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LPS vēstulē aicina ekonomikas ministru uz 
sadarbību

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 13. februārī no-
sūtīja ekonomikas ministram Ralfam Nemiro vēs-
tuli, kurā pausts viedoklis par nesen masu medijos 
izskanējušo ministra redzējumu uz pašvaldību dar-
bību, proti, konkurences kropļošanu un pašvaldību 
informatīvajiem izdevumiem.

“Pašvaldību savienība atzinīgi novērtē ministra 
pausto gatavību sadarboties ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, tas ir būtiski, jo mūsu kopīgais mērķis ir 
ekonomiski stabilas pašvaldības, ilgtermiņa attīstī-
ba, vienota izpratne par reģionālo attīstību. Tomēr 
vairāki Nemiro izteikumi vieš bažas, ņemot vērā 
subjektīvo redzējumu, tāpēc nosūtījām ministram 
vēstuli, kurā minēti fakti, skaitļi un dati par pašval-
dību darbību,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis.

Vēstulē minēts, ka pašvaldības nav tikai “saimnie-
ciskas organizācijas”, kā publiski pauda ministrs. 
Tām ir ne vien valsts deleģētā kompetence (īstenot 
valsts politiku), bet arī autonomā kompetence (īs-
tenot patstāvīgu politiku savu iedzīvotāju un savas 
teritorijas attīstības interesēs). Pašvaldību darbības 
pamats ir iedzīvotāju labklājība, reģionālās izaug-
smes veidošana, demokrātijas veicināšana.

“Pašvaldības nekad nav darbojušās, lai veicinātu 
konkurences kropļošanu, bet gan saimnieciski, eko-
nomiski un pārdomāti pārvalda savu saimniecību, 
līdzekļus un finansējumu. Pašvaldības darbojas 
savu iedzīvotāju interesēs, un to mērķis ir izveidot 
infrastruktūru, kas nepieciešama, lai veidotu kon-
kurētspējīgu un ilgtspējīgu teritoriju un valsti ko-
pumā. Iedzīvotāji arvien vairāk novērtē pašvaldību 
paveikto, par ko liecina arī pēc Eiropas Komisijas 
pasūtījuma veiktais kārtējais standarta Eirobaro-
metra pētījums 2018. gada nogalē. Pētījums atklāj, 
ka Latvijas iedzīvotāju uzticība pašvaldībām arvien 
pieaug,” teikts vēstulē.

Tāpat tajā sniegts plašs skaidrojums par pašvaldību 
informatīvo izdevumu izdošanas principiem, ak-
centējot, ka arī šajā jomā pieejami vairāki pētījumi, 
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kas apliecina to pastāvēšanas nepieciešamību. Mi-
nistrs šos izdevumus nosauca par “pašvaldību avī-
zēm”, lai gan šāds apzīmējums nav atbilstošs pat 
no likuma viedokļa. Pašvaldību informatīvie izde-
vumi ir absolūti ierasta prakse arī daudzviet citur 
Eiropā. Svarīgi, ka laikā, kad tik daudz diskutē par 
Latvijas kiberdrošību, ir nepastarpināts informāci-
jas sniegšanas avots – pašvaldību informatīvie iz-
devumi.

Vēstules noslēgumā LPS aicina ministru uz turpmā-
ku sadarbību, lai kopā turpinātu darbu pie demo-
krātiskas un attīstītas valsts veidošanas, kuras cen-
trā ir iedzīvotāju vēlmes. Tas saskan arī ar Eiropas 
vietējo pašvaldību hartu, ko ratificējusi arī Latvija.

LPS vēstuli ekonomikas ministram lasiet šeit.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Seminārs par konkurenci tūrisma un 
viesmīlības jomā

13. februārī Preiļos notika LPS un Latgales plāno-
šanas reģiona organizētais diskusiju seminārs “Mīti 
un patiesība par publisku personu radītiem kon
kurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības 
jomā”. Pasākumā piedalīties tika aicināti gan paš-
valdību pārstāvji, gan valsts iestādes un institūcijas, 
gan tūrisma jomas uzņēmēji.

LPS šajā seminārā pārstāvēja vecākais padomnieks 
Māris Pūķis, kurš analizēja publiskā un privātā sek-
tora mijiedarbību, to skatot caur tiesību aktu priz-
mu, un LPS padomniece uzņēmējdarbības jautā-
jumos Andra Feldmane, kura referēja par drošību 
un ekonomisko aspektu un tā ietekmi uz Latgales 
reģionu kā ES ārējo robežu.

Savu viedokli par publiskā un privātā sektora 
konkurences problēmām pauda Lauku tūrisma 
asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte 
Ziemele un uzraugošo institūciju pārstāvji – Kon-
kurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte 
Ābrama un Valsts kontroles (VK) padomes locek-
lis Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars 
Korčagins.

VK un KP vēlas stingrāk kontrolēt pašvaldību iestā-
des un uzņēmumus, kuri veic saimniecisko darbī-
bu vai komercdarbību. Var piekrist, ka konkurence 
jāveicina, jo tā ir attīstības virzītājspēks, bet nevar 
piekrist, ka ar labiem nodomiem tiktu īstenotas 
nekompetentas vai pat kaitīgas darbības. “Daļa 
sabiedrības kopā ar šīm valsts institūcijām maldī-
gi domā, ka gandrīz visas funkcijas būtu jānodod 
privātajam sektoram, pašvaldību pārvēršot par 
nodokļu ieņēmumu dalītāju privātajiem uzņēmu-
miem un sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība savā 
teritorijā drīkst papildināt valstī noteikto sabiedris-
ko jomu sarakstu, jo tai ir brīvprātīgās iniciatīvas 
tiesības savā teritorijā. Pēc satura un apjoma šādas 
brīvprātīgās iniciatīvas atšķirīgās teritorijās mēdz 
būt dažādas,” problēmu kopumā raksturo LPS ve-
cākais padomnieks Māris Pūķis, par piemēru mi-
not privātās un pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII): privātās nevar pieprasīt slēgt pašval-
dības PII, lai neveidotu tām konkurenci. “Privātās 
slimnīcas nevar prasīt valsts un pašvaldību slimnīcu 
slēgšanu. Privātie nevar prasīt visus ceļus pārvērst 
par privātiem maksas ceļiem.”

