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2019. gada akcenti LPS darbā

Darbīgu Latvijas 101. gadu ar ierastajām ikmēneša 
Valdes un komiteju sēdēm, pašvaldību sadarbības 
tīklu un apvienību sanāksmēm, ikgadējo kongresu 
un sarunām ar ministrijām, padomnieku dalību Sa-
eimas, Ministru kabineta, ministriju un citu organi-
zāciju un iestāžu sēdēs un darba grupās, atzinumu 
gatavošanu par likumdošanas aktiem, semināru, 
konferenču un videotiešraižu organizēšanu, dalību 
dažādos projektos, Eiropas Savienības Reģionu ko-
mitejā Briselē, Eiropas Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresā Strasbūrā un citur, kā arī uzņemot 
pašmāju un ārzemju viesus un dodoties pieredzes 
apmaiņas braucienos uz dažādām valstīm, aizva-
dījusi Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kam aiz 
muguras jau 28 darba gadi un gada nogalē pār-
kāpts slieksnis uz darbības 29. gadu.

Aizvadītais 2019. gads LPS dzīvē bijis piepildīts gan 
ar ikdienas darbiem, gan īpašiem pasākumiem.

* GADA PASĀKUMS LPS dzīvē – Latvijas Pašvaldī-
bu savienības 30. kongress – norisinājās 17. maijā 
Rīgā, un tajā tika pieņemtas piecas rezolūcijas: “Par 
pašvaldību finanšu stabilitāti”, “Rezolūcija izglītības 
jomā”, “Par reģionālo attīstību kā NAP2027 mērķi”, 
“Par administratīvi teritoriālo reformu” un “Par ie-
spēju rīkoties iedzīvotāju labā”.

* GADA DOMES SĒDE – 6. novembrī Rīgas pilī Lat-
vijas pašvaldību vadītāji tikās ar Valsts preziden-
tu Egilu Levitu, un LPS Dome nolēma lūgt Saeimu 
neatbalstīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumprojektu un nodot to atpakaļ Ministru 
kabinetam.

Foto: Ilmārs Znotiņš

2019. gadā notikušas pavisam četras LPS Domes 
sēdes. 5. martā Domes sēdē tika diskutēts par LPS 
un Ministru kabineta (MK) 2019. gada vienošanās 
un domstarpību protokola projektu, un tajā pie-
dalījās Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš 
un finanšu ministrs Jānis Reirs. 16. septembrī LPS 
Domes ārkārtas sēdē tika apspriesta administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) gaita, un domnieki pie-
prasīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra Jura Pūces atkāpšanos. 7. oktobrī Domes 
sēdē kopā ar Ministru prezidentu Arturu Krišjāni 
Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci 
un satiksmes ministru Tāli Linkaitu tika apspriests 
MK un LPS 2020. gada vienošanās un domstarpī-
bu protokols. Pērn ceturtā LPS Domes sēde notika 
6. novembrī.

* GADA VALDES SĒDE – 3. septembrī Jaunpilī: 
pērn vienīgajā izbraukuma sēdē LPS Valdes locek-
ļi apsprieda tābrīža svarīgākos jautājumus un ie-
pazinās ar Jaunpils novadu, kultūras, izglītības un 
sporta dzīvi, pieredzi dažādu projektu realizēšanā 
un nevalstiskajām organizācijām, kuru Jaunpils no-
vadā ir daudz – 34.
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Pavisam 2019. gadā notikušas 14 LPS Valdes sē-
des: 8. un 15. janvārī, 21. un 26. februārī, 5. martā, 
10. un 30. aprīlī, 16. maijā, 5. jūnijā, 13. augustā, 
3. septembrī, 7. oktobrī, 6. novembrī un 3. decem-
brī.

* GADA SARUNA – Novadu diena 12. aprīlī Gul-
benē, kur tika apspriesti ATR kritēriji un pašvaldī-
bu funkcijas un ar ziņojumiem uzstājās Pārresoru 
koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs 
Vesperis, Agroresursu un ekonomikas institūta 
Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attie-
cību daļas Ekonomikas nodaļas vadošais pētnieks 
Dr. oec. Andris Miglavs, vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Juris Pūce, Dr. oec. Latvi-
jas Universitātes asociētais profesors LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis un Mālpils novada domes 
deputāts Eiropas Reģionu komitejas Latvijas dele-
gācijas loceklis Aleksandrs Lielmežs. Paneļdiskusijā, 
ko vadīja Latvijas Novadu apvienības priekšsēdē-
tājs Gints Kukainis, piedalījās LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, Saeimas deputāts Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis, Saeimas 
deputāte Inese Ikstena, ministrs Juris Pūce, Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērzi-
ņa, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Vikto-
rija Baire, Salacgrīvas novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs, Baltinavas novada domes 
priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Mālpils novada 
domes deputāts Aleksandrs Lielmežs un pētnieks 
Andris Miglavs.

* GADA NOTIKUMS – starptautisko ekspertu vi-
zīte Latvijā par demokrātijas principu ievērošanu 
ATR gaitā.

4. decembrī LPS vadība, padomnieki, Latvijas dele-
gācija Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresā un jomas eksperti tikās ar EP 
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monito-
ringa komitejas ekspertiem, kuri Latvijā bija ieradu-
šies ārkārtas faktu noskaidrošanas vizītē, lai izvēr-
tētu Eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkāpumus 
ATR procesā. Eksperti izvērtēs apkopotos faktus un 
iesniegtos dokumentus, un martā EP Vietējo un re-
ģionālo pašvaldību kongress lems par situāciju Lat-
vijā un sniegs rekomendācijas.

* GADA PROJEKTS – “Parku, dendroloģisko stādī-
jumu un aleju gudra apsaimniekošana”.

