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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS viedoklis par VK revīziju un mājokļu 
politiku valstī

LPS Dzīvokļu apakškomitejas priekšsēdētājs Jurijs Strods 
(pirmais no kreisās) Valsts kontroles rīkotajā preses kon-
ferencē.

14. janvārī Valsts kontrole (VK) publiskoja likumības 
un lietderības revīzijas ziņojumu “Vai tiek izpildīti 
priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kon-
trolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai 
drošuma prasībām?” un rīkoja preses konferenci. 
Revīzija par pašvaldību dzīvojamā fonda atbilstību 
ēku drošuma prasībām veikta Daugavpils un Val-

mieras pilsētā un Alojas, Ērgļu, Gulbenes, Limba-
žu, Olaines, Saldus, Tērvetes un Ventspils novadā. 
Preses konferencē piedalījās valsts kontroliere Eli-
ta Krūmiņa, Valsts kontroles padomes loceklis Ed-
gars Korčagins, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro 
un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Dzīvokļu 
apakškomitejas vadītājs Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības pro
grammā Jurijs Strods.

LPS uzskata, ka mērķtiecīgs ilgtspējīgas mājokļu po-
litikas un valsts finansiālā atbalsta trūkums, iedzī-
votāju zemā maksātspēja, kā arī likumu nepildīšana 
no līdzšinējo valdību puses veicinājusi daudzdzī-
vokļu namu tehniskā stāvokļa un drošuma paslik-
tināšanos.

“Katru gadu Latvijā atjauno tikai 0,6% dzīvojamā 
fonda. Ja valsts vēlas būt atbildīga pret sabiedrī-
bu, tad vairs nevar ignorēt situāciju. Tādēļ nepie-
ciešama efektīva mājokļu politika un finansējums 
dzīvojamo māju sakārtošanai, jo nepietiek tikai 
ar faktu konstatēšanu, ka daudzdzīvokļu ēku dro-
šums ir neapmierinošs, ja nav rasts risinājums, kas 
būtu realizējams gan valsts, gan pašvaldību pusē,” 
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uzsver LPS Dzīvokļu apakškomitejas priekšsēdētājs 
Jurijs Strods.

Tāpēc LPS aicina valdību ieviest efektīvus finanšu 
instrumentus, kas veicinātu dzīvojamā fonda attīs-
tību un saglabāšanu, paredzot arī valsts atbalsta 
mehānismus finansējuma piesaistē pašvaldības 
īpašumā esošo ēku atjaunošanai un pārbūvei ilg-
termiņā. Līdztekus jāgarantē pašvaldībām iespēja 
aizņemties avārijas seku novēršanai to īpašumā 
esošajās ēkās. Pērn un šogad pašvaldībām iespējas 
aizņemties Valsts kasē nedzīvojamo ēku, tajā skaitā 
skolu, bērnudārzu, sabiedriski nozīmīgu ēku, atjau-
nošanai netiek pilnībā garantētas.

Valstī vajadzīga arī mērķtiecīga mājokļu politika, 
kas nosaka samērīgu visu iesaistīto pušu pienāku-

mu sadalījumu. Proti, risinājumā un atbildībā soli-
dārai ir jābūt gan valstij, gan pašvaldībai, jo tas ir 
komplekss un valstiski līdzvērtīgi risināms jautā-
jums, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas atbil-
stību reālajām iespējām.

LPS aicina Ekonomikas ministriju kopīgi izstrādāt 
vienotas vadlīnijas, kādā veidā nodrošināt arī ne-
dzīvojamo ēku pārvaldības uzraudzību.

Jurija Stroda un LPS padomnieka tautsaimniecības 
jautājumos Aino Salmiņa sagatavoto prezentāciju 
skatiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videotiešraide par “ManaBalss” 
iniciatīvām un to parakstīšanu klātienē

14. janvārī Pašvaldību savienībā notika organizāci-
jas “ManaBalss” un Sabiedrības līdzdalības fonda 
rīkotā videotiešraide, kurā fonda pārstāve Annija 
Emersone informēja par “ManaBalss” iniciatīvām 
un iespējām tās parakstīt klātienē.

Viņas videouzruna pieejama LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5336-lps-valsti-nepieciesama-merktieciga-ilgtspejiga-majoklu-politika-un-finansiala-atbalsta-mehanisms
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/454-klatienes-parakstisanas-par-manabalsslv-iniciativam
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Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
Valdes sēde notika 17. janvārī, un tās darba kārtībā 
bija vairāki jautājumi.

Pirmie divi saistīti ar nacionālas nozīmes projektu 
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” (turpmāk – piekrastes projekts) – gan 
par 2019. gada projekta rezultātiem, gan par pro-
jekta īstenošanu 2020. gadā.

