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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Pašvaldības sāk diskusijas ar Saeimas 
deputātiem par administratīvi teritoriālās 
reformas karti
Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komi-
sija ir pabeigusi darbu pie reformas likumprojekta, 
līdz ar to 24. janvārī deputāti sāka diskusijas ar paš-
valdībām par karti. Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis deputātiem uz-
svēra nepieciešamību viest skaidrību par turpmāko 

diskusiju procesu un nosacījumiem, kas pašvaldī-
bām jāņem vērā sarunās.

Vairāk nekā 100 pašvaldības pēc Saeimas aicinā-
juma īsā laikā izvērtēja administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) likumprojektu, tā pielikumu ar kar-
tē iezīmētajām teritoriju robežām, kā arī iepriekš 
noteiktos kritērijus. Pašvaldības ir gatavas diskusi-
jās sniegt deputātiem savu viedokli, redzējumu un 
priekšlikumus, kas vērsti uz valsts attīstību kopumā.
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Tāpēc LPS priekšsēdis Saeimas Administratīvi teri-
toriālās reformas komisijas sēdē aicināja deputātus 
skaidrot, kā turpmāk notiks diskusijas ar katru paš-
valdību, kādi būs nosacījumi un kā tiks izskatīti Sa-
eimā iesniegtie priekšlikumi, kas katrai pašvaldībai 
ir atšķirīgi. Arī iedzīvotāji turpmāk redzēs un varēs 
vērtēt, kā šis process virzās tālāk.

Šobrīd komisijas darba rezultātā reformas likum-
projektā ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas, tajā 
skaitā no likumprojekta pamatteksta izņemti kri-
tēriji, kurus pašvaldības ņēma vērā, pieņemot lē-
mumus ārkārtas domes sēdēs. Tāpat vairāki būtiski 
jautājumi atlikti turpmākām diskusijām, piemē-
ram, par iespējamo reģionālo līmeni, funkciju sa-
dalījumu u.c.

Pašvaldības un LPS uzskata, ka darbam pie tik no-
zīmīgas reformas jābūt kvalitatīvam un atbildīgam, 
diskusijās jāatbild arī uz virkni joprojām neskaidru 
jautājumu. Jāsaprot, kāds būs jauno pašvaldību 
veidošanas mehānisms un finansējums, kas notiks 
ar teritoriju attīstības plānošanu, jauno attīstības 

programmu pieņemšanu un gatavošanos nākama-
jam Eiropas Savienības struktūrfondu periodam.

Tāpat svarīgi ir uzklausīt pašvaldības, kuras jau 
šobrīd gatavas strādāt apvienotā teritorijā, lai sa-
sniegtu izvirzītos attīstības mērķus. Arī šīm pašval-
dībām vajadzīgs gan skaidrs mehānisms, gan finan-
sējums, lai tās varētu darboties kopā.

Savukārt saistībā ar ATR īstenošanas administratī-
vajiem izdevumiem komisija ir atbalstījusi priekšli-
kumu nevis pilnībā tos segt no valsts budžeta, bet 
gan līdzfinansēt. G. Kaminskis deputātiem akcen-
tēja, ka, īstenojot reformu, ir jānodrošina valsts 
finansējums, kā iepriekš solīts, un šobrīd nedrīkst 
reformas izdevumus novirzīt uz pašvaldībām. Arī 
šajā jautājumā jābūt plašākai diskusijai, skaidrojot 
nosacījumus un veiktos aprēķinus par plānotajiem 
izdevumiem reformas īstenošanā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS gaida pieteikumus Pašvaldību 
savienības 31. kongresa mājvietai

LPS aicina pašvaldības pieteikt LPS 31. kongre-
sa norises vietas kandidatūras. Kongress notiks 
22. maijā.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 31. janvārim.

Pieteikumus, lūdzu, sūtiet uz e-pasta adresi zane.
kaufelde@lps.lv.

Zane Kaufelde,
LPS Sekretariāta vadītāja vietniece

LPS padomnieces dalība forumā “Izglītības 
sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva”

24. janvārī forumā “Izglītības sistēmas mērķis: nā-
kotnes perspektīva” notika otrā diskusija, šoreiz 
par valsts un indivīda profesionālās attīstības izvēļu 
ietekmi uz tautsaimniecību.

Ar augstskolu monitoringa rezultātiem, kas parā-
da izglītības un darba tirgus reālo sasaisti, foruma 

dalībniekus iepazīstināja Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 
departamenta vecākā eksperte Inta Jaunzeme. Ie-
gūtie dati var sabiedrībai dot atbildes par izglītības 
kvalitāti augstskolā, savukārt topošajiem studen-
tiem palīdzēt izvēlēties studiju programmu.