Lai izglītotu pašvaldību politiķus un speciālistus par 
sociālo, ekonomisko, dabas un kultūrvēsturisko 
vērtību apzināšanu, koku novērtēšanu un nepiecie-
šamo darbību plānošanu parkos, dendroloģiskajos 
stādījumos un alejās, aizvadītajā gadā LPS īstenoja 
projektu “Parku, dendroloģisko stādījumu un aleju 
gudra apsaimniekošana”. Projekta gaitā noorgani-
zēti pieci reģionālie semināri: 20. jūnijā Saulkrastos 
par meža parku veidošanu un apsaimniekošanu, 
4. septembrī Daugavpils novada Sventē un 18. sep-
tembrī Aizputes novada Lažas pagasta Apriķu mui-
žā par senajiem parkiem, 13. septembrī Strenču 
novada Sedā par alejām un 16. oktobrī Priekuļos 
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par jaunu parku veidošanu, kā arī viens seminārs 
Rīgā – secinājumu apkopošanai un priekšlikumu 
sagatavošanai turpmāk veicamajām darbībām. 
Katrā reģionālajā seminārā notika teorētiskās ap-
mācības un praktiskie darbi dabā. Kopā semināros 
piedalījušies 307 dalībnieki.

* GADA PARTNERĪBA – projekts “Piekrastes ap-
saimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošana”.

Nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu īstenošana”, kas 
realizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finan-
sējumu, vadīja LPS kā projekta vadošais partneris 
ciešā sadarbībā ar projekta faktiskajiem īsteno-
tājiem – Carnikavas, Grobiņas, Limbažu, Mērsra-
ga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, 
Saulkrastu un Ventspils novada domi, Jūrmalas un 
Liepājas domi, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju, 
Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā 
pārvalde” un Engures un Lapmežciema pagastu 
pārvaldi. Projekta otrās sezonas darbības tika vēr-
stas divos virzienos – pludmales joslas sakopša-
na un infrastruktūras izveide. Sakopjot pludmali 
267 km garumā, savākti vairāk nekā 500 m³ atkritu-
mu, beigtie dzīvnieki, regulāri koptas 18 tualetes, kā 
arī izpļautas niedres un irdinātas pludmales. Lai at-
pūtnieki būtu labāk informēti un vieglāk orientētos 
vidē, projekta gaitā tika uzstādītas 73 informatīvās 
zīmes. Visā piekrastes garumā atjaunots, uzlabots 
un papildināts pludmales labiekārtojums – izvie-
totas 17 atkritumu urnas, atjaunotas vai no jauna 
uzstādītas trīs tualetes, tajā skaitā viena cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, uzstādītas desmit pārģērb-
šanās kabīnes, kāju skalojamā duša, seši soli, viens 
galds un divas ugunskura vietas, kā arī videonovē-
rošanas kamera un elektronisks informatīvais dis-
plejs. Peldvietas drošībai Mērsragā uzstādītas arī 
sešas bojas. Nodrošinot labāku pludmales pieeja-

mību, mazinot antropogēno slodzi, izbūvētas 12 m 
kāpnes un uzstādītas laipas 603 m garumā.

* GADA DĀVANA – pašvaldību veidots rododen-
dru dārzs Mežaparka estrādes teritorijā.

Foto: Edgars Vaikulis

Mežaparka Lielās estrādes teritorijā tapis unikāls 
dažādu šķirņu rododendru dārzs, ko izveidojusi 
LPS, Rīgas dome un SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar 
visām Latvijas pašvaldībām. Kopā ar Latvijas pilsētu 
un novadu vadītājiem rododendrus iestādīja arī vis-
pārējo dziesmu un deju svētku un skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku organizatoru pārstāvji no 
Latvijas Nacionālā kultūras centra un Valsts izglītī-
bas satura centra. Pašvaldības katra savu rododen-
dru iestādīja atbilstoši novada vai pilsētas atraša-
nās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, 
Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā.

* GADA PĒTĪJUMS – zinātnieku piedāvājums teri-
toriju attīstības pārvaldības reformai.

Latvijas zinātnieki Dr. oec. Andris Miglavs, Dr. phys., 
Dr. oec. Māris Pūķis un Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis 
izstrādājuši alternatīvu piedāvājumu Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
sabiedrības apspriešanai nodotajai administratīvi 
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teritoriālajai reformai. Jaunais piedāvājums paredz 
kompleksu teritoriju attīstības pārvaldības refor-
mu, tajā skaitā ieteikts izveidot apriņķus ar nodalī-
tām autonomajām funkcijām un mainīt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa sadalījumu. Zinātnieki aicina 
Latvijā īstenot visaptverošu teritoriju attīstības 
pārvaldības reformu, kas sastāv no trim savstarpēji 
saistītām daļām – pārvaldības struktūras reformas, 
finanšu pārvaldības reformas un teritoriālās orga-
nizācijas reformas. Pēc priekšlikuma autoru do-
mām, piedāvātais risinājums nav ideāls, tomēr tas 
ir pamats Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības 
reformas infrastruktūras adaptācijai un mobilitātes 
attīstībai, izglītības, veselības aprūpes, sporta un 
kultūras būvju tīkla pilnveidošanai, biznesa attīstī-
bas veicināšanai Latvijas teritorijā, kā arī multicen-
triskai vai pat policentriskai attīstībai.

* GADA DIGITĀLAIS PROJEKTS – interaktīva re-
montējamo autoceļu karte.