Valde atzīmēja piekrastes projekta lietderību un 
apsprieda pašvaldību dalību tajā šogad, finanšu at-
balsta sadalījumu un projekta saturisko tvērumu, 
balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi projekta īs-
tenošanā, un nolēma, ka:

* piekrastes projekta sadarbības partneris no katras 
piekrastes pašvaldības ir tikai viens – pašvaldība;

* pēc piekrastes projekta pirmā posma rezultātiem 
secināms, ka gadījumos, kad projekta sadarbības 
partneris neizpilda paredzēto vai tiek kavēti ter-
miņi, jāveic projekta finanšu pārdale tā, lai galare-
zultātā piekrastes projektā apgūtu visus projektam 
paredzētos līdzekļus;

* atbalstāma 2018. un 2019. gada prakse – piekras-
tes projektā pieteikt un veikt pludmales apsaim-
niekošanu gan pašvaldību, gan Dabas aizsardzības 
pārvaldes (DAP) turējuma teritorijās nacionālajos 
parkos un dabas liegumos. Tām pašvaldībām, kuras 
projektā paredzējušas veikt pasākumus DAP pār-
valdībā nodotajās teritorijās, slēgt ar DAP sadarbī-
bas līgumus, kā arī uz nākamo Valdes sēdi sarunai 
par šo un citiem dabas pārvaldības jautājumiem 
piekrastē uzaicināt DAP jauno ģenerāldirektoru 
Andreju Svilānu;

* noteikt piekrastes projekta atbalstāmās aktivitā-
tes ar primāro uzsvaru – apsaimniekošana, sekun-
dāri – infrastruktūras izveide pludmalē;

* apstiprināt piekrastes projekta pieteikuma saga-
tavošanas laika grafiku, nosakot projekta iesniegša-

nu Latvijas Vides aizsardzības fondam 28. februārī.

Nākamie jautājumi bija par pašreizējām un turpmā-
kajām piekrastes aktualitātēm, tajā skaitā Valde tika 
iepazīstināta ar ES fondu specifiskajā atbalsta mērķī 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus” (SAM 5.5.1.) jau īstenoto, piemēram, 
Vērgales muižas atjaunošanu Pāvilostas novadā, iz-
veidoto Ālandes upes atpūtas kompleksu Grobiņas 
novadā, ierīkoto infrastruktūru Ventspilī, atjaunoto 
ēku “Pastnieki” Kolkā, estrādēm Mērsragā, Rojā un 
Jūrmalā, uzbūvēto Vecgaujas tiltiņu Carnikavā, kā 
arī daudziem citiem jau īstenotajiem projektiem un 
objektiem, kurus plānots pabeigt 2020. gadā.

Valde tika informēta par Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto 
un šobrīd ministrijas iekšienē saskaņošanā esošo 
Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plā-
nojuma īstenošanas starpnovērtējuma projektu, 
par pērn veiktajiem nozīmīgiem pētījumiem – “Bal-
tijas jūras piekrastes apmeklējuma un tā radītās 
slodzes uz vidi izvērtējums un piekrastes publiskās 
infrastruktūras apsekojums” un “Jūras augstākā 
banga un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā re-
gulējumā”, kā arī par vairākos piekrastes projektos 
paveikto un šajā sezonā gaidāmajām aktivitātēm.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos San
dra Bērziņa informēja par Latvijas pielāgošanās kli-
mata pārmaiņām plānu, piekrastes pašvaldību lomu 
tā īstenošanā un iespējamiem finanšu avotiem.

Sēdes noslēgumā Valde lēma nākamo piekrastes 
pašvaldību sanāksmi rīkot oktobrī paralēli VARAM 
piekrastes konferencei par SAM 5.5.1. ieviešanu.

LPPA Valdes sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas 
šeit.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/5338-piekrastes-pasvaldibu-apvienibas-valdes-sede
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LPS padomnieces dalība forumā “Izglītības 
sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva”

Foto: Ernests Dinka, Saeima

17. janvārī Saeimā notika foruma “Izglītības sistē-
mas mērķis: nākotnes perspektīva” pirmā no trim 
diskusijām, un tā tika veltīta jautājumiem par indivī-
da profesionālās attīstības izvēlēm un tās ietekmējo-
šiem aspektiem. Diskusiju rīkoja Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju un Rīgas Tehnisko universitāti.

Pārmaiņu dinamika izglītības sistēmā tikai pieaugs, 
un tam ir būtiska ietekme uz dažādu izmaiņu adap-
tāciju visā sabiedrībā. Izglītības sistēmas pārmaiņas 
ir būtiskas inovatīvai, ilgtspējīgai un labklājīgai val-
stij, atklājot forumu, sacīja Saeimas Izglītības, kul-
tūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils 
Ašeradens.

Atklāšanas uzrunas teica arī izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska, akcentējot vecāku lomu iz-
glītībā, pedagogu atalgojumu, izglītības kvalitātes 
monitoringu un mūžizglītības nozīmību. Rīgas Teh-
niskās universitātes rektors Leonīds Ribickis uzsvē-
ra, ka izglītības mērķis ir kalpot cilvēkam un visas 
valsts izaugsmei.

Par izglītības mērķiem un funkcijām runāja OECD 
Izglītības pētījumu un inovāciju centra vecākā ana-
lītiķe Treisija Bērnsa, savukārt par izglītības so-
ciālajiem un iekļaujošajiem mērķiem – Saeimas 
sekretāra biedre, Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas deputāte Marija Golubeva. Viņa akcen-
tēja ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa un vecā-
ku izglītības līmeņa ietekmi uz pieeju labai izglītī-
bai un uzsvēra, ka izglītības sistēmas uzdevumi, ja 
vispārēju pieeju labai izglītībai tā izvirza par vienu 
no saviem mērķiem, ir: atrast atbalsta veidus, lai 
kompensētu ģimenes atbalsta trūkumu bērniem 
skolā; individualizēt mācību pieejas, lai padarītu iz-
glītību pieejamāku bērniem ar īpašām vajadzībām, 
un caur efektīvu pieaugušo izglītības sistēmu dot 
otro iespēju pieaugušajiem iegūt tiem vajadzīgas 
prasmes, tajā skaitā sociālās prasmes.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
asociētā profesore Inta Mieriņa foruma dalībnie-
kus iepazīstināja ar tēmu “Kā profesijas izvēle ie-
tekmē indivīda produktivitāti?”. Atbalsta program-
mas “Plecs” pārstāvis Georgs Rubenis pastāstīja, 
kādi sociālekonomiskie faktori jau kopš bērnības 
ietekmē jauniešu izvēli par labu noteiktai profesi-
jai. UNESCO Latvijas nacionālās komisijas ģenerāl-
sekretāre Baiba Moļņika uzstājās par tēmu “Kāda 
loma nākotnes profesijas izvēlē ir spējai mācīties, 
un kā to novērtēt”. Noslēgumā Latvijas Universitā-
tes Psiholoģijas nodaļas lektors Edmunds Vanags 
uzsvēra pašvadītas mācīšanās lomu skolēnu akadē-
miskajos sasniegumos, kas ir karjeras izaugsmes un 
profesionālo sasniegumu pamatā.