Kā Latvijas jauniešu studiju izvēle ietekmē taut-
saimniecības attīstību ilgtermiņā, savā prezentācijā 
atklāja Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta 

mailto:zane.kaufelde@lps.lv
mailto:zane.kaufelde@lps.lv
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vadītājas vietnieks Jānis Salmiņš. Viņš uzsvēra Lat-
vijas darba tirgus izaicinājumus, kas saistāmi ar 
darbaspēka novecošanos un darbaspēka trūkumu. 
Izteiktākas kļūst darba tirgus reģionālās atšķirības, 
pieaugs pieprasījums pēc inženierzinātņu speciālis-
tiem, bet samazināsies pieprasījums pēc mazkvali-
ficētiem darbiniekiem.

Dainis Auers, PhD, “Domnīcas Certus” Valdes 
priekšsēdētājs, norādīja, ka cilvēkkapitāls ir nozī-
mīgs valsts ekonomiskās izaugsmes dzinulis. Aso-
ciētais profesors analizēja vispārīgo izglītību un no-
rādīja, ka tās kvalitāte ir atšķirīga pilsētu un lauku 
skolās. Viņš akcentēja pedagogu prestiža nozīmi, 
skolotāju novecošanos, skolu tīkla sakārtošanu un 
tā ietekmi uz pedagogu atalgojumu. D. Auers uz-
svēra, ka jāizstrādā jauni datos balstīti risinājumi 
izglītības procesa monitoringam, jāturpina skolu 
tīkla sakārtošana un izglītības kvalitātes nodrošinā-
šanā vairāk jāiesaista skolēnu vecāki.

Forumā sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin.,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

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”. Diskusijā-seminārā 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. 

Šā gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Pub-
liskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likumā, kas nosaka, ka turpmāk lēmu-
mus par kapitāla daļu pārvaldību pieņems pašval-
dības izpilddirektors vai ar izpilddirektora rīkojumu 
noteikta cita tam pakļauta amatpersona, piemē-
ram, pašvaldības struktūrvienības vadītājs, kuram 
uzticēta kapitāla daļu pārvaldība. Tāpat noteikts, ka 
pašvaldībām ir jāpārvērtē savas kapitālsabiedrības 
un jāsaskaņo kapitālsabiedrību vidēja termiņa dar-
bības 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

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/5391-foruma-izglitibas-sistemas-merkis-nakotnes-perspektiva-otra-diskusija
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Videokonference “Bērna labāko interešu 
nodrošināšana pašvaldībās”

29. janvārī plkst. 13 LPS notiks videokonference 
“Bērna labāko interešu nodrošināšana pašvaldībās”.

Videokonferencē Labklājības ministrijas (LM) un 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
speciālisti informēs par šādiem jautājumiem:

1. Situācija bērnu tiesību aizsardzības jomā Latvi-
jā – LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta 
direktore Liene Kauliņa-Bandere.

2. Pašvaldību izaicinājumi bērnu tiesību aizsardzī-
bas jomā – VBTAI priekšnieka p.i. Valentīna Gorbu-
nova.

3. Sociālā dienesta loma un resursu pieejamība 
pašvaldībā sociālajā darbā ar ģimenēm un bēr-
niem – LM Metodiskās vadības un kontroles depar-

tamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska.

4. Palīdzība bērnu uzvedības grūtību prevencijā un 
pārvarēšanā – VBTAI Konsultatīvas nodaļas vadītāja 
Inga Gulbe.

Bērna labāko interešu nodrošināšanā ir iesaistīta 
virkne institūciju, tādēļ lūgums informēt par video-
konferenci bāriņtiesu, sociālo dienestu, izglītības 
iestāžu, pašvaldības policijas, bērnu ilgstošas aprū-
pes iestāžu un citus darbiniekus.

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties klātienē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, LPS 4. stāva zālē), lai uz-
dotu savus jautājumus LM un VBTAI speciālistiem! 
Dalībai klātienē, lūdzu, reģistrējieties šeit!

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

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 – Valsts 
izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības 
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 iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4848-1-registracija-videokonference-berna-labako-interesu-nodrosinasana-pasvaldibas
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 4. februārī plkst. 10 LPS 
namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par prasību pašvaldībām saņemt Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
atļauju pirms pašvaldības mantas atsavināšanas, 
galvojuma sniegšanas un aizņēmuma saistību uz-
ņemšanās (likuma “Par valsts budžetu 2020. ga-
dam” 56. pants) – informēs VARAM pārstāvji, LPS 
padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča 
un LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautā-

jumos Lāsma Ūbele.

2. ATR aktualitātes – informēs LPS vecākais padom-
nieks Māris Pūķis, LPS padomniece reģionālās at-
tīstības jautājumos Ivita Peipiņa un LPS padomnie-
ce juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

3. Par LPS sapulces un 31. kongresa norises vietu – 
informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS ģe-
nerālsekretāre Mudīte Priede un LPS grāmatvede 
Olga Dzenovska.