19. jūnijā LPS un biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” 
(LCB) rīkoja preses konferenci par valsts autoce-
ļu stāvokli un pašvaldību aptaujas rezultātā tapu-
šo interaktīvo karti, kas parāda viskritiskākos ceļu 
posmus Latvijā. Preses konferencē piedalījās LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, LCB Valdes priekšsē-
dētājs Andris Bērziņš, LPS padomnieks tautsaim-
niecības jautājumos Aino Salmiņš un interaktīvās 
kartes veidotājs LPS sistēmu analītiķis Jānis Upe-
nieks. Interaktīvā karte izveidota, pamatojoties uz 
LPS un LCB apkopotajiem 77 pašvaldību datiem par 
viskritiskākajiem ceļu posmiem. Kartē iezīmēti un 
aprakstīti tie valsts reģionālie un vietējie autoceļi 
un ceļu posmi, kam neatliekami nepieciešams re-
monts, lai iedzīvotājiem būtu nodrošināta iespēja 
nokļūt centrā – uz darbu, skolu, bērnudārzu, pie 
ārsta, uz kultūras un sporta pasākumiem, uz savu 
pašvaldību –, kā arī uzņēmējiem būtu garantēti 
normāli darba apstākļi. Lai iedzīvotāji varētu rai-
ti un bez problēmām nokļūt novadu centros, ne-

atliekami jāremontē vismaz 1043 kilometri valsts 
reģionālo ceļu 111 posmos uz 70 ceļiem, kā arī 
1125 kilometri valsts pārziņā esošo vietējo ceļu 
(148 posmi uz 140 ceļiem). LPS un LCB sagatavojuši 
Ministru prezidentam, satiksmes ministram, vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un 
finanšu ministram vēstuli, aicinot nekavējoties ķer-
ties pie konkrēta plāna izstrādes ceļu infrastruktū-
ras sakārtošanai.

* GADA VIDEOTIEŠRAIDE – videokonference par 
skaidras naudas darījumu reģistrēšanas funkcio-
nalitāti.

2019. gadā Pašvaldību savienībā notikušas 70 vi-
deotiešraides, no tām 31 LPS komitejas sēde. Vidē-
jais pieslēgumu skaits – 57.

Visvairāk skatīta (258 pieslēgumi) bijusi videokon-
ference 22. janvārī par skaidras naudas darījumu 
reģistrēšanas funkcionalitāti.

Pārējās 5 visvairāk skatītās tiešraides:

– videokonference 29. augustā par Valsts izglītības 
informācijas sistēmas funkcionalitātes uzlaboju-
miem (193 pieslēgumi);

– videokonference 15. februārī par e-paraksta iz-
mantošanu (170 pieslēgumi);

– Centrālās vēlēšanu komisijas seminārs 8. febru-
ārī “Jaunumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisē” 
(158 pieslēgumi);

– tiešraide 12. martā par oficiālās elektroniskās 
adreses izmantošanas praktiskajām problēmām 
(142 pieslēgumi).

Videokonferenču ieraksti pieejami LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”.

* GADA POPULĀRĀKAIS IERAKSTS LPS FACEBOOK 
PROFILĀ – 1. aprīļa joku karte par ATR.

2019. gada LPS populārākais posts ir 1. aprīļa joku 
ziņa par ATR. Uz to šajā dienā uzklikšķinājuši 1010 
cilvēki, dalījušies 34 lietotāji, un saitei, kas aizved uz 

http://www.lps.lv
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LPS mājaslapu, uzklikšķinājuši 632 cilvēki. Kopumā 
šis ieraksts sasniedzis 5608 cilvēkus, kā arī saņemti 
smaidiņi, laiki un 25 komentāri, turklāt neviens nav 
bijis negatīvs. Kopā saņemtas 182 reakcijas (smai-
diņi, komentāri utt.).

* GADA NOVITĀTE – pirmā tiešraide LPS Facebook 
profilā.

Jau vairākus gadus LPS savā interneta vietnē no-
drošina videotiešraides par visdažādākajiem jautā-
jumiem, bet 22. februārī pirmo reizi notika video-
tiešraide LPS Facebook lapā. Uzņēmuma “KPMG 
Latvia” pārstāvis Kaspars Iesalnieks un LPS padom-
nieks interneta tehnoloģiju jautājumos Guntars 

Krasovskis noskaidroja 15 pašvaldības, kuru viet-
nēm projektā “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldī-
bas?” veiks bezmaksas kiberdrošības pārbaudi, ko 
sadarbībā ar LPS piedāvā kiberdrošības speciālisti 
no finanšu audita un biznesa konsultāciju uzņēmu-
ma “KPMG Latvia”. Kiberdrošības pārbaudei paš-
valdības tika izvēlētas pēc nejaušības principa – iz-
lozes veidā.

* DAŽI SKAITĻI

– 2019. gadā LPS sagatavojusi 466 atzinumus par 
Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātajiem norma-
tīvo aktu projektiem.

– LPS darbojas piecas komitejas un četras apakš-
komitejas.

2019. gadā notikušas sešas LPS Finanšu un eko-
nomikas komitejas sēdes – 29. janvārī, 26. martā, 
23. aprīlī, 20. augustā, 22. oktobrī un 26. novembrī.

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sē-
des pērn bijušas deviņas – 9. janvārī, 6. februārī, 
6. martā, 3. un 24. aprīlī, 3. jūlijā, 4. septembrī, 
2. oktobrī un 5. novembrī.

Izglītības un kultūras komitejas sēdes pagājušajā 
gadā bijušas sešas – 21. februārī, 21. martā, 25. ap-
rīlī, 20. jūnijā, 22. augustā un 24. oktobrī.

Tautsaimniecības komitejas sēdes 2019. gadā sa-
sauktas septiņas reizes – 23. janvārī, 20. martā, 
29. maijā, 21. augustā, 1. oktobrī (kopā ar uzņē-
mējdarbības tīkla sanāksmi), 28. novembrī, kas no-
tika izbraukumā Salaspilī, un 18. decembrī.

2019. gadā notikušas četras Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēdes – 9. janvārī, 6. februārī, 
3. aprīlī un 4. septembrī.

Būvniecības apakškomitejas sēdes pērn notikušas 
divreiz – 22. janvārī un 8. jūlijā.

Arī Sporta apakškomitejas sēdes sasauktas divas 
reizes – 12. jūnijā un 2. decembrī.

Dzīvokļu apakškomitejas sēde pērn notikusi vien-
reiz – 24. aprīlī.
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Informācijas tehnoloģiju apakškomitejas sēde pa-
gājušogad sasaukta vienu reizi – 13. jūnijā.