Foruma “Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes per-
spektīva” pirmās diskusijas “Indivīda profesijas iz-
vēle un izvēli ietekmējošie faktori” prezentācijas un 
videoieraksts pieejams šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28631-saeima-diskute-par-izglitibas-nakotnes-perspektivu-un-profesionalas-attistibas-izvelem
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Videotiešraide par vienotās pašvaldību 
sistēmas tiesību pieprasījumu aizpildi

27. janvārī plkst. 14 Latvijas Pašvaldību savienī-
bā notiks uzņēmuma “ZZ dats” videotiešraide par 
vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammu 
tiesību pieprasījumu aizpildi tiešsaistes formā un 
šo tiesību pieprasījumu elektronisko saskaņošanu 
un apstiprināšanu. Tiešraidē piedalīsies “ZZ dats” 
direktora vietnieks Dainis Dosbergs, projektu vadī-
tāja Maija Spunde un klientu konsultante Vineta 
Rolmane.

“ZZ dats” izstrādājis vienotās pašvaldību sistēmas 
lietojumprogrammu SOPA, PERS, DZIMTS, RVS G

VEDIS, DVS LIETVARIS un citus tiesību pieprasīju-
mus aizpildei tiešsaistes formā un šo tiesību pie-
prasījumu elektroniskai saskaņošanai un apstipri-
nāšanai. Sākot ar janvāri, pašvaldības veic tiesību 
pieprasījumu aizpildi, kontroli un apstiprināšanu. 
Videotiešraidē pašvaldības iepazīstinās ar izstrādā-
tā risinājuma funkcijām, pašvaldību veicamajiem 
mājas darbiem, kā arī notiks praktiska moduļa de-
monstrācija.

Videotiešraidi varēs skatīt LPS interneta vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespējams uzdot jautājumus, 
rakstot uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS uzņēmējdarbības tīkla diskusija 
par publiskas personas līdzdalību 
kapitālsabiedrībā

29. janvārī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks uzņēmējdarbības tīkla 
diskusija “Publiskas personas līdzdalības kapitālsa-
biedrībā izvērtējuma juridiskie un ekonomiskie as-
pekti”. Diskusijāseminārā piedalīsies eksperti Zane 
Norenberga un Kaspars Timofejevs.

Pašvaldību kapitālsabiedrībām ir būtiska loma paš-
valdību ekonomikas ekosistēmā, un šīs kapitālsa-
biedrības ne tikai novērš tirgus nepilnību, bet arī 

pilda sabiedrībai svarīgus stratēģiskus uzdevumus. 
1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Publiskas perso-
nas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumā, kas nosaka, ka turpmāk lēmumus par kapi-
tāla daļu pārvaldību pieņems pašvaldības izpilddi-
rektors vai ar izpilddirektora rīkojumu noteikta cita 
tam pakļauta amatpersona, piemēram, pašvaldības 
struktūrvienības vadītājs, kuram uzticēta kapitāla 
daļu pārvaldība. Tāpat noteikts, ka pašvaldībām ir 
jāpārvērtē savas kapitālsabiedrības un jāsaskaņo 
kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģija.

Diskusijā tiks apskatīti jautājumi, kas ietverami iz-
vērtējumā, lai izdarītu juridiski un ekonomiski pa-
matotu secinājumu, vai kapitālsabiedrības darbība:

* nerada nepamatotu konkurences ierobežošanas 
risku;

* nodrošina to, ka publiska persona savas funkcijas 
sniedz iespējami efektīvi.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/452-27-janvaris-plkst-1400-par-vienotas-pasvaldibu-sistemas-tiesibu-pieprasijumu-aizpildi
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
30. janvārī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) un būs veltīta XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Darba kārtība:

1. Jaunākā informācija par XII Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku sagatavošanu – IZM 
Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās iz-
glītības departamenta direktore Agra Bērziņa.

2. Koru koncerts “Dziesmubērns” Mežaparka Liela-

jā estrādē – VISC Interešu izglītības un audzināša-
nas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere.

3. Tautas deju lielkoncerts “Saule vija zelta rotu” – 
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba no-
daļas vecākā referente Zanda Mūrniece.

4. Instrumentālās mūzikas koncertu sagatavoša-
nas gaita – VISC Interešu izglītības un audzināšanas 
darba nodaļas vecākais referents Egils Šķetris.

5. Svētku dalībnieku gājiena konceptuālais risinā-
jums – režisore Inga Krišāne.

6. Svētku komunikācijas un mārketinga aktivitā-
tes – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku reklāmas projektu vadītāja Aija Freija un so-
ciālo mediju projektu vadītāja Elīna Meiere.