Svarīgi uzsvērt, ka tūrisma jomā pašvaldības bieži 
iesaistās tad, kad neviens privātais uzņēmējs nav 
izrādījis iniciatīvu. Tādējādi saglābti vairāki kultūr-
vēsturiski objekti, kā pilis un muižas, un pašvaldī-
bas ir veidojušas infrastruktūru, kas palīdz tālāk at-
tīstīties vietējam uzņēmējam. Šādu viedokli Preiļos 
vairākkārt uzsvēra arī pašvaldības un to iestādes, 
kas darbojas tūrisma jomā.

Vairāk lasiet šeit un šeit.

Māris Pūķis un Andra Feldmane,
LPS padomnieki

Foto: Gunārs Vilcāns

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4515-lps-vestule-aicina-ekonomikas-ministru-uz-sadarbibu
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4505-lps-pasvaldibas-iesaistoties-turisma-ir-izglabusas-kulturvesturiskos-objektus-un-veicina-nozares-attistibu
https://lpr.gov.lv/lv/2019/notikusi-diskusija-par-mitiem-un-patiesibu-publisku-personu-raditiem-konkurences-kroplojumiem-turisma-un-viesmilibas-joma/#.XGp3V-R7k2w


3

Videokonference par iespēju pašvaldībām 
pieteikties bezmaksas kiberdrošības 
pārbaudei

Lai aktualizētu kiberdrošības jautājumus Latvijas 
pašvaldībās un iepazīstinātu pašvaldību vadītājus 
un IT speciālistus ar iespēju pieteikties bezmaksas 
interneta vietnes kiberdrošības pārbaudei, 14. feb-
ruārī Latvijas Pašvaldību savienībā norisinājās vi-
deokonference “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašval
dības?”, kurā uzstājās LPS padomnieks informā-
cijas tehnoloģiju jautājumos Guntars Krasovskis, 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Informācijas 
sistēmu drošības pārvaldības nodaļas vadītājs Ar
nis Vārslavs un finanšu audita un biznesa konsul-
tāciju uzņēmuma “KPMG” IT konsultāciju vadītājs 
Kaspars Iesalnieks. Atbildes uz jautājumiem kon-
ferencē sniedza Ventspils Digitālā centra direktors 

Egons Spalāns un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) Publisko pakalpoju-
mu departamenta biznesa procesu analītiķis Valdis 
Supe.

Kiberdrošības speciālisti no uzņēmuma “KPMG” sa-
darbībā ar LPS piedāvā 15 pašvaldībām martā bez 
maksas pārbaudīt vietnes kiberdrošību, lai iden-
tificētu nepilnības datu drošības sistēmās un sa-
ņemtu ekspertu ieteikumus drošības uzlabošanai. 
Katra no 15 pārbaudītajām pašvaldībām saņems 
sava individuālā novērtējuma rezultātus, kas būs 
papildināti ar ekspertu ieteikumiem drošības uzla-
bošanai. Pieteikties bezmaksas kiberdrošības no-
vērtējumam iespējams līdz 21. februārim, rakstot 
uz e-pasta adresi pasvaldibu.kiberdrosiba@kpmg.
com. Tāpat uz norādīto e-pasta adresi lūgums rak-
stīt, ja radušies papildu jautājumi par kiberdrošī-
bas novērtējumu un tā norisi. Pieteikumā, lūdzu, 
norādiet kontaktpersonu, ar kuru notiks saziņa par 
praktiskajiem darbības jautājumiem.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www. lps.lv videoarhīva sadaļā vai sekojot šai sai-
tei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Seminārs par valsts atbalstu ES fondu un 
pašvaldību projektos

14. februārī Ķekavas Kultūras namā notika LPS, Ķe-
kavas novada pašvaldības un Finanšu ministrijas or-

ganizētais apmācību seminārs “Komercdarbības at
balsta kontroles regulējuma piemērošana ES fon
du projektos un pašvaldību finansētos projektos”.

Seminārā LPS padomniece uzņēmējdarbības jau-
tājumos Andra Feldmane uzsvēra, ka pašvaldībai, 
sniedzot atbalstu komersantam un veidojot uzņē-
mējdarbībai labvēlīgu vidi, pamatā ir vēlme atbal-
stīt uzņēmumus un realizēt ilgtermiņa attīstības 
ieceres, taču pieredzes trūkuma dēļ pašvaldība 
nereti piemirst sakārtot dokumentāciju un pado-
māt soli uz priekšu. Semināra mērķis bija pasargāt 
pašvaldības no problēmsituācijām un attīstīt spēju 
risināt jautājumus pašu spēkiem.

Ķekavas seminārs atšķirībā no līdzīgiem seminā-
riem izcēlās ar savu pieeju problēmas izklāstā: liels 

mailto:pasvaldibu.kiberdrosiba@kpmg.com
mailto:pasvaldibu.kiberdrosiba@kpmg.com
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/343-videokonference-par-iespeju-pasvaldibam-pieteikties-bezmaksas-kiberdrosibas-auditam
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/343-videokonference-par-iespeju-pasvaldibam-pieteikties-bezmaksas-kiberdrosibas-auditam
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uzsvars tika likts uz darbu grupās, lai praktiski ana-
lizētu piemērus un konstatētu komercdarbības at-
balsta esamību vai neesamību. Īpašu vietu ieņēma 
jautājumi par de minimis atbalsta piemērošanu un 
nosacījumiem, uzmanība tika pievērsta arī vispārē-
jas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, kas 
ir visi pakalpojumi, ko sniedz pašvaldības kapitālsa-

biedrības un ko tirgus dalībnieki paši bez komerc-
darbības atbalsta nespētu sniegt.

Vairāk lasiet šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Videokonference par eparaksta 
izmantošanu

Šogad e-paraksta izmantošana kļuvusi vēl plašāka, 
jo atcelta maksa par elektroniskā paraksta laika zī-
mogiem. Līdz ar to gan iestādes, gan iedzīvotāji ie-

guvuši iespēju ikdienā plašāk izmantot e-parakstu. 
Tas Latvijā darbojas jau diezgan ilgi, tomēr vēl aiz-
vien daudzi nezina, ko iesākt ar saņemto edoc kon-
teineru, kur un kā pārbaudīt paraksta derīgumu, 
kā no konteinera eksportēt dokumentu, kā parei-
zi parakstīt dokumentu, lai neveidotos konteiners 
konteinerā, utt.