4. Par LPS 2019. gada ieņēmumu un izdevumu 
tāmes fakta un 2020. gada ieņēmumu un izdevu-
mu tāmes projekta apstiprināšanu – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

5. Par LPS Domes sasaukšanu – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

6. Dažādi.
Gints Kaminskis,

LPS priekšsēdis

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
4. februārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Valsts kontroles atzinumu likumības un liet-
derības revīzijā “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi 
pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu eks-
pluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasī-
bām?” – informēs LPS padomnieks tautsaimniecī-
bas jautājumos Aino Salmiņš.

2. Aktualitātes saistībā ar ATR – informēs LPS pa-
domniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita 
Peipiņa, LPS padomniece juridiskajos jautājumos 
Kristīne Kinča un LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis.

3. Par Novadu dienu – informēs Novadu apvienības 
Valdes priekšsēdētāja p.i. Guntis Libeks.

4. Dažādi.

Guntis Libeks,
Latvijas Novadu apvienības

Valdes priekšsēdētāja p.i.
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 5. februārī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmu “Valsts administrācija” – informēs Zie-
meļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padom-
niece Daina Mežecka.

2. Par aktualitātēm 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un sli-
mību profilaksei” 2. kārtas atlasē – informēs Vese-
lības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības 
fondu uzraudzības departamenta direktore Agne-
se Tomsone un Sabiedrības veselības veicināšanas 
projektu nodaļas vadītāja Kristīne Pavasare.

3. Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla un Vese-
lību veicinošo skolu tīkla darbību un citas aktuali-
tātes – informēs Slimību profilakses un kontroles 
centra Veselības veicināšanas vadības nodaļas va-
dītāja Maija Pauniņa un Slimību profilakses noda-

ļas vecākā veselības veicināšanas koordinētāja Sa-
bīne Zemīte.

4. Par Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas piedāvāju-
mu – izglītojošo ciklu iedzīvotājiem “Ko es nepavai-
cāju ārstam jeb Izcilība arī zināšanās par slimībām 
un to ārstēšanu. Iespēja – satikties ar SPECIĀLIS-
TU!” – informēs P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Izglītības daļas vadītāja Ilze Āboliņa un 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tā-
lākizglītības speciāliste Daina Baidekalne.

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

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

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 5. jūlija 
noteikumu nr. 585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets 
saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar paš-
valdību intereses” 6. punktu katru gadu līdz 1. ap-
rīlim ministrijas vienojas ar LPS par jautājumiem, 
kurus nepieciešams saskaņot, un to izskatīšanas 
termiņiem. Tāpēc lūdzam līdz 14. februārim iesū-
tīt jautājumus ikgadējām sarunām ar Veselības 
ministriju un Labklājības ministriju, rakstot uz e-
pasta adresi ilze.rudzite@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 5. februārī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par VARAM prioritārajiem virzieniem un VARAM 
plānotajām galvenajām aktivitātēm 2020. gadā: re-
ģionālās attīstības, teritorijas attīstības plānošanas 
un pašvaldību attīstības jomā; vides, dabas aizsar-
dzības un klimata jomā; VARAM un LPS sadarbība 
2020. gadā – informēs VARAM pārstāvji.

2. Par aktualitātēm Saeimas ATR komisijā – infor-
mēs LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, LPS 
padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita 
Peipiņa un LPS padomnieces juridiskajos jautāju-
mos Kristīne Kinča un Vineta Reitere.

3. Par teritorijas attīstības plānošanu ATR kontek-
stā – informēs LPS padomniece attīstības un plāno-
šanas jautājumos Gunta Lukstiņa.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:ilze.rudzite@lps.lv
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4. Dažādi.

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

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par grozījumiem 
Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un 
saistītajos normatīvajos aktos

2019. gada 13. jūnijā pieņemti grozījumi Publis-
kas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likumā, un tie stājās spēkā 2020. gada 
1. janvārī. Saistībā ar šiem grozījumiem ir tapušas 
izmaiņas arī Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumam pakārtota-

jos Ministru kabineta noteikumos. Tā kā izmaiņas 
būtiski skar arī pašvaldību kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldību, 6. februārī plkst. 13 LPS no-
tiks videokonference par jaunākajiem grozījumiem 
minētajā likumā un saistītajos normatīvajos aktos.

Videokonferencē piedalīsies Pārresoru koordināci-
jas centra (PKC) pārstāvji, kas iepazīstinās gan ar ak-
tualitātēm, gan PKC turpmāko lomu pašvaldību ka-
pitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties klātienē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, LPS 4. stāva zālē), lai uz-
dotu savus jautājumus PKC speciālistiem! Dalībai 
klātienē, lūdzu, reģistrējieties šeit.