– Pašvaldību savienībā jau vairākus gadus darbojas 
pašvaldību sadarbības tīkli.

Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības tīkla sa-
nāksme notika 9. maijā Ādažos.

18. jūnijā Aizupes pamatskolā Jelgavas novada 
Līvbērzes pagasta Tušķos norisinājās pašvaldības 
vides aizsardzības sadarbības tīkla un reģionālās 
attīstības un sadarbības tīkla seminārs par kūdras 
ieguves ietekmētu teritoriju apsaimniekošanu.

Veselības un sociālo jautājumu tīkla sanāksme-
seminārs “Sociālā darba specializācija pašvaldības 
sociālajā dienestā” norisinājās 2. oktobrī Tukuma 
novada Tumē, un to organizēja Latvijas Pašvaldī-

bu sociālo dienestu vadītāju apvienība sadarbībā 
ar LPS, Labklājības ministriju un Tukuma novada 
p/a “Tukuma novada sociālais dienests”. Savukārt 
13. decembrī Veselības un sociālo jautājumu sa-
darbības tīkla sanāksme par sociālā darba praksi 
bērnu tiesību aizsardzības jomā notika Salaspilī.

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

16. decembrī Jelgavā notika Mājokļu politikas jau-
tājumu sadarbības tīkla sanāksme par problēmām 
un risinājumiem mājokļu pieejamībā.

18. decembrī Ķekavā norisinājās Reģionālās attīs-
tības un sadarbības tīkla seminārs par labo praksi 
un nākotnes iecerēm iedzīvotāju līdzdalības veici-
nāšanā.

Pasākumi LPS gada nogalē

* Par atlīdzības reformas konceptu un amatu ka-
taloga projektu

LPS jau 22. oktobrī informēja pašvaldības (raksts 
nr. 201910/INIC568 pašvaldībām), ka Valsts kan-
celeja kā atbildīgā institūcija par politikas veido-
šanu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības jomā ir izstrādājusi jaunu 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumprojektu, kas tika no-
dots publiskai apspriešanai 2019. gada 11. oktobrī.

Valsts kanceleja izstrādājusi arī Valsts un pašvaldī-
bu institūciju amatu kataloga projektu, kas tika sa-
ņemts viedokļa sniegšanai (“neformālai saskaņoša-
nai”) pirms izsludināšanas, lai, virzot projektu ofici-
ālai saskaņošanai, svarīgākie priekšlikumi un iebil-
des būtu jau piefiksēti un izvērtēti. Amatu kataloga 
projekts nosūtīts pašvaldībām (LPS 30.11.2019. 
raksts nr. 201911/INIC632 pašvaldībām).

Saistībā ar amatu kataloga projektu LPS sadarbībā 
ar Valsts kanceleju 12. decembrī rīkoja videokon-
ferenci “Atlīdzības reformas koncepts un amatu 
kataloga projekts”. Lektores bija Valsts kancelejas 
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītājas 
vietniece Katri Vintiša un Valsts pārvaldes politikas 
departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu noda-
ļas konsultantes Laila Ruškule un Ineta Artemjeva.

Visi, kam nebija iespējas sekot tiešraidei, videoie-
rakstu var noskatīties šeit.

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

* LPS Mājokļu politikas jautājumu sadarbības tīk-
la sanāksme Jelgavā

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/446-videokonference-atlidzibas-reformas-koncepts-un-amatu-kataloga-projekts
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16. decembrī Mājokļu politikas jautājumu sadarbī-
bas tīkla sanāksme “Mājokļu pieejamība: problē-
mas un risinājumi” notika Jelgavā. Sanāksmē tika 
apspriesta mājokļu pieejamība, pašvaldību īres dzī-
vokļu problemātika, dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
kontroles organizēšana, sociālo mājokļu tehniskā 
stāvokļa uzlabošana un citi jautājumi. Vairāk lasiet 
šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

* LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

18. decembrī notika LPS Tautsaimniecības komite-
jas sēde, kurā apsprieda valsts civilās aizsardzības 
plānu un valsts visaptverošas aizsardzības sistēmu. 
Plašāk šeit; videoieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

* Reģionālās attīstības un sadarbības tīkla sanāk
sme Ķekavā

18. decembrī Ķekavā notika reģionālās attīstības 
un sadarbības tīkla seminārs “Iedzīvotāju līdzdalī-
bas veicināšana: labā prakse un nākotnes ieceres”, 
kurā pašvaldības dalījās pieredzē par iedzīvotāju 
iesaistīšanu novada attīstībā un divās darba grupās 
risināja uzdevumus par sabiedrības iesaistes praksi 
un līdzdalību budžeta ieviešanā Latvijā. Vairāk ska-
tiet šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos,

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

* Pašvaldību eindeksa rezultātu prezentācija

18. decembrī notika LPS un VARAM organizēta 
tiešraide, kurā VARAM speciālisti un pētnieki no 
SIA “Jaunrades laboratorija” skaidroja e-indeksa 
pašvaldību mērījumu rezultātus. Visi e-indeksa re-
zultātu pētījumi un rezultāti pieejami šeit. Tiešrai-
des videoieraksts atrodams LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” jeb šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

* Diskusija par biznesa inkubatoru iespējām un 
perspektīvām pašvaldībās

https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/5276-lps-majoklu-politikas-jautajumu-sadarbibas-tikla-sanaksme-16-decembri-jelgava
https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/5283-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-18-decembri-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/449-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-18-decembri-2019
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5277-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-jautajumu-tikla-sanaksme-18-decembri-2019-kekava
http://www.varam.gov.lv/
http://www.jaunradeslab.lv/
https://mana.latvija.lv/e-indekss/
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/448-pasvaldibu-e-indeksa-rezultatu-prezentacija
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19. decembrī Pašvaldību savienībā notika diskusija 
par reģionālajiem uzņēmējdarbības inkubatoriem 
un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras ad-
ministrēto biznesa inkubatoru programmu. Vairāk 
skatiet šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos,

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

* Latvijas pārstāvju dalība pašvaldību labās prak-
ses konferencē Gruzijā

20. decembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede un padomniece 
ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža piedalījās ES 
finansētā projekta “Tīklu veidošana efektivitātei un 

attīstībai” konferencē Tbilisi. Plašāk šeit.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS Valdes sēde

Šāgada pirmā LPS Valdes sēde notiks 7. janvārī 
plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē).