Šie un vēl citi piemēri tika apskatīti videokonferen-
cē, ko 15. februārī organizēja LPS sadarbībā ar Lat-
vijas Valsts radio un televīzijas centru.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai atve-
rot šo saiti.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Videokonference par VARAM uzsākto 
2019. gada eindeksa pētījumu

19. februārī plkst. 13 Pašvaldību savienībā tiek or-
ganizēta videokonference par VARAM uzsākto šā-
gada Latvijas valsts iestāžu e-indeksa pētījumu.

E-indekss atspoguļo e-pārvaldes efektivitāti un 
digitālo transformāciju iestādēs un tiek veikts ik 
gadu. Līdz šim tajā ietilpa divi mērījumi – VARAM 

veidotais valsts tiešās pārvaldes iestāžu e-indekss 
un SIA “Lattelecom” organizētais pašvaldību e-in-
dekss.

Sākot ar šo gadu, tiks veikts viens integrēts e-in-
deksa pētījums gan tiešās pārvaldes iestādēs, gan 
pašvaldībās par šādām tēmām:

– saziņa ar sabiedrību un līdzdalība;

– iestādes iekšējie procesi un starpiestāžu sadar-
bība;

– klientu apkalpošana un atbalsts;

– atvērto datu pieejamība;

– pakalpojumu nodrošināšana.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4512-seminars-par-valsts-atbalstu-es-fondu-un-pasvaldibu-projektos
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/344-videokonference-par-e-paraksta-izmantosanu
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Videokonferencei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-

tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

IT jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

20. februārī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Tautsaimniecības 
komitejas sēde, kas tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtībā: Nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) 2021.–2030. gadam uzdevumi paš
valdībām:

1. Par Enerģētikas un klimata politikas plāna 
2021.–2030. gadam mērķiem un plānotajām dar-
bībām (uzaicināti Ekonomikas ministrijas Ilgtspējī
gas enerģētikas politikas departamenta pārstāvji).

2. ES fondu aktualitātes klimata un enerģētikas 
jomā (uzaicināti ES fondu stratēģijas departamenta 
Publisko investīciju attīstības nodaļas vadītāja Ani
ta Kalniņa un ES fondu stratēģijas departamenta 

direktora vietnieks Boriss Kņigins).

3. Transports un energoefektivitāte, nākotnes vīzija 
elektrības, dabasgāzes vai ūdeņraža resursu izman-
tošanā sabiedriskajā transportā (uzaicināts Latvijas 
Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo 
Ošenieks).

4. Zemgales plānošanas reģiona enerģētikas rīcī-
bas plāns 2018.–2025. gadam (uzaicināts Zemgales 
plānošanas reģiona projektu speciālists Raitis Ma
džulis).

5. Par ALTUM līdzšinējo pieredzi energoefekti-
vitātes projektu finansēšanā un prognozes līdz 
2030. gadam (uzaicināts ALTUM Energoefektivitā-
tes programmu departamenta vadītājs Ingus Sal
miņš).

6. Par OIK ietekmi uz siltumapgādes tarifiem (uzai-
cināta Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociāci-
jas prezidente Ina BērziņaVeita un Iecavas nova
da un Liepājas pilsētas domes pārstāvji).

7. Diskusija, iespējamā LPS pozīcija.

Sēdei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai atverot šo saiti.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Valdes sēde un sarunas ar Finanšu 
ministriju

21. februārī plkst. 9 notiks LPS Valdes sēde (LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) un plkst. 11 – 
sarunas ar Finanšu ministriju (Finanšu ministrijā 
Rīgā, Smilšu ielā 1, 202. telpā).

LPS Valdes sēdes darba kārtība:

1. Par LPS Domes sasaukšanu (informēs LPS 

http://www.lps.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Par LPS 2018. gada ieņēmumu un izdevumu 
tāmes fakta un 2019. gada ieņēmumu un izdevu-
mu tāmes projekta apstiprināšanu (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis).

3. Par sarunām ar Finanšu ministriju (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis un LPS padomniece 
finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele).

Mediju klātbūtne LPS Valdes sēdē iespējama sāku-

mā un beigās.

Plkst. 11 Finanšu ministrijā notiks LPS un Finanšu 
ministrijas otrās sarunas.

Sarunās tiks apspriests Ministru kabineta un LPS 
2019. gada vienošanās un domstarpību protokola 
precizētais projekts.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

21. februārī plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Izglītības un kultūras 
komitejas sēde.

Darba kārtība: Par pašvaldībām pieejamo ES 
struktūrfondu realizācijas gaitu un turpmākajiem 
plāniem:

1. SAM (specifiskais atbalsta mērķis) 8.3.2. “Palie-
lināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstībai” un SAM 
8.3.2.1. “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēro-
ga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstī-
bai” (informēs projektu vadītāja Liene Voroņenko).

2. SAM 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” – PuMPuRS (informēs projektu vadī-
tāja Inese Vilāne un Kristīne Jozauska un Lauris 
Liepiņš).

3. SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam iz-
glītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” (informēs Informācijas un karjeras atbal-
sta departamenta direktore Inta Asare).

4. Dažādi.

Sēdei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai atverot šo saiti.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

Novadu apvienības Valdes sēde notiks 26. februārī 
plkst. 10.

Dalību Novadu apvienības Valdes sēdē apstiprinā-

jusi labklājības ministre.

Valdes sēdē tiks apspriesti organizatoriski jautāju-
mi saistībā ar Novadu dienu, kas notiks 12. aprīlī 
Gulbenē, kā arī citi aktuāli jautājumi.

Mediju klātbūtne Novadu apvienības Valdes sēdē 
iespējama sākumā un beigās.

Gints Kukainis,
LPS priekšsēža vietnieks

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Skrundā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme notiks 1. martā plkst. 10 Skrundas 
Kultūras namā (Skrundā, Lielajā ielā 1a).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Novada prezentācija – Skrundas no-
vada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece.