Sēdi varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai se-
kojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespējams uzdot jautājumus, 
sūtot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

* 13. janvārī NRA: “Pašvaldības: IZM ar finansistu 
rokām grib piespiest slēgt vidusskolas” – LPS vērš 
uzmanību uz to, ka pašvaldības savus budžetus iz-
strādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
likumus par budžetu un finanšu vadību, un valsts 
pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties vietvaru 
budžetu izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav pare-

dzēts likumā (šeit).

* 13. janvārī LA: “Reformas komisija uzklausīs visas 
pašvaldības” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
paustais Saeimas Administratīvi teritoriālās refor-
mas komisijas pirmajā sēdē par terminiem “apriņ-
ķis” un “novads” (šeit).

* 14. janvārī LETA: “Valsts kontrole: dzīvojamo ēku 
drošība Latvijā pasliktinās”.

* 14. janvārī LETA: “LPS aicina ieviest efektīvus fi-
nanšu instrumentus dzīvojamā fonda attīstības vei-
cināšanai”.

* 14. janvārī LETA: “Administratīvi teritoriālās re-
formas komisijā izceļas diskusijas par pašvaldību 
organizāciju uzklausīšanu”.

* 14. janvārī NRA: “Valsts kontrole ceļ trauksmi: 
tūkstošiem iedzīvotāju dzīvo dzīvībai bīstamos 

LPS MEDIJOS

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/301814-pasvaldibas-izm-ar-finansistu-rokam-grib-piespiest-slegt-vidusskolas.htm
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namos” – par VK veikto revīziju desmit pašvaldī-
bās un LPS Dzīvokļu apakškomitejas vadītāja Jurija 
Stroda komentārs (šeit).

* 14. janvārī LV portāls – “LPS: valstī nepieciešama 
mērķtiecīga, ilgtspējīga mājokļu politika un finan-
siālā atbalsta mehānisms” (šeit).

* 14. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio; Replay.lv: 
“Valsts kontrole: liela daļa dzīvojamā fonda degra-
dējas līdz grausta stāvoklim” – par VK revīziju des-
mit pašvaldībās, un LPS Dzīvokļu apakškomitejas 
priekšsēdētāja Jurija Stroda komentārs par mājok-
ļu politiku un finansējumu dzīvojamo māju sakār-
tošanai (šeit).

* 15. janvārī LETA: “Saeimas deputāti aicina VARAM 
un organizācijas sniegt savu redzējumu par funkci-
ju sadali administratīvi teritoriālās reformas kon-
tekstā”.

* 15. janvārī LETA: “Budžeta komisija aicina valdību 
rast vienotu risinājumu nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanā”.

* 15. janvārī LV portāls: “Budžeta komisija aicina 
valdību rast vienotu risinājumu nekustamā īpašu-
ma nodokļa piemērošanā” – LPS padomnieces Sa-
nitas Šķilteres sacītais Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijas sēdē par izmaiņām nodokļu 

jomā un nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu 
vienīgajam īpašumam (šeit).

* 15. janvārī DELFI Bizness: “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa izmaiņām jātiek skaidrībā līdz maijam, 
aicina Saeimas komisija” – par Saeimas Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisijā apspriesto piedāvājumu 
izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa piemēro-
šanā un LPS padomnieces Sanitas Šķilteres sēdē 
paustais (šeit).

* 15. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio: “Saeimas ko-
misija lūgs valdībai plānu “mājokļa politikas” pār-
skatīšanai” – par sabiedriskajai apspriešanai nodo-
tajiem likumprojektiem par nekustamā īpašuma 
nodokļa atcelšanu vai būtisku samazinājumu mā-
joklim, kurā tā īpašnieks ir deklarēts, un LPS pa-
domnieces Sanitas Šķilteres komentārs, pieprasot 
kompensējošu mehānismu pašvaldībām nodokļu 
ieņēmumu samazināšanās gadījumos (šeit).

* 16. janvārī Diena: “Deputātu vairāk, bet par 
maz” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa domas 
par deputātu skaitu jaunajos novados.

* 17. janvārī LV portāls: “Jaunas prasības publiski 
pieejamiem bērnu spēļu laukumiem” – LPS pa-
domnieka Aino Salmiņa komentārs par neatkarī-
giem pārbaudes veicējiem un pašvaldību būvval-
dēm (šeit).

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.

https://nra.lv/latvija/301976-valsts-kontrole-cel-trauksmi-tukstosiem-iedzivotaju-dzivo-dzivibai-bistamos-namos.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312154-lps-valsti-nepieciesama-merktieciga-ilgtspejiga-majoklu-politika-un-finansiala-atbalsta-mehanisms-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valsts-kontrole-liela-dala-dzivojama-fonda-degradejas-lidz-grausta-stavoklim.a344725/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312212-budzeta-komisija-aicina-valdibu-rast-vienotu-risinajumu-nekustama-ipasuma-nodokla-piemerosana-2020
https://www.delfi.lv/temas/latvijas-pasvaldibu-savieniba
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/par-nekustama-ipasuma-nodokla-izmainam-jatiek-skaidriba-lidz-maijam-aicina-saeimas-komisija.d?id=51799911
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Viens no tiem ir saska-
ņots, bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS1268 – Plāna projekts “Alkoholisko dzērienu patēriņa ma-
zināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.–
2022. gadam”

