
LPS PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS TĪKLI 
(2018)

LPS valdes sēde 2019. gada 8. janvārī 



Tīklu izveides iemesli

• NFI projekts «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana» (10.12.2013.–
31.10.2016.)

• Projekta ietvaros iegūtie rezultāti jāuztur un 
jāizmanto vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma

Galvenie projekta rezultāti - pašvaldību sadarbības 
tīkli un informācijas sistēma BLIS (salīdzināmo datu 
bāze)

• Pašvaldību pieprasījums!



Pašvaldību sadarbības tīkli 2018.gadā 

• 5 tīkli: 
✓ Mājokļu politikas jautājumi
✓ Sociālie un veselības jautājumi
✓ Izglītības jautājumi 
✓ Vides jautājumi
✓ Reģionālās attīstības un sadarbības jautājumi

• Norvēģijas vēstniecības novērtējums un finansiāls 
atbalsts tīklu sanāksmju norisei 



LPS organizēto pašvaldību sadarbības tīklu 
pieredzes izplatīšana starptautiski 

• EuropAid projekts “Tīklu veidošana efektivitātei un 
attīstībai” (2018-2021)
✓ Projekta partneri - Gruzijas Pašvaldību asociācija 

NALAG, LPS un Gruzijas pētniecības centrs PMC 
✓ Projekta mērķis - veicināt labu pārvaldību un 

ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī Gruzijā
✓ Latvijas ekspertu dalība semināros 3.-8.09.2018

• Prezentācija Eiropas Reģionu komitejas Eiropas Liberāļu 
un demokrātu apvienības ALDE grupas sanāksmē 
05.12.2018. par pašvaldību tīklu un datu bāzes izveidi, 
darbību un nozīmi pašvaldību darbā



SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU 
TĪKLS 



2018.gads

Tēma

28.09.2018., 
Jūrmala, 60 
dalībnieki

Pašvaldību labās prakses piemēri, 
īstenojot veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumus

14.11.2018., 
Rīga, 50 
dalībnieki

Personas datu aizsardzības 
jautājumi sociālajā darbā



Rezultāti

• Apkopoti un izdiskutēti pašvaldību sociālo dienestu 
jautājumi par personas datu aizsardzību, informēta 
LM, tiek plānoti mērķētāki LM semināri par šo tēmu; 
aktualizēts jautājums par SOPA juridisko statusu

• Labā prakse, praktiskie piemēri par veselības 
veicināšanas projektu īstenošanu, apkopotas 
problēmas, informēta VM un CFLA, jautājumi tiks 
skatīti LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēdē 09.01.2019.



Plānotais 2019.gadā
2 tīkla sanāksmes, vismaz viena izbraukuma, gatavību uzņemt izteica 

Daugavpils novads, Vecumnieku novads un Dobeles novads

Dalībnieku ierosinātās tēmas:
• Sociālo dienestu struktūras veidošana saistībā ar sociālo darbinieku 

specializāciju, iespējamo administratīvi teritoriālo reformu
• Sociālo pakalpojumu grozi dažādām mērķa grupām, lai tie būtu vienoti 

visā Latvijā
• Ārstniecības personu iesaiste sociālo problēmu risināšanā
• Sociālais darbs ar personām, kas atsakās no palīdzības, lai gan ir redzams, 

ka ir jāveic sociālais darbs. Instrumenti, ar kādiem risināt šādas situācijas, 
to juridiskie aspekti.

• Kārtības izstrādāšana par sociālā gadījuma vadīšanu
• Apgādnieku maksa par sociālajiem pakalpojumiem (precedenti 

tiesvedībā)
• DI plāna, pakalpojumu saturs u.c.



MĀJOKĻU POLITIKAS JAUTĀJUMU 
TĪKLS 



KO IZDARĪJĀM 

- Noorganizējām 2. sanāksmes

• Valmiera - Mājokļu politikas tīkla sanāksme un
diskusija “Pašvaldība kā īpašuma attīstītājs”

• LPS telpās - slēgta diskusija par likumprojekta
’’Dzīvojamo telpu īres likums’’

- Pirms sanāksmēm veicām pašvaldību viedokļu
noskaidrošana, anketēšana

- Sagatavojām priekšlikums likumprojektiem – Dzīvojamo telpu
īres likums un grozījumiem likumā «Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā»

- Esam izvērtējuši un Valdība izstrādājusi valsts atbalsta
iespējas īres fonda attīstībā