10:20–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:40–12:10 – Kā pašvaldības simbols var dzīvot 
rotaļlietās? (Latvijas LEGO stāsts) – Latvijas Amat-
niecības kameras goda prezidents Vilnis Kazāks.

12:10–13:10 – Mana zeme – Martins Samms (Igau-
nija).

13:10–13:25 – Dārzu kopšanas tehnika – “Hydro-

matic” produktu attīstības vadītājs Gatis Kaldavs.

Reklāmas pauze – iespēja apskatīt dārza tehniku 
(bagiju) un konsultēties ar firmas pārstāvjiem.

14:00–15:20 – Zemes pārvaldības likuma grozījumi 
un saistītie normatīvie akti, t.sk. ceļi, zemes noma, 
zeme zem privātajām ēkām, būvēm; pašvaldību uz-
devumi (pieejas nodrošināšana, nomas un nomas 
maksas jautājumi, publiskās mantas īre u.c.) – LPS 
padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča 
(40 min).

Kolēģu pieredze:

Par degradētām teritorijām – Liepājas domes Attīs-
tības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols (20 min);

Citāda attīstības plānošana – Talsu novada Attīstī-
bas plānošanas un projektu vadības nodaļas vadī-
tāja Jolanta Skujeniece (20 min).

15:20–15:40 – Valsts meža zemes atsavināšanas 
kārtība zem pašvaldību deklarētām inženierbūvēm 
(pašreizējā statistika; normatīvais regulējums) – AS 
“Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārval-
des vadītājs Valdis Kalns.

Novada apskate: jaunais Skrundas tirgus; Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka (atklāta 
pagājušā gada janvārī); jaunizveidotā pastaigu taka 
gar Ventu līdz Ventas kalnam (pagājušajā rudenī 
papildināta ar atpūtas vietu); Uzņēmējdarbības 
laukums; militārā pilsētiņa “Mežaine”.

EK pārdomu dokumentā par ilgtspējīgu 
Eiropu uzsvērta sadarbība ar pašvaldībām

“Apsveicams ir Eiropas Komisijas secinājums, ka 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai vajadzīga 
efektīva ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līme-
ņa sadarbība,” uzsvēra Latvijas delegācijas Eiro-
pas Reģionu komitejā (RK) vadītāja vietnieks Gints 
Kaminskis, vērtējot 14. februārī Briselē notikušajā 
Ekonomikas politikas komisijas sanāksmē skatīto 
Eiropas Komisijas pārdomu dokumentu “Ilgtspējīga 
Eiropa līdz 2030. gadam”.

Eiropas Komisijas pārdomu dokuments ir daļa no 
ES apņemšanās sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus. Tajā izklāstīti trīs scenāriji ilgtspējīgas attīs-
tības mērķu īstenošanai Eiropas Savienībā, lai pat-
laban rosinātu debates un beigās vienam vienotam 
scenārijam izvēlētos vairākus elementus no katra 
no trim piedāvātajiem. Piedāvātie scenāriji variējas 
no visaptverošas ES stratēģijas dalībvalstīm, iekļau-
jot vietējās un reģionālās pašvaldības, līdz brīvprā-
tīgai dalībvalstu iesaistei ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķu integrēšanā. 

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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RK sadarbībā ar Lietuvas pašvaldību asociāciju un 
Druskininku pašvaldību 7. maijā Druskininkos (Lie-
tuvā) rīko konferenci “Ilgtspējīgas attīstības mērķi 
vietējās pašvaldībās: kā pilsētas un reģioni veicina 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi”. Novērtējot Lat-
vijas pašvaldībās jau īstenotās ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķu teritorializācijas darbības, konferencē 
ar labās prakses piemēriem aicināta dalīties arī 
LPS. 

“Latvijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijās atspoguļotas problēmas un pašvaldības izvē-
lētie instrumenti, kas netieši iekļauj ANO mērķos 
paredzēto ekonomikas, sociālo un vides jautājumu 
risināšanu katrā pašvaldībā tai aktuālajā situācijā. 
Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība, iesaistot 
mūsu pašvaldības, pēdējo gadu laikā īstenojusi 
vairākus projektus sabiedrības informēšanai un iz-

pratnes veidošanai par ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķu ieviešanu un izaicinājumiem Latvijā un pasau-
lē,” norādīja Kaminskis, pieminot diskusijas Jelgavā, 
Kuldīgas, Amatas un Preiļu novadā, kā arī veiksmīgo 
radošo sadarbību ar Jaunpils novada bērniem un 
jauniešiem. Kaminskis aicināja pasākumus sadarbī-
bā ar jauniešiem īstenot vairāku valstu pašvaldībās 
vienlaicīgi, tā sasniedzot lielāku rezultātu un snie-
dzot iespēju jauniešiem mācīties citam no cita un 
dalīties labās prakses piemēros!

Ar Eiropas Komisijas 30. janvārī publicēto pārdomu 
dokumentu “Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam” 
un preses relīzi var iepazīties Eiropas Komisijas mā-
jaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_lv.htm
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un seši no tiem ir sa-
skaņoti, bet viens – nesaskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīšanas 
datums

Izsludināša
nas datums

Saska
ņojums

1. VSS85 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma “Poligons” 
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novada, nodošanu Aizsardzības 
ministrijas valdījumā”

12.02.2019. 31.01.2019.
Jā

2. VSS94 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 
55a k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas 
valdījumā un pārdošanu”

12.02.2019. 07.02.2019. 
Jā

3. VSS107 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2017. gada 25. aprīļa noteikumos nr. 221 “Noteikumi par kārtību, 
kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to 
apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu””

14.02.2019. 07.02.2019.

Jā

4. VSS82 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicami bezpilota 
gaisa kuģu un lidaparātu lidojumi”

14.02.2019. 31.01.2019.
Nē

5. VSS78 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā nekustamā 
īpašuma valsts vietējā autoceļa V576 “Pievedceļš Sakstagala 
stacijai”, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu R...

15.02.2019. 31.01.2019.
Jā

6. VSS83 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu 
valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta 
īstenošanai”

15.02.2019. 31.01.2019.
Jā

7. VSS86 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Iecavas novada”

15.02.2019. 31.01.2019.
Jā

Pagājušonedēļ nosūtīts viens atzinums par normatīvo aktu projektu, ko LPS nesaskaņo:

VSS-82 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un lidaparātu lidojumi” (skatiet 
šeit).