13.01.2020. 08.01.2020. Nē

2. VSS1249 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” 13.01.2020. 08.01.2020. Nē
3. VSS1236 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ie-

nākuma nodokli””
13.01.2020. 08.01.2020. Jā

4. VSS1285 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības politikas plāns 
2020. gadam”

17.01.2020. 02.01.2020. Nē

5. VSS1273 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 
Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos nr. 611 
“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā””

1701.2020. 02.01.2020. Nē

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

16. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS21 – Rīkojuma projekts “Par Ludzas novada 
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS12 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Teātra ielā 3, Liepājā, nodošanu Finanšu 
ministrijas valdījumā”

VSS20 – Noteikumu projekts “Šautuvju izveidoša-
nas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas 
sporta sacensību norises un drošības noteikumi”

VSS27 – Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”

VSS13 – Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes 
likumā”

VSS15 – Noteikumu projekts “Par Ministru kabineta 
2016. gada 22. marta noteikumu nr. 173 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. 
specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sa-
saiste ar TEN–T tīklu” 6.1.4.1. pasākuma “Rīgas ostas 
un Rīgas pilsētas integrēšana TEN–T tīklā” īstenoša-
nas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

VSS16 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos nr. 
664 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību 
lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atla-
ses kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS17 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi 
pārbūves projekta īstenošanai”

VSS18 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos nr. 
587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu 
infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” 6.1.4.2. 
pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru 
integrēšana TEN–T tīklā” īstenošanas noteikumi””

VSS19 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Bal-
tica būvniecības projekta īstenošanai”

VSS28 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos nr. 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482679
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482743
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482743
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482743
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482745
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
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593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot iegul-
dījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš-
valdību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietē-
jo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi””

VSS24 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Čiekurkalte” Banoņejā, Zvirgzdenes pa-
gastā, Ciblas novadā, nodošanu Ciblas novada paš-
valdības īpašumā”
VSS26 – Noteikumu projekts “Valsts atbalsta pie-
šķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniecības ražo-
tājiem”

Aicina pieteikt projektus ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programmā 
“Valsts administrācija”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes program-
ma “Valsts administrācija” jau 11. gadu aicina valsts 
un pašvaldību sektorā strādājošos pieteikt mobilitā-
tes projektus. Programma sniedz iespēju organizēt 
mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības 
tīklu veidošanu, tādējādi sekmējot Baltijas jūras re-
ģiona konkurētspēju pasaulē un stiprinot sadarbību 
starp ziemeļvalstu un Baltijas valsts un pašvaldību 
iestādēm visos administratīvajos līmeņos – valsts, 
novada, reģionālā un vietējā līmenī.

Gadā ir tikai viena pieteikumu kārta, un to iesnieg-
šanas termiņš ir 30. marts. Programmas mājaslapā 
www.nb8grants.org var atrast visu nepieciešamo 
informāciju par programmu, kā arī reģistrēt savu 
pieteikumu.

Programma aptver Igauniju, Islandi, Lietuvu, Lat-
viju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Dāniju, Olandi, 
Fēru salas un Grenlandi. Lai Latvijas institūcija va-
rētu pretendēt uz mobilitātes programmas finan-
sējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem 
no vismaz divām ziemeļvalstīm. Turklāt ir svarīgi, 
lai ziemeļvalstu partneri arī pārstāvētu publiskās 
pārvaldes institūcijas. Programma sedz līdz 60% 
no ceļa un uzturēšanās izmaksām. Pieteikuma ie-
sniedzējai institūcijai jānodrošina līdzfinansējums 
vismaz 40% apmērā.

Uz mobilitātes atbalstu var pretendēt, gan lai dotos 
pieredzes apmaiņas vizītē uz ziemeļvalstīm, gan arī 
lai uzaicinātu savus ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
kolēģus uz darba semināru Latvijā. Tās varētu būt 
arī ziemeļvalstu valsts vai pašvaldību speciālistu vi-
zītes pie sadarbības partneriem sadraudzības paš-
valdībās vai valsts pārvaldes institūcijās.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Pašvaldības var pieteikties dalībai Eiropas 
Vietējo pašvaldību un reģionu padomes 
(CEMR) kongresā

Pašvaldības jau šobrīd var pieteikties dalībai Eiro-
pas Vietējo pašvaldību un reģionu padomes (Coun-
cil of European Municipalities and Regions (CEMR)) 
kongresā, kas no 6. līdz 8. maijam notiks Insbrukā 
(Austrijā).

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482748
http://www.nb8grants.org
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Reģistrācija šeit. Ņemiet vērā, ka šobrīd spēkā ir ag-
rās reģistrācijas maksa!

Šā kongresa tēma – vietēja rīcība, globālas pārmai-

ņas, īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Ja reģistrējaties dalībai kongresā, lūdzu, informējiet LPS 
ģenerālsekretāri Mudīti Priedi (mudite.priede@lps.lv)!

Līdz 23. janvārim jauniešiem iespēja 
pieteikties dalībai EP Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa plenārsesijām

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongress vēlas turpināt attīstīt iniciatīvu “Atjauno-
jošā politika” un aicina jauniešu piedalīties kongre-
sa plenārsesijās, kas norisināsies 17.–19. martā un 
27.–29. oktobrī Strasbūrā.