Darba kārtība:

1. Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi – 
informēs labklājības ministre Ramona Petraviča.

2. Vispārīgās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtē-
jums, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 
piedāvātajiem kvantitatīvajiem kritērijiem un to 
vizualizācija interaktīvajā kartē – informēs LPS pa-
domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra 
Dundure un LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.

3. Par likumprojektu “Fiziskas personas atbrīvoša-
nas no parādsaistībām likums” – informēs LPS pa-
domniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

4. Par LPS sapulces un 31. kongresa sasaukšanas 
laiku un vietu – informēs LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

5. Par LPS sadarbības tīklu darbu un sasniegtajiem 
rezultātiem 2019. gadā un plānoto 2020. gadā – 
informēs LPS padomnieki Aino Salmiņš, Ināra 
Dundure, Ilze Rudzīte, Sandra Bērziņa un Gunta 
Lukstiņa.

6. Nozīmīgākās aktualitātes Saeimā pašvaldību li-
kumdošanas jomā – informēs LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis un padomniece Kristīne Kinča.

7. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5284-diskusija-izverte-biznesa-inkubatoru-iespejas-un-perspektivas-pasvaldibas
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/5290-latvijas-parstavju-daliba-pasvaldibu-labas-prakses-konference-gruzija
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 8. janvārī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
pētījumu “Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību 
aizsardzībā” – informēs Latvijas Tiesnešu mācību 
centra eksperte Ilona Kronberga.

2. Par sadarbību ar nodibinājumu “Vītolu fonds” – 
informēs nodibinājuma “Vītolu fonds” Valdes 
priekšsēdētāja Vita Diķe.

3. Par likumprojektu “Fiziskas personas atbrīvoša-
nas no parādsaistībām likums” – informēs LPS pa-
domniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

4. Dažādi.

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

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Dzīvokļu apakškomitejas slēgtā sēde Foto: Sniedze Sproģe

LPS Dzīvokļu apakškomitejas slēgtā sēde notiks 
8. janvārī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē). Tajā izvērtēs Valsts kontroles 
revīzijas “Ēku drošums: vai darām pietiekami?” re-
zultātus un meklēs kopīgu viedokli revīzijas izvēr-
tējumam.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Rīgā

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 10. janvārī plkst. 10 
Rīgā, Austrumu izpilddirekcijā 
(Daugavpils ielā 31).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

10:30–12:00 – Efektīvas pārvaldības priekšnoteiku-
mi – Valsts administrācijas skolas direktore Agita 
Kalviņa.

Jautājumi, diskusijas.

12:00–12:20 – Pārtraukums.

12:20–13:30 – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizā-
cijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 
novēršanas likuma prasības pašvaldībām – VARAM 
pārstāvis, Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis 
un Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas juriste 
Inga Krūmiņa.

Jautājumi, diskusijas.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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13:30–13:50 – Pašvaldību budžetu aktualitātes 
2020. gadā (par ieņēmumiem, aizņēmumiem u.tml.) – 
LPS padomniece finanšu jautājumos Lāsma Ūbele.

14:00 – Pusdienas kafejnīcā pagrabstāvā.

Reģistrācija dalībai sanāksmē šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Deputātu skaita samazināšana apdraud 
iedzīvotāju interešu pārstāvniecību

Neizvēršot plašāku diskusiju, bet uzsverot, ka LPS 
argumenti ir leģitīmi, valdība konceptuāli ir atbalstī-
jusi VARAM izstrādātos grozījumus Republikas pil-
sētas domes un novada domes vēlēšanu likumā.

Izmaiņas nosaka iespējamo pašvaldības deputātu 
skaitu pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Turp-
māk norisināsies diskusija un lēmuma pieņemšana 
Saeimā.

Būtiskākās izmaiņas paredz samazināt deputātu 
skaitu par 54% jeb no pašreizējiem 1614 uz 750 de-
putātiem. Tāpat grozījumi likumprojektā plāno paš-
valdību vēlēšanās izslēgt iespēju sarakstus izvirzīt 
vēlētāju apvienībām.

Šādi grozījumi izskatās pēc matemātiskas darbības, 
nerēķinoties ar to, ka liela daļa iedzīvotāju zaudēs 
savu interešu pārstāvniecību un iespēju kvalitatīvi 
pārstāvēt savu viedokli lēmumu pieņemšanā. Lai 
nodrošinātu piederības sajūtu novada pilsētu un 
novada pagastu iedzīvotājiem, deputātu skaitu tik 
krasi samazināt nedrīkst. Saglabājot piederības sa-
jūtu, sociāli ekonomiskais efekts būs daudz lielāks.

Tomēr likumprojekta autori neatbild uz jautājumu, 
pēc kādiem kritērijiem vai formulas noteikts ievēlē-

jamo deputātu skaits un kā tas veicinās VARAM no-
rādītā mērķa sasniegšanu, proti, panākt efektīvas 
pašvaldības domes darbības nodrošināšanu.

Paralēli tam, vērtējot plānotās izmaiņas likumā, ir 
jāņem vērā līdzdalības demokrātijas attīstība, kas 
ir svarīgs faktors, likumprojektu skatot ATR kontek-
stā. Būtiskākais ir nodrošināt reformas norisi tā, lai 
netiktu vājināta katra iedzīvotāja vajadzību pārstā-
vība neatkarīgi no tā, vai vēlētājs dzīvo pilsētā vai 
laukos.