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

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

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Rundālē

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāk-
sme notiks 7. februārī Rundāles 
pilī.

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Rundāles novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Okmaņa uzruna.

Novada prezentācija – novada izpilddirek-
tors Aigars Sietiņš.

10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Kultūras diena:

10:40–11:00 – Rundāles pils stāsts – pils direktore 
Laura Lūse.

11:00–11:20 – Vērtību stāsts. Rundāles pils nozīme 
novada attīstībā – Rundāles novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja Laura Ārente.

11:20–12:20 – Dizainiska domāšana kā sistēmiska 
un uz cilvēku orientēta pieeja. Kāpēc novadam va-
jag kultūras stratēģiju? – kultūras centra “Siguldas 
devons” direktore Jolanta Borīte.

12:20–12:40 – Pauze.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4848-1-registracija-videokonference-berna-labako-interesu-nodrosinasana-pasvaldibas
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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12:40–13:40 – Jēgpilni kultūras nozares dokumen-
ti. Vajadzība, spēlētāju sadarbība, mijiedarbība ar 
citām jomām – Kultūras akadēmijas prorektore zi-
nātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra 
vadītāja Anda Laķe.

13:40–14:00 – Valsts prioritātes kultūras jomā – 
Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kul-
tūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

14:00–14:20 – Kultūras centru likuma projekts – 
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe 
Pujāte.

14:20–14:40 – Aktualitātes, gatavojoties XII Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – 

VISC Neformālās izglītības departamenta direktore 
Agra Bērziņa.

14:40–14:55 – Aktualitātes – LPS padomniece izglī-
tības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Jautājumi un atbildes.

Pusdienas pils Banketu zālē.

15:30–18:00 – Rundāles pils apskate gidu pavadībā.

Lūgums pieteikt dalību līdz 31. janvārim, reģistrē-
joties šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
padomes Politikas komitejas sēdē ievēlēta 
jauna politiskā vadība

23. un 24. janvārī Orleānā (Francijā) notika Eiropas 
Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) 
Politikas komitejas sēde, kurā piedalījās LPS priekš-

sēdis Gints Kaminskis, Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

Sēdē tika ievēlēta padomes politiskā vadība. Par 
CEMR prezidentu atkārtoti ievēlēja Itālijas Emīlijas-
Romaņjas reģiona prezidentu Stefano Bonačīni.

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://forms.gle/MvRaqp8SELEcaJUz8
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LPS atbalstīja priekšlikumu par CEMR Jauno politi-
ķu komitejas ziņotāju apstiprināt Mazsalacas nova-
da domes priekšsēdētāju Hariju Rokpelni, un par 
CEMR iekšējo auditori tika ievēlēta LPS ģenerālsek-
retāre Mudīte Priede.

Komitejas sēdē apstiprināja arī CEMR 2020. gada 
budžetu un darba prioritātes: stiprināt vietējo un 
reģionālo pašvaldību lomu attīstības veicināša-
nā starptautiskajā mērogā; mazināt nevienlīdzību 
starp valstīm, attīstot iekļaujošas, drošas, noturīgas 
un ilgtspējīgas pašvaldības; veicināt dzimumu līdz-
tiesību vietējā un reģionālajā līmenī.

Jaunā politiskā vadība turpinās CEMR darbu nāka-
mos trīs gadus, īpaši nodarbojoties ar Eiropas Sa-
vienības reformas jautājumiem, kā arī ar ANO ilgt-
spējīgas attīstības mērķu lokalizēšanu.

Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padome 
ir senākā un plašākā Eiropas vietējo un reģionālo 

pašvaldību asociācija. LPS ir šīs organizācijas bied-
re. CEMR ir vienīgā organizācija, kas apvieno 41 
Eiropas valsts vietējo un reģionālo pašvaldību na-
cionālās asociācijas (60 biedru asociācijas) un caur 
tām pārstāv visus teritoriālos pašvaldību līmeņus – 
vietējās, vidējās un reģionālās. Kopumā organizā-
cija pārstāv 100 000 pašvaldību. Kopš tās izveido-
šanas 1951. gadā CEMR veicina vienotas, mierīgas 
un demokrātiskas Eiropas izveidi, kuras pamatā ir 
vietējā pārvaldība, subsidiaritātes principa ievēro-
šana un pilsoņu līdzdalība.

CEMR Politikas komiteja ir galvenā lēmējinstitūcija. 
Politikas komiteja apstiprina budžetu, gada darba 
programmu un jaunu dalībnieku uzņemšanu. Poli-
tikas komiteju veido vairāk nekā 170 vēlēti vietē-
jie un reģionālie pārstāvji, kurus izvirza nacionālās 
biedru asociācijas un CEMR nacionālās sekcijas.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

* 21. janvārī LETA: “Parlamentā spriedīs par funkci-
ju noteikšanu reģioniem administratīvi teritoriālās 
reformas kontekstā”.