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

Kongress aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 
gadiem, kuri ir ieinteresēti piedalīties kongresa 
plenārsēdēs 2020. gadā, aizpildīt pieteikuma an-
ketu līdz 23. janvārim šeit. Dalībai kongresa birojs 
izvēlēsies pa vienam jaunietim no katras kongresa 
dalībvalsts. Izvēlēto jauniešu uzdevums būs aktīvi 
piedalīties divās kongresa plenārsēdēs, kā arī pēc 
atgriešanās mājās īstenot projektu kongresa inicia-
tīvā “Atjaunojošā politika”.

Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus segs kon-
gress.

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

Atvērtie dati un tehnoloģijas – nācijas 
virzītājspēks

30. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājā 
notiks Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas 
(LATA) konference “Datu virzīta nācija” un ikgadējā 
LATA Gada balvas ceremonija, kurā pasniegs balvu 
par atvērto datu un tehnoloģiju kultūras veicināša-
nu, popularizēšanu un pieejamības nodrošināšanu.

Konferences mērķis – pieredzes stāsti par atvērto 
datu un tehnoloģiju potenciālu un sasniegumiem 

ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, jaunu biz-
nesa modeļu radīšanā, kā arī publiskās pārvaldes 
caurskatāmības nodrošināšanā, sabiedrības līdzda-
lības iespēju pilnveidē un lemšanā. Ikviens varēs 
gūt atziņas par viedu datu izmantošanu, par jaunu 
sadarbības modeļu izveidi, par biznesa vides stip-
rināšanu, izmantojot atvērtā koda tehnoloģijas un 
atvērtos datus, par statistikas izprotamības aktuali-
tāti un kiberdrošības izaicinājumiem.

Programma skatāma šeit.

Piedalīties konferencē īpaši aicināti IKT nozares 
eksperti, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāv-
ji, uzņēmēji, izglītības iestāžu darbinieki, studenti 
un nevalstisko organizāciju dalībnieki, kam aktuā-
la vēlme daudzpusīgāk izzināt atvērto tehnoloģi-
ju lietojumu un datu kvalitatīvu izmantojamību. 
Savu pieredzi nodos lektori no SIA “Tieto Latvia”, 

https://www.cemr2020.at/en/registration/registration/32-0.html
mailto:mudite.priede@lps.lv
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx
https://www.coe.int/en/web/congress
https://www.lata.org.lv/konference-2020
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AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA 
“WeAreDots”, SIA “ZZ dats”, SIA “Wunder Latvia”, 
AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Mappost”, VARAM, 
Centrālās statistikas pārvaldes, Valmieras Attīstības 
aģentūras, CERT.LV, Francijas Aizsardzības ministri-
jas, Vidzemes Augstskolas.

Konferences “Datu virzīta nācija” noslēgumā no-
tiks prestižā LATA Gada balvas pasniegšana – par 
nozīmīgu ieguldījumu atvērtu informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un 
popularizēšanā.

Balvai pieteikties var juridiska vai fiziska persona 
līdz 20. janvārim, iesūtot pieteikuma anketu http://

ejuz.lv/2019konkurss uz epasta adresi lata@lata.
org.lv. Pretendentu balvai var pieteikt arī cita juri-
diska vai fiziska persona. Balvas pasniegs trīs nomi-
nācijās: publiskajā sektorā balvu piešķirs iestādei, 
kas ar savu darbību ir veicinājusi datu atvērtību, 
privātajā sektorā – par oriģinālāko tehnoloģiju ri-
sinājumu vai produktu biznesā, kā arī fiziskai per-
sonai par būtiskāko ieguldījumu atvērto datu pie-
ejamības veicināšanā, sabiedrības izglītošanā vai 
tehnoloģiju popularizēšanā.

Dalība konferencē ir bez maksas, bet iepriekšēja 
reģistrācija obligāta. Reģistrācija līdz 24. janvārim: 
http://ejuz.lv/2020konf.

LM aicina pieteikties intensīvām 
apmācībām sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Labklājības ministrija (LM) aicina ikvienu intere-
sentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņē-
mējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo 
apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdar-
bības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs 
unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā 
apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas ie-
maņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ide-
ju beidzot pārvērstu realitātē.

Apmācību sākumā dalībniekiem skaidros sociālās 
uzņēmējdarbības būtību un tiesisko regulējumu 
Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu 
biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmējdarbī-
bai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par 
mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un 
dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga apmā-
cību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem, kur 
šos jautājumus aplūkos, ņemot vērā sociālā uzņē-

muma specifiku. Apmācību kursa noslēgumā dalīb-
nieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā 
sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institū-
cija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas 
Rīgā, Alberta ielā 13, no plkst. 10 līdz 17:30.

Kopumā notiks trīs apmācību kursi:

1. kurss – 18., 25. janvārī, 1. un 8. februārī;

2. kurss – 8., 15., 22. un 29. februārī (pieteikšanās 
līdz 3. februārim);

3. kurss – 29. februārī, 7., 14. un 21. martā (pie-
teikšanās līdz 24. februārim).

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits 
ierobežots.

Lai kļūtu par apmācību dalībnieku, līdz norādīta-
jam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektroniska 
pieteikuma anketa http://ejuz.lv/suapmacibas, kas 
pieejama Labklājības ministrijas sociālā tīkla Face-
book lapā šeit, sadaļā “Pasākumi”, kā arī Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vietnē www.
sua.lv, sadaļā “Jaunumi”. Visi apmācību kursu da-
lībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu 
epastā nākamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās 
termiņa.