Pamatuzstādījumi

• Pašvaldība kā īpašuma attīstītājs

• Īres tirgus veicināšana un cilvēkresursu

piesaiste, pašvaldību dzīvojamā fonda

izveide

• Mājokļu pieejamība vidusslānim

• Valsts un pašvaldību sadarbības

jautājumi, valsts atbalsta politikas veidu

definēšana

• Pašvaldību interešu pārstāvniecība

likumprojektos „Dzīvojamo telpu īres

likums”, Likumprojekta „Grozījums likumā

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā



LPS mājokļu politikas tīkls Valmierā 

Pārstāvniecība 
• Dalībnieku skaits - 93 

• Pašvaldību skaits – 52

• Ekonomikas ministrija

• Latvijas namīpašumu apsaimniekošanas 
asociācija

• Pašvaldību kapitālsabiedrības – 7 
• Ministru prezidenta birojs, Latvijas 

Tirdzniecības un Rūpniecības kamera  

Slēgtajā sanāksmē – ‘’Dzīvojamo telpu īres likums’’ – 15 
pašvaldības, 23 pārstāvji , kā arī EM Mājokļu 

politikas departaments 

Valmiera



Diskusijas ārpus tīkla ietvara 

Diskusijas 
• Par mājokļu pieejamības

jautājumiem
Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldību komisijā
• Par iespējamiem valsts atbalsta

mehānismiem LPS Dzīvokļu
apakškomitejā

• Ekonomikas ministrijā
• Latvijas Dzīvokļu

apsaimniekotāju konferencē
• Ministru kabineta birojā
• Valdības sēdē

Valsts atbalsts?



LPS mājokļu politikas problemātiskie uzstādījumi 

Pamattēmas: Problemātika

Pašvaldība kā īpašuma attīstītājs Pašvaldību intervencei īpašuma attīstība ir 3 mērķi
- Sociālais ( Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanai) 
- Attīstības veicināšana (atbalsts darbaspēka piesaistīšanai 
uzņēmēju interesēs vai pašvaldības pakalpojumu 
nodrošināšanai);
- Pelnīšana (pelnīt no darbībām ar savu īpašumu un izmantot 
iegūtos līdzekļus iedzīvotāju labā).

Mājokļu pieejamība Kādai jābūt mājokļu politikai, lai :
- piesaistītu cilvēkresursus
- stimulētu mājokļu tirgu
- piesaistītu privātā un publisko kapitālu 
- labo piemēru analīze 

Iespējamie valsts atbalsta veidi 
Kapitālsabiedrība kā sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzēja īres fonda 
attīstībā  

- -Granti, aizdevumi, kapitālsabiedrību iesaiste, ilgtermiņa 
aizņēmumi , koncesija ,PPP 
Finanšu shēmu un valsts atbalsta veidu analīze

Pašvaldību interešu pārstāvniecība Likumprojekti – Dzīvojamo telpu īres likums, grozījumi likumā 
‘’ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ 



Rezultāti
1. Sagatavoti LPS priekšlikumi likumprojektiem
- ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’
- ‘’ Grozījumi likumā ‘’ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ‘’

2 . Formulēts iespējamais valsts atbalsts īres fonda attīstībā 2.papildinot
Palīdzības likumu ar 27.3 pantu šādā redakcijā:
„27.3 pants. Atbalsts dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei
vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei

Valsts vai pašvaldība var sniegt atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai,
atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres
māju iegādei ar mērķi novērst tirgu nepilnību dzīvojamo īres māju pieejamības
nodrošināšanā mājsaimniecībām. Atbalsta sniegšanas veidu, kārtību,
nosacījumus, grupas, kurām sniedzams atbalsts, kā arī piemērojamo
komercdarbības atbalsta regulējumu nosaka Ministru kabinets.”.



Ko plānojam darīt ?

Tuvākie uzdevumi Kas to darīs un kad ?

Pašvaldību interešu pārstāvniecība 

likumprojektos  „Dzīvojamo telpu īres 

likums”, Likumprojekta „Grozījums 

likumā „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā

Mājokļu politikas tīkls, Dzīvokļu 

apakškomiteja – 2019. 1.  pusgads

Īres dzīvojamā fonda attīstība,

Valsts atbalsta veidi, kapitālsabiedrība

kā sabiedriskā pakalpojuma

nodrošinātāja īres namu būvniecībā,

publiskā un privātā kapitāla piesaistes

iespējas īres fonda attīstībā

Mājokļu politikas tīkls - 2019. 2. pusgads

Labās prakses piemēri un to 

apkopošana

Mājokļu politikas tīkls - 2019



IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU TĪKLS 



“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” – PuMPuRS

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 –pieejamais finansējums - 35 milj. EUR

• Projektā no 119 pašvaldībām 
iesaistījušās 58 (2018.09.)

• Trīs Izglītības tīkla sanāksmes,
Cēsu, Krustpils novadā un 
Jelgavas pilsētā, uzaicinot visas 
pašvaldības, kuras nebija 
iesaistījušās projektā.

Mācīties vienam no otra; Mācīties, salīdzinot; Analizēt un pilnveidot. 



Sanāksmēs piedalījās  pārstāvji no 50 pašvaldībām  kopā 110 
dalībnieki, VISC pārstāvji, projekta vadība un koordinatori



Pašvaldības izglītības tīkla darbības ieguvumi un 
turpmākā darbība- Ieguvumi:

1. Jauni sadarbības līgumi 2018.gada novembrī/decembrī un 
2019.gada janvārī ir noslēgti 9 : Sala, Jēkabpils, Sigulda, 
Daugavpils nov., Baldone, Līvāni, Strenči, Jaunpils, Roja. Vēl 15
pašvaldības ir izrādījušas interesi, no kurām 9 ir procesā ar 
sadarbības dokumentu sagatavošanu.