Pieredze liecina, ka vairumā pasaules valstu tiek 
veicināta iedzīvotāju plašāka iesaistīšana pārvaldī-
bā, ņemot vērā viņu viedokli. Pretēja situācija vei-
dojas VARAM izstrādātā likumprojekta kontekstā, 
kas vairs neparedz pašvaldību vēlēšanās iespēju sa-
rakstus izvirzīt vēlētāju apvienībām. Tieši vēlētāju 
apvienības tuvina vietējos politiķus iedzīvotājiem, 
par ko liecina vēlēšanu rezultāti. Daudz labāks ri-
sinājums būtu ļaut vēlētāju apvienībām piedalīties 
visu mērogu pašvaldībās.

Turklāt nav veikta analīze, kā varēs nodrošināt no-
vada pārvaldes vienību – novada pagastu un nova-
da pilsētu – pārstāvniecību. Ja jaunizveidoto noma-
ļu iedzīvotāji nejutīs, ka viņu rūpes interesē domes 
deputātus, tas vēl vairāk paātrinās emigrāciju no 
šīm nomalēm. Nekādas pārstāvniecības garantijas 
likumprojektā nav paredzētas.

Šobrīd redzams, ka plānotais deputātu skaits nav 
samērīgs – pēc dažādām aprēķinu formulām, kā 
nosaka optimālo deputātu skaitu, piemēram, tā 
dēvētā kubsaknes likuma. Pēc šā likuma optimāls 
deputātu skaits ir iedzīvotāju skaita kubsakne. Ja 
atbilstoši kubsaknes likumam skatām risinājumus 
Latvijai, tad iespējami divi varianti – saglabājot li-
kumprojektā piedāvāto pakāpienu sistēmu vai ie-
viešot kubsaknes likumu bez pakāpieniem. Ieviešot, 
piemēram, kubsaknes likumu bez pakāpieniem, 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyctzWWoUeoebcc5dKnYh_XIiyaqdC3KtBtcCjNyo6Wc451w/viewform?usp=pp_url


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.

12

kopējais pašvaldību deputātu skaits būtu 1286.

Piedāvātais deputātu skaits nav samērīgs arī salīdzi-
nājumā ar kaimiņvalstīm un Skandināvijas valstīm. 
Šobrīd Latvijā ir līdzīgs deputātu skaits kā Lietuvā 
un Igaunijā. Piemēram, Igaunijā pēc 2017. gada re-
formas šobrīd ir 79 pašvaldības un 1729 deputāti. 
Savukārt Lietuvā ir vairāk nekā 1500 deputātu.

Tāpat Lietuvā un Igaunijā tiesības startēt pašvaldī-
bu vēlēšanās ir arī vēlētāju apvienībām, pretēji Lat-
vijā plānotajām izmaiņām – vispār norobežoties no 
vēlētāju apvienībām.

Pašvaldības nodarbojas tieši ar vietējo problēmu 
risināšanu, un ciešā saikne ar vēlētājiem ir vitāli 
nepieciešama. Būtiski, kā, ņemot vērā plānoto ATR 
ietvaru, kvalitatīvāk realizēt pašvaldības funkcijas 
visā pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā no-
drošināt ilgtspējīgu pašvaldības vadību, attīstību un 
efektīvu lēmumu pieņemšanu par visu administra-
tīvo teritoriju kopumā.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks,

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi vienu atzinumu par normatīvo aktu projektiem, un tas ir saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saskaņojums

1. VSS1183 – Plāna projekts “Latvijas Ceturtais na-
cionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.–
2021. gadam”

02.01.2020. 05.12.2019.
Jā,

ar priekšlikumiem

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

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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2. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-1285 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības 
politikas plāns 2020. gadam”

VSS-1279 – Noteikumu projekts “Rīgas brīvostas 
noteikumi”

VSS-1280 – Noteikumu projekts “Ventspils brīvos-

tas noteikumi”

VSS-1273 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos 
nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 
internetā””

VSS-1274 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekus-
tamā īpašuma “Mežupes” Iecavā, Iecavas novadā, 
nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā”

“Samsung skolas nākotnei” konkurss 
“Ģimenes digitālās veselības vienošanās”

Lai izglītotu par ģimenes digitālo veselību un stip-
rinātu vecāku un bērnu savstarpējo komunikāciju, 
“Samsung skolas nākotnei” projektā “Skolēna digi-
tālais IQ” līdz 10. janvārim norisinās konkurss “Ģi-
menes digitālās veselības vienošanās”, kurā vecāki 
un bērni aicināti izvērtēt ģimenes digitālos paradu-
mus un nonākt pie kopīgas vienošanās.

Konkursa mērķis ir rosināt sarunas par aktivitātēm 
tiešsaistē, lai no aizliegumiem un kontroles pārie-
tu uz sadarbību un savstarpēju uzticību vecāku un 
bērnu starpā. Konkursā ģimenes tiek aicinātas ko-
pīgi pārrunāt un vienoties par viedierīču lietošanas 
noteikumiem, tā veicinot to pozitīvu un veselīgu 
izmantošanu. Piedaloties konkursā, var izvērtēt, cik 
veselīgi ir ģimenes digitālie paradumi, un noskaid-
rot visu ģimenes locekļu vēlmes un vajadzības.

Konkursā var piedalīties ikviena Latvijas ģimene, 
kurā ir vismaz viens pieaugušais un viens bērns un 
kura izstrādājusi savus digitālās veselības noteiku-
mus pēc portālā www.skolanakotnei.lv pieejamās 
veidnes.

Konkursa balvu fondā ir kopīgs ģimenes ceļojums 
uz Britu muzeju un “Samsung Discovery Centre” 
Londonā, kā arī citas vērtīgas balvas no Samsung.

Plašāka informācija un noteikumi pieejami portālā 
www.skolanakotnei.lv, konkursu sadaļā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Kļūstiet par veselības komunikācijas 
maģistru – sāciet studēt ziemā!