Vienlaikus LM informē, ka pavasarī fiziskas perso-
nas bez iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā tiks 
aicinātas piedalīties sociālās uzņēmējdarbības ide-
ju konkursā.

http://ejuz.lv/2019konkurss
http://ejuz.lv/2019konkurss
mailto:lata@lata.org.lv
mailto:lata@lata.org.lv
http://ejuz.lv/2020konf
http://ejuz.lv/suapmacibas
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
http://www.sua.lv
http://www.sua.lv


Semināri jauniešiem “Maini dzīvi, domā 
plašāk!” Aizkrauklē, Pļaviņās un Milzkalnē

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
(JSPA) aicina jauniešus 

un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmak-
sas informatīvajā seminārā “Maini dzīvi, domā pla-
šāk!”, kas norisināsies 27. janvārī Aizkrauklē (Aiz-
kraukles Interešu izglītības centrā Spīdolas ielā 11), 
6. februārī Pļaviņās (Pļaviņu novada ģimnāzijā 
Daugavas ielā 101) un 20. februārī Engures novada 
Milzkalnē (Šlokenbekas muižā).

Seminārā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās 
atbalsta personas ne tikai uzzinās par programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidari-
tātes korpuss” projektu iespējām, bet arī tiks aicinā-
tas uz atklātu sarunu ar Sintiju Bērziņu, kura, nerau-

goties uz ikdienas izaicinājumiem, 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 projektu 
veidiem, atbalsta mehānismiem jaunatnes projek-
tu īstenošanai, ietekmi, prakses piemēriem u.c.;

* jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem: paredzētas 
atraktīvas aktivitātes, izmantojot neformālās izglītī-
bas metodes, reālos pieredzes stāstus un darboša-
nos ar savām idejām.

Semināriem Pļaviņās un Milzkalnē jāpiesakās tieš-
saistē: http://ejuz.lv/iedvesmaplavinas; http://
ejuz.lv/engureiedvesma.
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Pieteikšanās skatei “Gada labākā būve 
Latvijā 2019”

Pašvaldības aicinātas līdz 27. janvārim pieteikt 
valsts mēroga skatei “Gada labākā būve Latvijā 
2019” būves, kuras tapušas to teritorijā 2019. gadā.

Skati organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas 
Būvinženieru savienība un 15 būvnieku profesio-
nālās organizācijas sadarbībā ar nozares publiskās 
pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontro-
les biroju, LPS, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un no-

zares žurnālu “Būvinženieris”.

Būves var pieteikt astoņās nominācijās: Dzīvojamā 
jaunbūve; Publiskā jaunbūve; Pārbūve; Restaurāci-
ja; Inženierbūve; Ainava; Koka būve; BIM objekts.

Skate notiek trīs kārtās. Pirmajā kārtā žūrija izvēr-
tēs skatei iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā žū-
rija dosies izvērtēt būves dabā. Trešā kārta ir pub-
liska: finālisti uzstāsies ar objekta prezentāciju.

Pašvaldībām būvju pieteikšana ir bez maksas: 
http://gadabuve.lv/. Papildu informācija un pie-
teikšanās: Latvijas Būvnieku asociācijā pa tālruni 
26484891 vai rakstot uz epasta adresi gadabuve@
gmail.com.

Vebinārs par programmu “Mana Latvija.lv. 
Dari digitāli!”

VARAM aicina intere-
sentus piedalīties vebi-
nārā (interneta tiešrai-
des pasākumā), kas no-

tiks 28. janvārī no plkst. 10 līdz 10:45. Videotiešrai-
de būs pieejama vietnē mana.latvija.lv un Latvija.lv 
Youtube kontā.

Lai veicinātu sabiedrības informētību un prasmes 
izmantot izstrādātos digitālos risinājumus, VARAM 
2018. gada aprīlī uzsāka visaptverošu integrēto 

http://ejuz.lv/iedvesmaplavinas
http://ejuz.lv/engureiedvesma
http://ejuz.lv/engureiedvesma
http://gadabuve.lv/
mailto:gadabuve@gmail.com
mailto:gadabuve@gmail.com
file:///C:\Users\User\Desktop\Eeeeeeee\Tiklosanas pasakumi\mana.latvija.lv
https://www.youtube.com/channel/UC23A1PjGu9lp__I3VdJrZWA?view_as=subscriber


13

mācību un komunikācijas programmu “Mana Latvi-
ja.lv. Dari digitāli”. Programmā notiek gan nacionā-
la, gan reģionāla līmeņa informatīvi pasākumi. Tā-
pat liela nozīme tiek pievērsta sabiedrības izglītoša-
nai un informācijas nodošanai vieglā un saprotamā 
veidā, ko veic izglītoti “digitālie aģenti” – publiskās 
pārvaldes darbinieki, bibliotekāri, tiesu darbinieki, 
skolotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji –, kas 
ikdienas pienākumos saskaras ar lielu sabiedrības 
daļu un var tos informēt un izglītot par epakalpo-
jumiem, erīkiem un evides drošību. Programmas 
laikā nodrošinātas mācības jau vairāk nekā 5200 
digitālajiem aģentiem.

Tiešraides pasākumā tiks stāstīts par:

* programmā “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” veik-
tajām aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un 

plānotajām aktivitātēm 2020. gadā;

* programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” “di-
gitālo aģentu” mācībām – rezultātiem, atziņām un 
plānotajām aktivitātēm 2020. gadā.

Jautājumus vebināra dalībniekiem pasākuma laikā 
varēs uzdot Latvija.lv Youtube kontā vai nosūtīt ie-
priekš, rakstot uz epasta adresi manalatvija@stra-
tegies.lv.