* 21. janvārī LA: “Vai domnieki arī turpmāk strādās 
citā pamatdarbā?” – par deputātu skaitu pašvaldī-
bās un valdības iesniegtajiem grozījumiem Repub-
likas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumā – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa ko-
mentārs (šeit).

* 21. janvārī LV portāls: “Daļa dzīvojamā fonda 
pamazām pārvēršas graustos” – par Valsts kontro-

les revīziju desmit pašvaldībās, kur pārbaudīja, vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras pašvaldī-
bas pārvalda un apsaimnieko, atbilst drošuma pra-
sībām – LPS Dzīvokļu apakškomitejas priekšsēdētā-
ja Jurija Stroda komentārs (šeit).

* 21. janvārī LV portāls: “Labu valdību nejūt!” – LU 
asociētā profesore, Sociālo zinātņu fakultātes Poli-
tikas nodaļas vadītāja Iveta Reinholde par valdības 
pirmo darba gadu, pašvaldību reformu un kopīga 
labuma kaldināšanu, tajā skaitā par LPS prasību iz-
vērtēt reformas atbilstību Eiropas vietējo pašvaldī-
bu hartai (šeit).

Foto: Latvijas Radio

LPS MEDIJOS

https://www.la.lv/nemiera-ar-nelielo-deputatu-skaitu
https://lvportals.lv/viedokli/312354-labu-valdibu-nejut-2020
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* 21. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio raidījums 
“Krustpunktā”: “Dzīvojamo ēku stāvoklis paslikti-
nās. Ko darīt?” – diskusijas dalībnieks arī LPS pa-
domnieks Aino Salmiņš (šeit).

* 22. janvārī LETA: “LPS aicina Saeimas komisiju 
skaidri definēt turpmākos nosacījumus sarunās par 
pašvaldību reformu”.

* 22. janvārī LV portāls: “Pašvaldības gatavas sākt 
diskusijas ar deputātiem par administratīvi terito-
riālās reformas karti” – par LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska, LPS padomnieku un pašvaldību pārstāv-
ju dalību Saeimas Administratīvi teritoriālās refor-
mas komisijas sēdē (šeit).

* 22. janvārī DELFI: “Andra Feldmane: reģionālie 
biznesa inkubatori – viens no veiksmīgākajiem re-
migrācijas rīkiem” – LPS padomnieces Andras Feld-
manes raksts par reģionālajiem biznesa inkubato-
riem, veiksmes stāstiem novados un pārdomas par 
atbalsta pasākumu efektivitāti (šeit).

* 22. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio 4 raidījums 
“Открытый вопрос”: “Жилищная политика: ка-
кова она в Латвии? – LPS padomnieka Aino Sal-
miņa dalība diskusijā par dzīvokļu politiku valstī 
(šeit).

* 23. janvārī LA: “Virzās uz latviskākiem bērnudār-

ziem” – LPS padomnieces Ināras Dundures komen-
tārs par pirmsskolas izglītības programmas nodro-
šināšanu latviešu valodā bērnudārzos (šeit).

Foto: Latvijas Radio

* 23. janvārī LSM.lv; Latvijas Radio raidījums 
“Krustpunktā”: “Kvadraciklu un motociklu vadītāji 
izbraukā mežus un aizsargātas dabas teritorijas” – 
LPS padomnieces Sandras Bērziņas dalība diskusijā 
par iespējamajiem problēmas risinājumiem (šeit).

* 24. janvārī “SestDiena”: rubrikā “Aktuāls viedok-
lis” LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis atbild uz 
jautājumu, vai pašvaldību deputātiem būtu jākļūst 
par pilna laika nodarbinātajiem ar attiecīgu atal-
gojumu vai jāturpina pildīt šos pienākumus no pa-
matdarba brīvajā laikā.

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://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/dzivojamo-eku-stavoklis-pasliktinas.-ko-darit.a125715/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312424-pasvaldibas-gatavas-sakt-diskusijas-ar-deputatiem-par-administrativi-teritorialas-reformas-karti-2020
https://www.delfi.lv/
https://www.delfi.lv/bizness/versijas/andra-feldmane-regionalie-biznesa-inkubatori-viens-no-veiksmigakajiem-remigracijas-rikiem.d?id=51813913
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2020&m=1&d=22
https://www.la.lv/virzas-uz-latviskakiem-bernudarziem
https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/krustpunkta/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/kvadraciklu-un-motociklu-vaditaji-izbrauka-mezus-un-aizsargatas-.a125814/
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir sa-
skaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1252 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 
Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos nr. 761 
“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