Pieaugot sabiedrības interesei par veselības jautā-
jumiem, arvien būtiskākas kļūst komunikatoru spe-
cifiskās zināšanas veselības jomā un spēja veidot 
atbilstošu saturu un argumentētu diskusiju, kā arī 

veselības nozares pārstāvju prasmes korekti komu-
nicēt.

Aicinām paplašināt zināšanas veselības komuni-
kācijā, studējot Rīgas Stradiņa universitātē ma-
ģistra studiju programmā “Veselības komunikā-
cija”. 2020. gada ziemas uzņemšana ir sākusies: 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482331
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482331
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482323
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482323
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482324
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482324
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482317
http://www.skolanakotnei.lv
https://www.rsu.lv/studiju-programma/veselibas-komunikacija
https://www.rsu.lv/studiju-programma/veselibas-komunikacija
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dokumentu pieņemšana notiks līdz 10. janvārim 
Rīgā, Dzirciema ielā 16. Papildu informācija: www.
rsu.lv.

Pašlaik tā ir vienīgā studiju programma Baltijā, ku-
ras saturā apvienotas gan komunikācijas, gan sa-
biedrības veselības zinātņu jomu prasmes.

Studiju programma ir paredzēta plaša spektra 
interesentiem – ar iepriekšējo izglītību sociālajās 
un humanitārajās zinātnēs, medicīnā un veselības 
aprūpē, dabaszinātnēs, vides zinātnēs vai pārtikas 
zinātnēs. Studijas ilgst divus gadus; absolvējot stu-
diju programmu, tiek iegūts akadēmiskais sociālo 

zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikā-
cijas zinātnēs. Studiju maksa ir 2400 eiro par vienu 
studiju gadu. Lekcijas notiek latviešu valodā.

Projekta “WinWind” nacionālā foruma 
noslēguma tikšanās

Latvijas Vides investīci-
ju fonds (LVIF) 16. jan-
vārī rīko programmas 
“Apvārsnis 2020” pro-
jekta “WinWind”: “At-
balsta veicināšana vēja 

enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas iz-
mantošanas ziņā mazattīstītos reģionos” nacionā-
lā foruma noslēguma tikšanos “Enerģijas kopienas: 
soļi kopienu attīstībai Latvijā”.

Pasākumā apskatīs nodokļu risinājumus investī-
ciju piesaistīšanai vēja parkos, varēs iepazīties ar 
enerģijas kopienu darbības modeļiem citās valstīs, 
izzināt Vācijas piemēru, kā arī iegūt informāciju par 
finansiālu atbalsta saņemšanas iespēju un noteiku-
miem, uzsākot vēja parku projekta sagatavošanu.

Pasākums notiks Rīgā, “Grand Poet Hotel by Sema-
rah” (Raiņa bulvārī 5/6, semināru telpā “EPIC”).

Lai piedalītos, līdz 13. janvārim jāaizpilda reģistrā-
cijas anketa šeit.

Sanāksmes darba kārtība 1. pielikumā.

Semināri jauniešiem “Maini dzīvi, domā 
plašāk!”

Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģen-
tūra (JSPA) aicina jau-

niešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties 
bezmaksas informatīvajā seminārā “Maini dzīvi, 
domā plašāk!”, kas norisināsies 27. janvārī Aiz
krauklē (Aizkraukles Interešu izglītības centrā Spī-
dolas ielā 11), 6. februārī Pļaviņās (Pļaviņu novada 
ģimnāzijā Daugavas ielā 101) un 20. februārī Engu-
res novada Milzkalnē (Šlokenbekas muižā).

Seminārā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās 
atbalsta personas ne tikai uzzinās par programmu 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritā-
tes korpuss” projektu iespējām, bet arī tiks aicinātas 
uz atklātu sarunu ar Sintiju Bērziņu, kura, neraugo-
ties uz ikdienas izaicinājumiem, ir kļuvusi par aktīvu 
sabiedrības locekli un dalās uzkrātajā pieredzē gan ar 
jauniešiem, gan jaunatnes darbā iesaistītajiem.

Seminārā aicināti piedalīties:

* Projektu potenciālie īstenotāji – jaunatnes darbi-
nieki, skolotāji, vadītāji, sociālie darbinieki, lēmu-
mu pieņēmēji –, paredzētas aktivitātes par projek-
tu veidiem, atbalsta mehānismiem jaunatnes pro-
jektu īstenošanai, ietekmi, prakses piemēriem u.c.

* Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem – paredzē-
tas atraktīvas aktivitātes, izmantojot neformālās 

http://www.rsu.lv
http://www.rsu.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJh-8IOT9-_sXGrJD24U8xR9nkeHXPdSUy-lqzM5VHGvHXQ/viewform
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_1_p1.pdf
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izglītības metodes, reālos pieredzes stāstus un dar-
bošanos ar savām idejām.
Semināriem jāpiesakās tiešsaistē:

http://ejuz.lv/iedvesmaaizkraukle;
http://ejuz.lv/iedvesmaplavinas;
http://ejuz.lv/engureiedvesma.

Izsludināta iedzīvotāju balsošana 
konkursā “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2019”

Labklājības ministrija (LM) līdz 31. janvārim izslu-
dinājusi iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem 
pretendentiem konkursā “Labākais sociālais darbi-
nieks Latvijā 2019”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus 
Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā 
darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvie-
nībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās 
un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūci-
jās, kā arī citās institūcijās, kur nodrošina sociālā 
darba pakalpojumu), sniedz profesionālu atbalstu 
iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā 
un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un 
atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un 
veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu 
un labo praksi.