Šis un iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par 
LPS/ LPS nesaskaņojumi/ jeb šeit.

14. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā
tie projekti:

VSS-112 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres no-
vada pašvaldības īpašumā”

VSS-113 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā 
pamatelementu izmantošanas specifikāciju un ap-
rites kārtību”

VSS-114 – Plāna projekts “Narkotiku lietošanas un 
izplatības ierobežošanas plāns 2019.–2020. gadam”

VSS-115 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Balt-
krievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkoša-
nai”

VSS-116 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469482
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469483
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VSS-118 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos nr. 
709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 
komisijām””

VSS-122 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inču-
kalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-123 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jel-
gava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves 
projekta īstenošanai”

VSS-124 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu”

VSS-133 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Krāslavas novada Krāslavas pilsētā”

VSS-135 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos nr. 
119 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests orga-

nizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi””

VSS-136 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos nr. 711 
“Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedris-
kais darbs – izpildi””

VSS-138 – Rīkojuma projekts “Par sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā uni-
versitātes slimnīca” stratēģisko mērķi”

VSS-125 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””

VSS-126 – Likumprojekts “Grozījumi Sugu un bioto-
pu aizsardzības likumā”

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

Dižprojekti – radošas iniciatīvas Latvijas 
reģionos

Biedrība “Latvijas 
lauku forums” jau 
astoto reizi īsteno 
LEADER dižprojek-
tu akciju ar mērķi 
popularizēt unikā-
las un reģionu te-
ritorijām un iedzī-
votājiem nozīmīgas 
idejas. Konkursā 
galvenā nav projek-

tu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar pa-
veikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku 
veikumu, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Šogad konkursam “Dižprojekts 2018” nominēti 27 
unikāli vietējo iniciatīvu projekti, kuri realizēti pub-
lisko un privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) 

darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teri-
torijas attīstībai un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību 
un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. 
Izvirzītās iniciatīvas īstenotas pagājušajā gadā ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vai 
Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu.

“Dižprojekta 2018” balvas ieguvēju noteiks žūrija, 
taču ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts izzināt ino-
vatīvos projektus un balsot, nosakot sabiedrības 
iecienītāko ideju, jo sociālajos tīklos populārākais 
projekta īstenotājs saņems īpašu pārsteigumu. 
Balsošana sociālajos tīklos ir vienkārša: spiediet 
“Like” uz bildes albumā! Balsot par dižākajiem 
projektiem var līdz 19. februārim. Projektu ap-
raksti un balsošana Facebook lapā šeit; draugiem.
lv lapā šeit.

Ar visu konkursa “Dižprojekts 2018” izvirzīto kan-
didātu projektu aprakstiem un foto iespējams ie-
pazīties šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469506
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469506
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469506
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469506
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469518
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469518
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469520
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469511
https://goo.gl/pmKMQL
https://goo.gl/es8cnn
https://goo.gl/po4z7u
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Seminārs Veclaicenē par latviešu un 
igauņu kultūras kopību un savdabību

21. februārī Alūksnes novada Veclaicenes pagastā 
tautas namu un muzeju darbinieki pulcēsies seminā-
rā “Latvijas–Igaunijas pierobežas kultūru kopība un 
savdabība”. Tas veltīts Alūksnes novada desmitgadei 
un Igaunijas Republikas 101. jubilejai, akcentējot pār-
robežu sadarbības ietekmi uz abu valstu kultūrvidi.

Seminārā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība un 
Veclaicenes Tautas nams, piedalīsies lektori gan 
no Alūksnes novada, gan no Igaunijas – Rauges un 
Setu pagasta un Veru Kultūras institūta.

Pirmajā daļā semināra dalībnieki diskutēs par abām 
pierobežas teritorijām kopīgo. Alūksnes novada paš-
valdības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte stāstīs par pārrobežu sadarbības tradīcijām, 
Veclaicenes sadarbības veiksmes stāstus izstāstīs 
pagasta Tautas nama vadītāja Maija Rozīte un tūris-
ma speciālists Jānis Prangels, savukārt par Rauges 
pagasta pārrobežu sadarbības veiksmes stāstiem 
runās kultūras un sporta speciālists Marko Palo.

Semināra otrajā daļā dalībnieki iepazīs atšķirīgo 
un savdabīgo abās robežas pusēs. Ar setu kultūru, 
valodu un tradīcijām iepazīstinās “setu karalis” Āre 
Herns. Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra 
Jankovska stāstīs par malēniešu valodu, tās savda-
bību un malēnisko jaunradi. Veru valodas pētnie-
cības un saglabāšanas tēmai seminārā pieskarsies 
Veru Kultūras institūta pētnieks Tartu Universitātes 
lektors Sulevs Iva. S. Eglīte un M. Palo pastāstīs par 
pierobežas zīmola pasākumiem un iespējām sadar-
boties to norisē. Semināra noslēgumā notiks rado-
šas darbnīcas savstarpējās sadarbības veicināšanai.

21. un 22. februārī Latvijā atzīmēs Eiropas 
dienu noziegumos cietušajiem

22. februārī ES dalībvalstis atzīmē Eiropas dienu 
noziegumos cietušajiem. Latvijā biedrība “Skalbes” 
sadarbībā ar Juridiskās palīdzības administrāciju 
21. un 22. februārī rīko pasākumus cietušo tiesību 
aizsardzībai.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast, kā rīkoties ar 
noziegumu saistītās situācijās, un sniegtu juridisku 
atbalstu, 21. februārī notiks akcija “Pajautā spe-
ciālistam!”. Zvanot uz atbalsta tālruni noziegumos 
cietušajiem 116 006, būs iespēja saņemt bezmak
sas konsultācijas, ko sniegs augsti kvalificēti juristi 
un Valsts probācijas dienesta speciālisti. No plkst. 9 

līdz 12 konsultēs Valsts probācijas dienesta speciā-
listi un no plkst. 12 līdz 18 – advokāti.