2. Projektos SAM 8.3.4. un 8.3.2.2. pārskatīta Vienas vienības
metodika. Attiecināmās pedagoģiskā personāla darba izmaksas-

no 9.56 EUR uz 10.98 EUR

Turpmākā darbība: Izglītības tīkla ietvaros skatīt tēmu:

Vecāku loma izglītības sistēmā



VIDES JAUTĀJUMU TĪKLS

Kalvenē 68 dalībnieki no  36 pašvaldībām
Ludzā 16 dalībnieki no    3 pašvaldībām
Jūrmalā  64 dalībnieki no  36 pašvaldībām
Klīvēs 46 dalībnieki no  16 pašvaldībām



2018.gadā skatītās  tēmas

Meža ekspedīcija Kalvenē (05.04.2018.):
– Pašvaldības meža apsaimniekošanas principi

– Praktiskie padomi meža apsaimniekošanā (Soli pa solim!)

– Uz ĢIS bāzētas meža apsaimniekošanas atbalsts sistēmas

– Praktiskie meža darbi 

Parku sanāksme Ludzā (14.09.2018.):
– Latvijas dārzu un parku ierīkošanas vēsture. Veco parku 

apsaimniekošanas izaicinājumi

– Jaunu apstādījumu un parku ierīkošanas pamatnostādnes

– Praktiskie darbi degradētās teritorijas labiekārtošanas 
darbos Gaismas dārzā.



2018.gadā skatītās  tēmas
➢ Jūrmalā (31.10.2018.):

➢ Pašvaldību loma vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē 
uzņēmējdarbības jomā

➢ Dalītā atkritumu vākšana un depozīta sistēma

➢ Sadzīves atkritumu svēršana

➢ Annas koku skolā Klīvēs (28.11.2018.):

➢ Parki, meža parki, mežaparka apbūve - likumdošanas līkloči 

➢ Kompensācijas par videi nodarītajiem zaudējumiem

➢ Dalībnieku pieredze un diskusijas

➢ Praktiskie darbi dabā:

●Atkritumu svēršana laukumā – CLEEN-R pieredze Jūrmalā

●Koku izvērtēšana Annas baznīcas parkā un datu analīze Sējas parkā



Secinājumi un ieteikumi 2019.gadam

1. Priekšlikumu izstrāde grozījumiem normatīvajos aktos par pašvaldību 
tiesībām piesārņojošo darbību ierobežošanā un saistošo noteikumu 
izdošanā par papildus prasībām vides aizsardzības jomā.

2. Atkritumu svēršana - procesā; jāpārliecinās par darbību ziemas periodā. 
Dārgi, nav pielietojams lauku apvidos.

3. Šī gada izaicinājums- bioloģisko atkritumu sistēmas izveide.

4. Parku, aleju, dendroloģisko stādījumu apsaimniekošana- pēc likuma un 
praktiski.

5. Dati un to praktiskais pielietojums.

6. BLIS jāveido meža, parku, dendroloģisko stādījumu, ĪADT kartes 
pašvaldību lēmumu pieņemšanas atvieglošanai.

7. Jāveido ieinteresēto pašvaldību darbinieku diskusiju forums, lai dziļāk 
izpētītu jautājumus, dalītos pieredzē.



REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN 
SADARBĪBAS

JAUTĀJUMU TĪKLS 



“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības politika un 
aktuālo jautājumu risinājumi” 

Mārupe 11.10.2018   58 dalībnieki

• “Komunālo notekūdeņu direktīvas 91/271/EEC 2018. gada 
ziņojuma secinājumi un no tiem izrietošās tālākās rīcības”

• “Apkopojums par pašvaldību anketēšanā norādītajām 
vajadzībām pēc investīcijām ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas sistēmās 2021.-2027. gada plānošanas 
periodā”

• Kā izmantot CSP teritoriālo statistiku - BLIS – pārmaiņu 
analīzes rīks

• Diskusija par problēmām, neatrisinātajiem jautājumiem, 
iespējamiem investīciju virzieniem un veidiem, 
iespējamiem risinājumiem



Secinājumi un darbības

VARAM KĀ NOZARES MINISTRIJAI, PIEDĀVĀT 
KOMPLEKSU ŪDENSSAINIECĪBAS ATTĪSTĪBAS 
plānu sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību 
uzņēmumiem un profesionālām organizācijām

1. Līdz 2019. gada 1.jūnijam veidot kopēju izpratni 
par ūdenssaimniecības pamatjēdzieniem un 
pamatatskaitēm;

2. Finansējuma diferenciācija problēmu 
risinājumiem (jauns investīciju plāns 
ūdenssaimniecības kompleksai risināšanai –
subsīdijas, dotācijas, ppp izvērtējums utt. ).



Reģionālās attīstības un sadarbības 
jautājumu tīkls

2019

• Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-
2027.gadam

• Reģionālās attīstības politikas 
pamatnostādnes 



Paldies par uzmanību!

@PasvaldibuSavieniba

@lps_lv @LPSBrux