Konkursa žūrijas komisijā balsošanai izvirzītie 
pretendenti nominācijā “Labākais vadītājs soci-
ālā darba jomā 2019”: Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sie-
tiņsone, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadī-
tāja Anna Jegorova, Skrundas novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” direktore Anda Vīto-

la, Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs Jānis 
Antaņevičs un Liepājas pilsētas domes Sociālā die-
nesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem vadītāja Maija Agatina. Balsojuma 
anketa elektroniski aizpildāma šeit.

Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks 2019” 
izvirzīti: Madonas novada pašvaldības Sociālā die-
nesta sociālā darbiniece vadītāja vietniece Ilze 
Fārneste, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas 
Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra sociālā darbinie-
ce darbā ar ģimenēm ar bērniem Inita Kupča, Jē-
kabpils Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm 
ar bērniem sociālā darbiniece Anita Bērziņa, Vents-
pils pilsētas Sociālā dienesta vecākā sociālā darbi-
niece darbam ar ģimeni ar bērniem Sigita Strauta 
un nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs” 
sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde. Balsojuma 
anketa elektroniski aizpildāma šeit.

Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” 
izvirzīti: Gulbenes novada sociālās aprūpes centra 
“Jaungulbenes Alejas” atvēršana un Jaunjelgavas 
novada domes grupu dzīvokļu un pansijas izveide 
Vīgantes pamatskolā. Balsojuma anketa elektro-
niski aizpildāma šeit.

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums 
visās trīs nominācijās veidos 50% no kopējā pun-
ktu skaita un iedzīvotāju balsojums – arī 50% no 
kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens 
uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no-
minācijā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju. Konkursa uzva-
rētāju apbalvošana tiks organizēta martā.

Ar detalizētāku konkursa norises kārtību un kritēri-
jiem var iepazīties šeit.

http://ejuz.lv/iedvesmaaizkraukle
http://ejuz.lv/iedvesmaplavinas
http://ejuz.lv/engureiedvesma
http://www.visidati.lv/aptauja/1523608171/
http://www.visidati.lv/aptauja/1523614887/
http://www.visidati.lv/aptauja/1523597455/
http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialais-darbs/7-noderiga-informacija?id=91523
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Pieejams ES fondu finansējums 
pakalpojumu sniegšanai bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu 
ģimenēm

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kam no-
teikta invaliditāte, būs pieejami sabiedrībā balstīti 
sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionā-
lo spēju uzlabošanai. Šim mērķim no Eiropas So-
ciālā fonda (ESF) projektu īstenošanai ir paredzēti 
vairāk nekā 4,2 miljoni eiro.

Projektu īstenotājiem – biedrībām vai nodibināju-
miem – būs pieejams līdz 206 750 eiro liels finan-
sējums, lai organizētu atbalsta pasākumus bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. 
Tie ietver sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpi un 
“atelpas brīžus” jeb īslaicīgus diennakts sociālās 
aprūpes pakalpojumus. Tāpat projektā finansējums 
paredzēts materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei 
un speciālistu apmācībai pakalpojumu nodrošinā-
šanai. Paredzēts, ka ES fondu programmā atbalsta 
pasākumus varēs saņemt 1300 bērnu ar funkcionā-
liem traucējumiem.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) biedrī-
bu un nodibinājumu projektu iesniegumus atklāta-
jā projektu atlasē pieņems līdz 2. martam. Projek-
tu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita 
noderīga informācija pieejama CFLA lapā.

Programmas mērķu īstenošanai kopumā no ESF un 
valsts budžeta paredzēti gandrīz pieci miljoni eiro; 
otrajā atlasē pieejams atlikušais finansējums 3,1 
miljona eiro apmērā. Projektu attiecināmās izmak-
sas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% – 
no valsts budžeta līdzekļiem.

Ziemas mūzikas festivālā Valmierā 
spēlēsies gadsimti

Valmierā ziemai ir sava skaņa, ko tā ik gadu atklāj 
īpašā festivālā. Arī 2020. gads tiks sākts skanīgi: no 
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@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.

13. līdz 19. janvārim Valmierā norisināsies Starp-
tautiskais ziemas mūzikas festivāls. Šoreiz tam izvē-
lēts vadmotīvs “Gadsimti spēlējas”.

Festivālā mūzikas gardēži aicināti uz trim koncer-
tiem. 17. janvārī plkst. 18 Valmieras 5. vidusskolā 
skanēs koncerts “Pjacollas un Baha kontrapunkts”, 
ko sagatavojis ansamblis “Tangoriginales” – Marks 
Viļenskis (čells), Sava Zihs (akordeons) un Andris 
Veinbergs (kontrabass). 18. janvārī plkst. 19 Val-
mieras Kultūras centrā uzstāsies kvartets “Perpetu-
um Ritmico” – sitaminstrumentu meistari Guntars 
Freibergs, Elvijs Endelis, Ernests Mediņš un Mikus 
Bāliņš. Festivāla noslēgumā 19. janvārī plkst. 14 
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā skanēs ērģeļmūzikas 
koncerts “Svētku fanfaras”, kurā uzstāsies Ilze Rei-

ne (ērģeles), Jānis Porietis (trompete), Jenss Emīls 
Holms (trompete), Kārlis Rērihs (mežrags), Artūrs 
Bērziņš (trombons) un Roberts Brants (tuba).

Pārsteigumiem bagāts solās būt arī Valmieras Mūzi-
kas skolas pedagogu koncerts 16. janvārī plkst. 18 
Valmieras 5. vidusskolā.

Jau ierasts, ka Ziemas mūzikas festivālā skan ma-
ratonkoncerts. Tas notiks 18. janvārī no plkst. 10 
līdz 17 Valmieras Kultūras centrā. Skaņdarbus būs 
sagatavojuši Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi, 
pedagogi un draugi no citām mūzikas skolām, sa-
vukārt ar nedaudz plašāku programmu apmēram 
pusstundas garumā uzstāsies ciemiņi no Lietuvas 
un Igaunijas. Programma būs skatāma skolas mā-
jaslapā vms.valmiera.lv.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
mailto:Liene.Uzule%40lps.lv?subject=
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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