Konsultēties varēs par šādām tēmām: izlīguma ie-
spējas kriminālprocesā; darbs ar probācijas klienta 
domāšanas un uzvedības maiņu attiecībā uz cietu-
šo; noziegumā iesaistītā tiesības un pienākumi; no-
ziegumā iesaistītā aizsardzība un rīcība; kaitējuma 
atlīdzības iespējas un kārtība; citi juridiski jautāju-
mi.

Lai veicinātu informācijas pieejamību par pakalpo-
jumiem un atbalsta iespējām noziedzīgos nodarī-
jumos cietušajiem, atskatītos uz paveikto cietušo 
tiesību aizsardzības stiprināšanā, vairotu cietušo 
personu uzticību izveidotajiem sistēmas elemen-
tiem un iedrošinātu tos izmantot, 22. februārī no 
9:30 līdz 13:30 Rīgā, Tērbatas ielā 69, tiek rīkots 
informatīvs seminārs ar speciālistu piedalīšanos, 
kuri ikdienā īsteno noziedzīgos nodarījumos cietu-
šo personu tiesību aizsardzību. Seminārā tiks ap-
skatītas šādas tēmas: nepilngadīgā cietušā tiesības 



12

kriminālprocesā; cietušā loma izlīguma procesā; 
cietušā aspekts darbā ar probācijas klientu; medi-
ācija kā alternatīvs strīdu risināšanas veids no cie-
tušo perspektīvas; atbalsta personas pakalpojums 
cietušajam ar garīgiem traucējumiem. Ar pasāku-

ma programmu var iepazīties šeit.

Dalību seminārā lūgums pieteikt moderatoram Iva
ram Livdānam, rakstot uz e-pasta adresi ivars.liv-
dans@protonmail.com vai zvanot: 26248709.

Konkurss par Likteņdārza sabiedriskās ēkas 
nosaukumu

Kopš 2016. gada rudens lēnām, bet apņēmīgi Lik-
teņdārzā top viens no centrālajiem objektiem – sa-
biedriskā ēka. Ņemot vērā objekta nozīmību, Kok-
neses fonds izsludinājis konkursu ar mērķi noteikt 

interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko nosau-
kumu Likteņdārza sabiedriskajai ēkai.

Konkurss ilgs līdz 24. februārim. Tajā var piedalī-
ties ikviena privātpersona, sagatavojot savu no-
saukuma priekšlikumu un pamatojumu un nosū-
tot to elektroniski uz adresi janis.karalis@kokne-
sesfonds.lv vai pa pastu uz Kokneses fonda biro-
ju: Lāčplēša ielā 75b Rīgā, LV-1011 (pasta zīmogs: 
24.02.2019.).

Konkursa uzvarētājs iegūs iespēju divām personām 
aprīlī doties apmaksātā izzināšanas braucienā uz 
Briseli un Eiropas institūcijām. Uzvarētājs tiks pa-
ziņots 4. martā.

Plašāka informācija – Likteņdārza interneta vietnē 
www.liktendarzs.lv.

27. februārī – Vispasaules NVO diena

Šogad 27. februārī pasaulē desmito reizi atzīmēs 
Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) dienu 
(World NGO day). Šajā dienā tiek īpaši izcelta NVO 
misija vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

NVO, pašvaldības un valsts institūcijas aicinātas 
aktīvi iesaistīties un popularizēt NVO vērtības. Šī ir 
diena, kad apmainīties ar zināšanām un pieredzi, 
iespēja skaidrot cilvēkiem, ko NVO dara sabiedrī-
bas labā vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, 
iespēja iedvesmot cilvēkus apsvērt karjeru NVO 
sektorā, iespēja cilvēkiem uzzināt vairāk par NVO 
pārstāvjiem, NVO iespēja apspriest jautājumus, kas 
ietekmē viņu darbu, un veidot partnerības, kas var 
atrisināt savstarpēju problēmu.

Daži ieteikumi, kā atzīmēt šo svinību dienu:

– savos sociālajos kontos dalieties ar Latvijas Pilso-

niskās alianses sagatavoto informāciju par Vispa-
saules NVO dienu, lai par šo dienu uzzina plašāka 
sabiedrība;

– publiski aplieciniet, ka esat NVO ģimenes dalīb-
nieks, lietojot tēmturi #NVOdiena;

– nosūtiet valsts vai pašvaldības institūcijām infor-
māciju par savas organizācijas mērķiem un pakal-
pojumiem, par paveiktajiem darbiem;

– parādiet, ka esat pateicīgi par darbu, ko veic jūsu 
biedri un aktīvisti, iesaistoties jūsu organizācijas 
mērķu sasniegšanā, nosūtot elektronisko apsveiku-
mu vai noorganizējot kopīgu ballīti;

– atzīmējiet savas organizācijas sasniegumus aizva-
dītajā gadā, tiekoties ar pašvaldības vai valsts insti-
tūciju pārstāvjiem;

– izsakiet pateicību saviem atbalstītājiem par viņu 
ieguldījumu jūsu organizācijas darbībā un attīstībā;

https://www.cietusajiem.lv/lv/aktualitates/informativs-seminars-tuvinasim-cietuso-tiesibas-realitatei/
mailto:ivars.livdans@protonmail.com
mailto:ivars.livdans@protonmail.com
http://www.liktendarzs.lv
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– organizējiet atvērto durvju dienu, kad ikviens var 
ienākt un uzzināt, cik brīnišķīgus darbus veic jūsu 
organizācija.

Dalieties ar saviem pasākumiem, notikumiem un 
iniciatīvām, ko plānojat veikt NVO dienā, un iesū-
tiet uz adresi alianse@nvo.lv!

Konference “Inovācija attīstībai” Valmierā

27. un 28. februārī Valmierā notiks konference 
“Inovācija attīstībai”, rosinot gan valsts pārvaldes 
speciālistus, gan uzņēmējdarbības sektora pārstāv-
jus aktīvāk izmantot inovācijas savā ikdienā. Šāda 
veida pasākums Vidzemē tiek organizēts pirmo rei-
zi, un tas notiks “Vidzemes inovāciju nedēļā 2019”.

Papildus diskusijām konferencē tiks sniegti arī 
praktiski piemēri par šābrīža pasaules tendencēm 
inovāciju jomā, tajā skaitā aprites ekonomikā.

