats uz Likteņdārza ainavu.
Ēkas inženiertehniskajos risinājumos paredzēts
izmantot ekonomiskus, ekoloģiski draudzīgus un
enerģiju taupošus risinājumus – dabīgo vēdināšanu,
zemes siltuma un biomasas apkuri, saules enerģiju
ūdens sildīšanai, lietusūdens savākšanu u.c. Savukārt
ēkas apdarē izmantos vietējo materiālu – dolomītu.

Kopš 2016. gada rudens lēnām, bet apņēmīgi Likteņdārzā top viens no centrālajiem objektiem – sabiedriskā ēka. Ņemot vērā objekta nozīmību, Kokneses fonds izsludinājis konkursu ar mērķi noteikt
interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosaukumu Likteņdārza sabiedriskajai ēkai.

Konkurss par ēkas nosaukumu ilgs līdz 24. februārim, un tajā var piedalīties ikviena privātpersona,
sagatavojot un nosūtot savu nosaukuma priekšlikumu un pamatojumu elektroniski uz adresi janis.
karalis@koknesesfonds.lv vai pa pastu uz Kokneses
fonda biroju Lāčplēša ielā 75b Rīgā, LV-1011.

Vecās Rīgas–Maskavas šosejas malā ar skatu uz
Kokneses evaņģēliski luterisko baznīcu top Likteņdārza daudzfunkcionālā sabiedriskā ēka. Tās projektu izstrādājusi SIA “Arhis arhitekti” arhitekta
Andra Kronberga vadībā, un telpiski tā veidota kā
“kalns” jeb tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni.

Konkursa uzvarētājs iegūs iespēju divām personām
aprīlī doties apmaksātā izzināšanas braucienā uz
Briseli un Eiropas institūcijām.

Sabiedriskā ēka iecerēta kā Likteņdārza sabiedriskais centrs. Ēkā atradīsies divas multifunkcionālas
zāles, kas paredzētas dažādiem pasākumiem, konferencēm, koncertiem vai svinībām, kā arī kafejnī-

Plašāka informācija Likteņdārza interneta vietnē
www.liktendarzs.lv.

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.

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
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