20.01.2020. 19.12.2019. Nē

2. VSS-1279 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Rīgas brīvos-
tas noteikumi”

20.01.2020. 02.01.2020. Jā

3. VSS-24 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts ne-
kustamā īpašuma “Čiekurkalte” Banoņejā, Zvirgzdenes pagastā, 
Ciblas novadā, nodošanu Ciblas novada pašvaldības īpašumā”

20.01.2020. 16.01.2020. Jā

4. VSS-26 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbal-
sta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniecības ražotājiem”

20.01.2020. 16.01.2020. Jā

5. VSS-16 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums 
Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos nr. 664 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruk-
tūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

23.01.2020. 16.01.2020. Jā

6. VSS-20 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Šautuvju iz-
veidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas spor-
ta sacensību norises un drošības noteikumi”

23.01.2020. 16.01.2020. Jā

7. VSS-15 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Minis-
tru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu nr. 173 “Darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 
6.1.4.1. pasākuma “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana 
TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudē-
jušiem”

24.01.2020. 16.01.2020. Jā

8. VSS-18 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos nr. 587 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T 
tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru 
integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi””

24.01.2020. 16.01.2020. Jā

9. VSS-11 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos nr. 1354 
“Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novēr-
tēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un reali-
zācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā””

24.01.2020. 09.01.2020. Nē

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

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/


Līdz 29. janvārim biedrības un 
nodibinājumi 18 NVA filiālēs var 
pieteikties jauniešu iesaistei darbā 
sabiedrības labā

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 biedrībā 
vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jā-
veic piecas dienas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Ie-
saistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem 
mēnešiem. Jaunietis, piedaloties pasākumā, no 
NVA saņems stipendiju 5 eiro dienā, stipendijas 
apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādā-
tajām 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 lapā).

12

23. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-46 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvojamo 
māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpa-
šumā”

VSS-47 – Rīkojuma projekts “Par valsts īpašuma 
objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, 
nodošanu privatizācijai”

VSS-48 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 
499 “Noteikumi par būvinspektoriem””

VSS-32 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu pārdošanu”

VSS-39 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā nr. 779 
“Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aiz-
sargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas man-

tojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstipri-
nāšanu””

VSS-49 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Dein-
stitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””

VSS-42 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 
108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

VSS-37 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos nr. 
876 “Lauku atbalsta dienesta nolikums””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

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://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483005
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483005
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483005
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483006
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483006
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483006
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482911
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482911
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483010
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482993


13

Līdz 30. janvārim pieņem pieteikumus 
pasākumam par ekosistēmu 
pakalpojumiem, to novērtēšanu un 
novērtējuma izmantošanu plānošanā

6. februārī plkst. 10 Latvijas 
Dabas muzeja Konferenču zālē 
(Rīgā, K. Barona ielā 4) notiks 
izglītojošs projekta “LIFE ekosis-
tēmu pakalpojumi” pasākums 
attīstības plānotājiem – telpiskās 

attīstības plānotājiem, ietekmes uz vidi novērtē-
tājiem, attīstības dokumentu izstrādātājiem un ci-
tiem interesentiem.

Programmā: ekosistēmu pakalpojumu pieeja, eko-
sistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodes, re-
komendācijas un piemēri ekosistēmu pakalpojumu 
pieejas integrēšanai teritorijas attīstības plānoša-

nā, dabas aizsardzības plānos un pašvaldību attīs-
tības dokumentos.

Dalība pasākumā – tikai ar iepriekšēju pieteikša-
nos. Pieteikšanās līdz 30. janvārim, aizpildot tieš-
saistes anketu šeit.

Reģistrētajiem dalībniekiem nosūtīs detalizētu pa-
sākuma programmu.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūgums no vienas 
organizācijas deleģēt ne vairāk par diviem pārstāv-
jiem. Ja piedalīties vēlas vairāk pārstāvju, lūdzu, 
rakstiet uz e-pasta adresi everita.zake-klavina@
daba.gov.lv!

Līdzīga satura pasākumi tiek plānoti arī Salaspilī 
26. februārī, Amatas novadā 4. martā un Engures 
novadā 11. martā, kā arī pasākums dabas aizsar-
dzības plānu izstrādātājiem Siguldā 11. februārī.

Līdz 31. janvārim var nobalsot par labāko 
sociālo darbinieku Latvijā

Labklājības ministrija līdz 31. janvārim izsludinājusi 
iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretenden-
tiem konkursā “Labākais sociālais darbinieks Lat-
vijā 2019”.

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 Fār-
neste, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Rīgas 
SOS ģimeņu atbalsta centra sociālā darbiniece 
darbā ar ģimenēm ar bērniem Inita Kupča, Jēkab-
pils Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar 
bērniem sociālā darbiniece Anita Bērziņa, Ventspils 
pilsētas Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece 
darbam ar ģimenēm 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 punktu 
skaita un iedzīvotāju balsojums – arī 50%. Konkur-
sa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko 
punktu skaitu katrā nominācijā.

https://docs.google.com/forms/d/1ficeqBovkXnbBjf37hET11vsyUCFwIF4xtEeW8Won0k/edit
mailto:everita.zake-klavina@daba.gov.lv
mailto:everita.zake-klavina@daba.gov.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/1523614887/
http://www.visidati.lv/aptauja/1523597455/
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Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas 
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un 
Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu aso-
ciāciju.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiks organizēta 
martā.