Tīklošanās pasākumā piedalīsies VARAM Publisko 
pakalpojumu departamenta Projektu vadības no-
daļas vecākā projekta aktivitātes koordinatore Lie-
ne Strazdiņa un Baltijas Datoru akadēmijas Projek-
tu vadības nodaļas projektu vadītāja Elīna Plāne.

Pēc pasākuma tiešraides ieraksts būs pieejams Lat-
vija.lv Youtube kontā.

NVA aicina darba devējus līdz 29. janvārim 
pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 29. jan-
vārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzī-
go darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītī-
bai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir 
iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagata-
votu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot 
NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē.

Praktisko apmācību ir iespējams organizēt profe-
sionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, 
otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa pro-
fesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neor-

ganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties 
komersanti, pašnodarbinātas personas, kā arī bied-
rības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, 
ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Lai sa-
ņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devē-
jam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna izveidotā 
darbvietā vai darbvietai jābūt vakantai vismaz čet-
rus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākša-
nas. Savukārt pēc apmācības pabeigšanas darba de-
vējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz 
trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attiecības.

Kā darba devēji var pieteikties? 1. solis: jāaizpilda 
pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, 
un jāpievieno prasītā informācija. 2. solis: aizpildīts 
pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA 
filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota prak-
tiskā apmācība.

Biedrības un nodibinājumi 18 NVA filiālēs 
var pieteikties jauniešu iesaistei darbā 
sabiedrības labā

https://mana.latvija.lv/biblioteku-karte/
mailto:Youtube kontā
mailto:manalatvija@strategies.lv
mailto:manalatvija@strategies.lv
https://www.youtube.com/channel/UC23A1PjGu9lp__I3VdJrZWA?view_as=subscriber
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&&mid=53&&txt=3981
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Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrī-
bas un nodibinājumus pieteikties pasākumam “Dar-
bam nepieciešamo iemaņu attīstība neval stiskajā 
sektorā” un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 
29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz 
29. janvārim pieņem NVA filiāles Aiz krauklē, Baus-
kā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, 
Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, 
Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos un Ventspilī.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura 
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņe-
mot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrī-
bā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs 
jāveic piecas dienas nedēļā – ne mazāk kā četras 

stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Ie-
saistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem 
mēnešiem. Jaunietis, piedaloties pasākumā, no 
NVA saņems stipendiju 5 eiro dienā, stipendijas ap-
mērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām 
dienām.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasā-
kuma īstenošanai? 1. solis: jāaizpilda pieteikuma 
forma un jāpievieno prasītā informācija. 2. solis: 
aizpildītais pieteikums līdz 29. janvārim jāiesniedz 
vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkal-
pošanas teritorijā tiek izveidota pasākuma īsteno-
šanas vieta (NVA filiāļu kontaktinformācija pieeja-
ma NVA mājaslapā).

Šogad populārais konkurss “Nāc 
sadziedāt” atkal norisināsies RSU aulā

Šogad populārais jauno izpildītāju konkurss “Nāc 
sadziedāt” 7. martā norisināsies Rīgas Stradiņa 
universitātes aulā (Pārdaugavā, Dzirciema ielā 16). 
Pieteikties dalībai konkursā var līdz 20. februārim.

Par konkursa dalībniekiem var kļūt bērni un jaunie-
ši vecumā no 5 līdz 21 gadam; konkursā var pieda-
līties gan soloizpildītāji, gan popgrupas (dalībnieku 
skaits – no 3 līdz 16 cilvēkiem).

Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzī-
vajā izpildījumā – pēc brīvas izvēles, kas atbilst iz-
pildītāja vecumam un vokālajām spējām. Priekšne-

suma garums nedrīkst pārsniegt trīsarpus minūtes.

Žūrijas komisijas sastāvu atklās 3. februārī, un, kā 
allaž, tajā darbosies pieci profesionāli mūziķi, kas 
vērtēs repertuāra izvēli atbilstoši vecuma grupai, 
skatuvisko sniegumu, priekšnesuma māksliniecisko 
kvalitāti, vokālās prasmes (daudzbalsību – popgru-
pām) u. c.

Konkursa “Nāc sadziedāt” iepriekšējos desmit ga-
dos jauno talantu atklāšanā piedalījušies vairāk 
nekā 55 populāri un tautā mīlēti mākslinieki, izdzie-
dātas vairāk nekā 2000 dziesmas, konkursam vel-
tītas vairāk nekā 100 stundas, piedalījušies vairāk 
nekā 1000 solisti un 3500 popgrupu dalībnieki no 
84 Latvijas novadiem un pilsētām.

Konkursa moto: “Dzīve sastāv no izaicinājumiem, 
no iespējām un to izmantošanas, tādēļ šī ir tava 
iespēja! Noslēpums ir kustībā, virzībā, aktivitātē, 
tādēļ uzdrošinies un piedalies! Lai, gatavojoties 
konkursam, talants un darbs iet roku rokā, un lai 
jums ir vēlme vienmēr attīstīties! Konkursa “Nāc 
sadziedāt!” mērķis ir dot iespēju radoši augt, iegūt 
jaunu pieredzi un ieklausīties sevī.”

Konkursa nolikums atrodams šeit. Sīkāka informā-
cija par konkursu un pieteikšanos pieejama vietnē 
www.nacsadziedat.lv.

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
http://www.nacsadziedat.lv/nolikums/
http://www.nacsadziedat.lv
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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.

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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