Konferences pirmajā dienā, 27. februārī, tiks ap-
lūkota valsts pārvaldes un pašvaldību speciālistu 
loma jaunu inovāciju attīstīšanā reģionos, savukārt 
otrā diena, 28. februāris, īpaši vērtīga solās būt gan 

mailto:alianse@nvo.lv
http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2019-02-27/vidzemes-inovaciju-konference-inovacija-attistibai-1-diena.html
http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2019-02-28.html
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topošajiem, gan jau pieredzējušajiem uzņēmējiem: 
pieredzē un zināšanās dalīsies ne tikai pašmāju 
eks perti, bet arī deviņi inovāciju attīstītāji no ārval-
stīm.

Abas konferences dienas paredzētas teorētisku 
zināšanu papildināšanai un iedvesmai no reāliem 
pieredzes stāstiem; eksperti būs brīvi pieejami in-
dividuālu kontaktu dibināšanai.

Konferences dalībnieki varēs apmeklēt Vidzemes 
inovāciju izstādi un iepazīties ar daļu no Vidzemē 
tapušajām inovācijām, kuru radīšana uzņēmumiem 
nesusi izaugsmi un spēju konkurēt Latvijā un pasaulē.

Aicinām iepazīties ar visiem pasākumiem “Vidze-
mes inovāciju nedēļas 2019” vietnē šeit, kur pie-
ejami detalizēti pasākumu apraksti un iespējams 
reģistrēties to apmeklējumam.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2018”

Labklājības ministrija (LM) līdz 28. februārim iz-
sludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2018”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt 
paldies sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz 
profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo 
problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē 
sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominā-
cijās:

* Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks Latvijā 2018;

* Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sekto-
ra sociālais darbinieks Latvijā 2018;

* Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institū-
cijas vadītājs Latvijā 2018;

* Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi-

nieks Latvijā 2018;

* Labākais žūrijas komisijas izvirzītais sociālais dar-
binieks Latvijā 2018.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiks nominēts par Labāko sociālo dar-
binieku Latvijā 2018. gadā.

Izstrādātas divas elektroniski aizpildāmas anketas, 
lai visiem iesniedzējiem dotu vienādas iespējas un 
prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretenden-
tu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem. 
Viena anketa paredzēta aizpildīšanai par iedzīvo-
tāju izvirzīto kandidātu, savukārt otra paredzēta 
darba devējiem, lai to aizpildītu par saviem kan-
didātiem, tajā skaitā par nevalstiskas organizācijas 
izvirzīto kandidātu.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un pie-
šķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un 
lēmumu pieņems līdz 8. martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:
šeit – aizpilda darba devēji, profesionālās un ne-
valstiskās apvienības;
šeit – aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē 
www.lm.gov.lv.

http://innovation.vidzeme.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/1428883890/
http://www.lm.gov.lv
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Var iesniegt pieteikumus darbībai 
“Pašvaldību tīklojumi”

ES programmas atbalsta darbības “Pašvaldību tīk-
lojumi” (Networks of Towns) 1. kārtai pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir 1. marts: nenokavējiet un 
neatlieciet uz pēdējo brīdi!

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
pieejama ŠEIT.

Ar ES fondu atbalstu izstrādās digitālos 
mācību līdzekļus

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzsā-
kusi projektu iesniegumu pieņemšanu ES fondu 
programmā, kurā tiks izstrādāti digitāli mācību un 
metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ieviešanai 
pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē. No Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) pirmajā atlases kārtā šim mēr-
ķim paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.

Plānots, ka šajā programmā komersanti izstrādās 
vai pielāgos vismaz 50 digitālos mācību un meto-
diskos līdzekļus uz mākām vērstajā pieejā balstītā 
vispārīgās izglītības satura ieviešanai, integrējot ta-

jos visās mācību jomās apgūstamās caurviju pras-
mes – kritisko domāšanu un problēmrisināšanu, 
jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, 
sadarbību, līdzdalību un digitālās prasmes.

Projektus īstenos komersanti sadarbībā ar partne-
riem – izglītības iestādēm, kas mācību līdzekļus arī 
aprobēs, iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu 
pedagogus un izglītojamos. Valsts izglītības satura 
centrs izstrādātos materiālus publicēs digitālo mā-
cību resursu krātuvē. Projekta finansējuma saņē-
mējs atbildēs par izstrādāto vai pielāgoto digitālo 
mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz trīs 
gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot to pie-
ejamību un funkcionalitāti. No ESF tiks segti 70% 
projekta izmaksu.

Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA 
līdz 13. maijam.

Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma 
veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA interneta 
vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu at-
lases jautājumiem notiks 4. martā, informācija par 
semināru būs pieejama CFLA vietnes sadaļā “Pasā-
kumi”.

Izsludināts “NVO fonda” 2019. gada 
projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds 
(SIF) izsludinājis atklātu pro-
jektu iesniegumu konkursu 
2019. gadā īstenojamiem pro-
jektiem Latvijas valsts budžeta 

finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektu ie-
sniegumu iesniegšanas termiņš: 6. marts.

Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pilsonis-
kās sabiedrības attīstību Latvijā, atbalstot iedzīvo-
tāju līdzdalību un sadarbību, nodrošinot demo-
krātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības 
iesaisti iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, 

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=d3b9ac4c48&e=c29645e246
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
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kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lē-
mumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Programmā plānots atbalstīt projektus divos darbī-
bas virzienos:
– NVO darbības stiprināšana;
– NVO interešu aizstāvības stiprināšana.

Programmas “NVO fonds” konkursa nolikums un 
projekta iesnieguma veidlapa pieejama šeit. Vairāk 
par programmas konkursu uzzināsit šeit. Jautāju-
mus par projektu iesniegumu sagatavošanu varat 
sūtīt uz e-adresi konkursi@sif.gov.lv (norādot at-
sauci uz šo projektu konkursu).

INTERREG Igaunijas–Latvijas programma 
aicina pieteikt projektus 5. konkursam

Igaunijas–Latvijas programma aicina organizācijas 
no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projek-
tu pieteikumus finansējuma saņemšanai. 5. projektu 
konkurss ir atvērts programmas prioritātes “Tīra un 
vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās: tūrisma attīs-
tība, vides aizsardzība un kopīgo ūdeņu pārvaldība.

Pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda, un pieteikties var visu veidu 
organizācijas un uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, 
Rīgas un Vidzemes, kā arī no Dienvidigaunijas un 
Rietumigaunijas. Projektu pieteikumu iesniegšanas 

termiņš ir 3. jūnijs.

Konkursa rezultātā programma gaida projektu pie-
teikumus jaunu pārrobežu tūrisma produktu izstrā-
dei, kas balstīti uz kultūras un dabas mantojumu, 
resursu taupīšanas kampaņu īstenošanai un kopīgo 
ūdeņu pārvaldības iniciatīvām Rīgas līcī, kā arī Gau-
jas un Salacas baseinos.

Lai informētu par prasībām projektiem un pietei-
kumu sagatavošanai, programma 7. martā Rīgā un 
Tartu (Igaunijā) organizē Informācijas dienas. Tāpat 
Kopīgā sekretariāta darbinieki ir pieejami Tartu un 
Rīgā un konsultē par konkursa prasībām un atbal-
stāmajām darbībām. Konsultācija pirms projekta 
pieteikuma iesniegšanas ir obligāta.

Sīkāka informācija un norādījumi par to, kā pieteik-
ties finansējumam, publicēti programmas vietnē 
šeit, un visas jaunākās ziņas saistībā ar konkursu 
tiek izplatītas facebook.com/estlat.

Šogad akcija “Atvērtās dienas laukos” – 
4.–6. maijā

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, 
kā ik gadu, aicina saimniekus atvērt savas sētas 
un saimniecības “Atvērtajām dienām laukos”, kas 
šogad notiks no 4. līdz 6. maijam Latvijā un 10.–
12. maijā Lietuvā.

Ikviens lauku tūrisma uzņēmējs var pievienoties 
šai akcijai un kopīgi popularizēt laukus un savus 
audzētos un ražotos produktus un pakalpojumus. 
Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras 
tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām dur-
vīm, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus 
un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepa-
zīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko var ieraudzīt, 

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=ca6b8ea385&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=0bb0005aca&e=c29645e246
mailto:konkursi@sif.gov.lv
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nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos.

Ikviens akcijas dalībnieks (lauku tūrisma uzņēmējs) 
izstrādā īpašo akcijas piedāvājumu, kas šajās die-
nās var ietvert īpašas ekskursijas, draudzīgas atlai-
des, degustācijas, ražošanas procesa izzināšanu, 
jautras izdarības un spēles, izzinīgas darbības, ama-
tu demonstrēšanu, radošās darbnīcas, tehnikas de-

monstrēšanu, iespēju iegūt suvenīrus un dāvaniņas 
u.c. nodarbes. Iedvesmai var aplūkot 2018. gada 
pavasara akcijas dalībnieku piedāvājumus šeit.

Saimnieki pieteikties dalībai akcijā var, aizpildot 
pieteikuma anketu un nosūtot to “Lauku ceļotā-
jam” līdz 11. martam uz e-pasta adresi lauku@ce-
lotajs.lv.

Aicinājums piedalīties 5. Eiropas 
Pašvaldību kongresā Krakovā

Polijas vēstniecība Latvijā aici-
na Latvijas pašvaldību pārstāv-
jus piedalīties 5. Eiropas Paš-
valdību kongresā, kas šogad 
notiks 8. un 9. aprīlī Krakovā 
(Polijā). Kongresu organizē 

Austrumu studiju institūts.

Kongress kalpos par viedokļu apmaiņas platformu, 
kā arī pašvaldību un reģionālo līderu, valsts ad-
ministrācijas, nevalstisko organizāciju un biznesa 
pārstāvju tikšanās vietu. Kongresā pulcēsies 2000 
dalībnieki no 30 Eiropas valstīm.

Plašāka informācija šeit.

UNESCO aicina pieteikties Pasaules 
grāmatu galvaspilsētas iniciatīvai

UNESCO Latvijas nacionālajā komisijā (LNK) sa-
ņemts aicinājums pieteikt nominācijas UNESCO 
Pasaules grāmatu galvaspilsētas iniciatīvai 
2021. gadā.

Šī iniciatīva tiek īstenota kopš 2001. gada, Pasaules 
grāmatu galvaspilsētas godu piešķir uz vienu gadu. 
Iniciatīvas mērķis ir izcelt pasaules pilsētu centie-
nus veicināt lasīšanas kultūru un atbalstīt grāmatu 
izdošanu. Nozīmīgākie iniciatīvas partneri ir Starp-
tautiskā Izdevēju asociācija (International Publish-
ers Association) un Starptautiskā Bibliotēku asociā-

ciju un institūciju federācija (International Federa-
tion of Library Associations and Institutions).

Lai pieteiktos iniciatīvai, jāsagatavo pilsētas pietei-
kums, kas ietver angļu vai franču valodā aizpildītu 
pieteikuma formu, kā arī nominētās pilsētas mēra 
atbalsta vēstuli, attiecīgās valsts UNESCO nacionā-
lās komisijas atbalsta vēstuli, vismaz divas atbalsta 
vēstules no aktīvām nacionālām profesionālām or-
ganizācijām, trīs fotoattēlus, kas raksturo pieteiktās 
pilsētas saistību ar grāmatām, un aizpildītu autor-
tiesību nodošanas formu atbilstošajiem fotoattē-
liem. Vairāk informācijas par iniciatīvas kritērijiem 
un pieteikšanas procedūru atradīsit vietnē šeit.

Pieteikums iniciatīvai jānosūta UNESCO sekreta-
riātam uz e-pasta adresi wbcc@unesco.org līdz 
2. maijam.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā varat sazinā-
ties ar UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāju Ievu 
Švarcu (i.svarca@unesco.lv).

http://www.celotajs.lv/lv/conf/180504-ADL/dalibnieki
mailto:lauku@celotajs.lv
mailto:lauku@celotajs.lv
http://www.forum-ekonomiczne.pl/v-europejski-kongres-samorzadow-2/?lang=en
https://en.unesco.org/world-book-capital-city
mailto:wbcc@unesco.org
mailto:i.svarca@unesco.lv
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

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

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

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

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

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

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

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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