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

Līdz 31. janvārim jaunie politiķi var 
pieteikties Eiropas Reģionu komitejas 
pasākumā

Eiropas Reģionu komiteja (RK) marta sākumā rīko 
pasākumu jauniem vēlētiem politiķiem (līdz 40 

gadiem), lai veicinātu abu dzimumu iesaistīšanos 
politikā un lēmumu pieņemšanā. Pasākums notiks 
Briselē no 4. līdz 6. martam.

Pieteikums jāaizpilda līdz 31. janvārim šeit.

Atlasītie kandidāti piedalīsies individuāli izstrādātā 
programmā no 4. līdz 6. martam Briselē, kur būs 
iespēja tikties un veidot kontaktus ar citiem politi-
ķiem vietējā, valsts un Eiropas līmenī. RK atlīdzinās 
ceļa izdevumus un izmaksās iztikas naudu 269 eiro 
apmērā. Kandidāti tiks izvēlēti, ņemot vērā līdzsva-
ru dzimuma, reģionālās un vietējās pārstāvības, 
politiskās piederības un tautības ziņā. Par atlases 
rezultātiem kandidātus informēs februāra sākumā.

Plašāka informācija šeit. Jautājumu gadījumā lū-
gums rakstīt: yep-programme@cor.europa.eu.

LM aicina pieteikties intensīvām 
apmācībām sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu, kam 
ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties 
bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas 
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenoša-
nai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu 
speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, 
gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uz-
ņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.

Apmācību sākumā dalībniekiem skaidros sociālās 
uzņēmējdarbības būtību un tiesisko regulējumu 
Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu 
savas biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmēj-
darbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas 
par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu 
un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga ap-

mācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem: 
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.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call-YoungElectedPoliticians4GenderEquality
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/5359-iespeja-pieteikties-jaunajiem-politikiem-lidz-40-gadiem-eiropas-regionu-komitejas-pasakuma
mailto:yep-programme@cor.europa.eu
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Lai kļūtu par apmācību dalībnieku, līdz norādīta-
jam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektronis-
ka pieteikuma anketa http://ejuz.lv/suapmacibas, 
kas pieejama LM sociālā tīkla Facebook lapā šeit, 
sadaļā “Pasākumi”, kā arī Latvijas Sociālās uzņē-
mējdarbības asociācijas vietnē www.sua.lv, sadaļā 
“Jaunumi”. Visi apmācību kursu dalībnieki saņems 

elektronisku apstiprinājuma ziņu e-pastā nākamajā 
dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa.

LM arī informē, ka pavasarī fiziskas personas bez 
iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā aicinās 
piedalīties sociālās uzņēmējdarbības ideju konkur-
sā.

Izsludināts konkurss programmā “NVO 
fonds”

Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludinājis atklātu 
projektu iesniegumu kon-
kursu 2020. gadā īstenoja-
miem projektiem Latvijas 
valsts budžeta finansētajā 

programmā “NVO fonds”. Programmas mērķis ir 
stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstī-
bu un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko 
līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos 
un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, 
uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmu-
mus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederī-
bas sajūtu Latvijai.

Programmā šogad plānots atbalstīt projektus, kas 

ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Kon-
ceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minē-
tajiem): NVO darbības stiprināšana; NVO interešu 
aizstāvības stiprināšana; atbalsts NVO pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātēm; NVO savstarpējās sadarbī-
bas stiprināšana. Paredzēts, ka projekts var aptvert 
gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vien-
laikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts 
atsevišķi nodalīts finansējums mikrolīmeņa projek-
tiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Projektiem pieejamais finansējums no Kultūras 
ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas lī-
dzekļiem 2020. gadam ir 1 097 000 eiro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 6. feb-
ruāris.

Vairāk informācijas šeit.

http://ejuz.lv/suapmacibas
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
http://www.sua.lv
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4516154cf7&e=c29645e246
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Aicina pieteikt projektus ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programmā 
“Valsts administrācija”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Valsts administrācija” jau 11. gadu aicina 
valsts un pašvaldību sektorā strādājošos pieteikt 
mobilitātes projektus. Programma sniedz iespēju 
organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un 
sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi sekmējot Bal-
tijas jūras reģiona konkurētspēju pasaulē un stipri-
not sadarbību starp ziemeļvalstu un Baltijas valsts 
un pašvaldību iestādēm visos administratīvajos lī-
meņos – valsts, novada, reģionālajā un vietējā lī-
menī.

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 pār-
valdes institūcijas.

Programma sedz līdz 60% no ceļa un uzturēšanās 
izmaksām. Pieteikuma iesniedzējai institūcijai jā-
nodrošina līdzfinansējums vismaz 40% apmērā.

Uz mobilitātes atbalstu var pretendēt, lai dotos 
pieredzes apmaiņas vizītē uz ziemeļvalstīm, kā 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.

Skolas var pieteikties starptautiskam 
jaunrades festivālam Itālijā

Pasaules jaunrades festivāls skolām 
jeb GEF (“World Festival of Creativi-
ty in Schools”) ir starptautisks pasā-
kums jauniešiem vecumā līdz 19 ga-

diem. Festivāls veltīts mākslinieciskām izpausmēm, 
un šogad tas notiks jau 22. reizi.

Reģistrācija GEF, kas norisināsies Itālijā no 22. līdz 
25. aprīlim, ir BEZMAKSAS!

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Jaunatnes politikas valsts programma 
2020. gadam

22. janvārī Izglī-
tības un zinātnes 
ministrijā (IZM) tika 

apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 
2020. gadam. Šogad joprojām veicinās ilgtermiņa 
darbu ar jaunatni un sistēmas turpmāku pilnvei-
došanu pašvaldībās, sekmējot un atbalstot pašval-
dību sadarbību, kā arī institūciju sadarbību pašval-
dībās.

http://www.nb8grants.org
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_4_p1.pdf
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Lai nodrošinātu atbalsta mehānismu darbā ar 
jaunatni iesaistītajām personām, notiks mācības 
jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes dar-
biniekiem, kā arī tiks nodrošinātas iespējas labās 
prakses pārņemšanai un pieredzes apmaiņai starp 
pašvaldībām.

Programmā ir iekļauti tie pasākumi, kuriem saska-
ņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” 
paredzēts finansējums budžeta programmā “Jau-
natnes politikas valsts programma”. Pasākumus 
īstenos IZM, Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.

Jaunatnes politikas prioritātes 2020. gadā:

* veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu 

attīstību Latvijas teritorijā, t.sk. stratēģisku darba 
ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;

* stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi 
un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un 
metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jaunie-
šus dažādās līdzdalības aktivitātēs;

* sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, 
sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptau-
tiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;

* veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā 
ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–
2027. gadam noteikto.

Jaunatnes politikas valsts programmu 2020. gadam 
skatiet 2. pielikumā!

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_4_p2.pdf


18

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.

Sveču dienas pastaiga Raunā

Gads paskrējis, un varam atminēties 2019. gada 
Sveču dienu, kad gar meža malu pa izgaismotu ta-
ciņu varēja nokļūt pie Raunas novada lepnuma – 
Staburaga, kas, skaņu apvīts, iemirdzējās prožek-
toru gaismās. Diemžēl lielisko pasākumu mazliet 
pabojāja māte daba, kas vakarīgo pastaigu padarīja 
slapju un drēgnu. Taču tas daudz netraucēja skais-
tu skatu medniekiem ierasties un palūkot, kāds ir 
Staburags tumsā.

Jauns gads, jauna diena, jauna taka. Šogad Sveču 
dienā 1. februārī atkal iedegsim kādu Raunas stū-
rīti, lai ieraudzītu un iemīlētu Raunu tumšajā gada 
laikā. Turpinot klints izgaismošanu, kā tas bija pa-
gājušajā gadā ar Staburagu, šogad krāsosim Raunas 
Velnalu un Balto smilšakmens klints atsegumu Rau-
nas upes krastā. Lai nokļūtu līdz šiem objektiem, 

ikdienā tumšajā laikā būtu jālaužas cauri nakts 
melnumam, taču šoreiz šī taka būs izgaismota: sve-
ces, lāpas un citi mākslīgie apgaismojuma līdzekļi 
vakaru pārvērtīs par kripatiņu gaišāku un mīlīgāku. 
Šā vakara pastaigu gar Raunas upi papildinās arī 
kafejnīca “Hameleons”, kur siltus dzērienus varēs 
iegādāties gan lielie, gan mazie.

Pastaigas taka atvērta no plkst. 17 līdz 21, tās ga-
rums ir aptuveni 1,1 km. Takas sākumu atradīsiet 
divās vietās:

* Cēsu ielā pie tilta pār Raunas upi;

* Valmieras ielā pie tilta pār Raunas upi.

Pēc naksnīgās pastaigas būs iespēja vakaru turpi-
nāt Dzīvdabas kultūrtelpā Cimzā.

Pastaigas karti ar taku un stāvvietām un citu infor-
māciju var apskatīt šeit.

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/
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2020/01/svecu_dienas_karte_ml.jpg
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