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LPS sarunas ar Labklājības ministriju

20.  maijā  notika  Latvijas  Pašvaldību  savienības 
(LPS) un Labklājības ministrijas (LM) ikgadējās sa-
runas, kurās puses diskutēja par trūcīgas personas 
un  garantētā  minimālā  ienākuma  (GMI)  līmeņa 
noteikšanu,  valsts  budžeta  līdzfinansējumu atse-
višķu  pabalstu  izmaksai,  kā  arī  pārrunāja  bērnu 
tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi un asisten-
ta pakalpojuma organizēšanu pašvaldībās.

Sarunās  piedalījās  labklājības  ministre  Ramona 
Petraviča, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Lab-
klājības ministrijas, LPS, pašvaldību un bāriņtiesu 
pārstāvji.

Nozīmīgs  sarunu  jautājums  bija  noteiktais  GMI 
līmenis un iespējamais valsts līdzfinansējums 
GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai.  LM  rosina 
paaugstināt  trūcīgas  ģimenes  (personas)  līmeni 
līdz 160 eiro un palielināt GMI  līmeni, nosakot to 
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80 eiro apmērā no 2021. gada 1.  janvāra. Ņemot 
vērā, ka LPS netika iepriekš informēta par piedā-
vāto risinājumu,  ir vajadzīgs papildu  izvērtējums. 
Tāpēc LPS tuvākajā laikā šo priekšlikumu izvērtēs 
un pārrunās Valdes sēdē; arī turpmāk jādiskutē par 
valsts  līdzfinansējuma noteikšanas  iespējām GMI 
un dzīvokļa pabalstam.

LPS akcentē, ka šie jautājumi ir konceptuāli būtiski 
un sarunās ar Finanšu ministriju būs nepieciešama 
savstarpēja vienošanās ar LM. Līdz ar to virkne ne-
skaidru  jautājumu,  tajā  skaitā par  valsts budžeta 
līdzfinansējuma iespējām GMI un dzīvokļa pabal
stam, būs vēlreiz  jāpārrunā atkārtotās sarunās ar 
Labklājības ministriju. Ir svarīgi sniegt mērķtiecīgu 
un samērīgu sociālo atbalstu un palīdzību iedzīvo-
tājiem, salāgojot valsts un pašvaldību iespējas. Arī 
LM  būtu  jāpārvērtē  valsts  nodrošinātais  atbalsts 
dažādām iedzīvotāju grupām.

LPS un LM sarunās par krīzes pabalsta izmaksu 
tika  informēts,  ka martā  šo  pabalstu  saņēma  53 
personas,  kopējie  pašvaldību  izdevumi  bija  3636 
eiro, bet valsts līdzfinansēja 1396 eiro. Provizoris-
kie dati par aprīli parāda, ka pabalstu saņēmušas 
1405 personas, t. sk. 622 bērni, un kopējie pašval-
dību  izdevumi bijuši 120 102 eiro. Dati  liecina, ka 
ir pieaudzis gan pabalsta saņēmēju skaits, gan arī 
pašvaldību izdevumi. Pašvaldības atzinīgi novērtē 
valsts  līdzfinansējumu, lai varētu sniegt palīdzību 
cilvēkiem ārkārtējās situācijas laikā.

Kā  ziņots,  Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palī-
dzības  likumā veiktie grozījumi paredz, ka ģime-
nei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj 
nodrošināt  savas  pamatvajadzības,  pašvaldība 
piešķir  pabalstu  krīzes  situācijā,  ko  izmaksā  no 
pašvaldības  budžeta  līdzekļiem.  Lai  daļēji  kom-
pensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes 
situācijā, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldī-
bām izdevumu segšanai 50% apmērā no ģimenei 
(personai)  izmaksātā pabalsta krīzes situācijā ap-
mēra, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai perso-
nai. Ja ģimene (persona), tajā skaitā audžuģimene 
un aizbildnis, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes si-
tuācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, paš-

valdība  palielina  izmaksājamā  pabalsta  apmēru 
par 50 eiro mēnesī katram bērnam.

Sarunās  pārrunāja  arī  bērnu tiesību aizsardzī-
bas sistēmas pilnveidi, pie kuras LM strādā kopš 
2019. gada. Par iespējamo pilnveidi vairākkārt dis-
kutēts bērnu  tiesību  aizsardzības  sistēmas darba 
grupā,  kā  arī  ar  nozaru  ekspertiem  un  speciālis-
tiem, tajā skaitā bāriņtiesu un sociālā darba, LPS, 
Pārresoru koordinācijas centra, Tieslietu ministri-
jas, Valsts policijas, Latvijas Republikas  tiesībsar-
ga, Valsts probācijas dienesta, vispārējās jurisdik-
cijas tiesas un citiem ekspertiem.

LM  izstrādājusi  informatīvo  ziņojumu  par  sistē-
mas pilnveidi, kurā atspoguļota bērnu tiesību aiz-
sardzības sistēmā atklātā problemātika un piedā-
vāti risinājumi starpnozaru sadarbības un atbalsta 
sistēmas pilnveidei, veicinot atbildīgo iestāžu sav-
laicīgu  iesaisti  ģimeņu  problēmsituāciju  identifi-
cēšanā  un  risināšanā,  kā  arī  akcentējot  primārās 
prevencijas nozīmi pilnvērtīgas bērnu tiesību aiz-
sardzības nodrošināšanā. Ziņojumā  ir  piedāvātas 
secīgas  darbības  sistēmas pilnveidei,  lai  nodroši-
nātu uz bērna un ģimenes individuālajām vajadzī-
bām mērķētu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu.

LPS un Bāriņtiesu asociācija uzsvēra, ka LM šobrīd 
piedāvājusi jaunu risinājumu un tikai atsevišķi pie-
dāvātie priekšlikumi ir apspriesti darba grupā, bet 
pārējie priekšlikumi nav saskaņoti,  līdz ar  to LPS 
aicina par tiem diskutēt darba grupā,  īpaši  izska-
tot funkcionālos  jautājumus. Pašvaldībām un bā-
riņtiesām  joprojām  ir daudz neskaidru  jautājumu 
par  plānoto  bērnu  tiesību  aizsardzības  sistēmas 
reformu.

Pašvaldības pieņēma zināšanai LM sniegto  infor-
māciju  par  asistenta  pakalpojuma  organizēšanu 
no  2021.  gada  un  vienojās,  ka  par  šo  jautājumu 
jāturpina  padziļinātas  diskusijas,  īpaši  izvērtējot 
finansējuma avotus.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos



LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

21. maijā attālināti notika LPS Finanšu un ekono-
mikas komitejas sēde, kurā pašvaldības videotieš-
raidē tika informētas par papildu aizņemšanās ie-
spējām un nosacījumiem Covid-19 izraisīto negatī-
vo ekonomisko seku mazināšanai.

Videoierakstu  var  noskatīties  LPS  vietnes www.
lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Videoar-
hīvs” vai šeit, sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit 
šeit.

Komitejas  sēdē  tika  izskatītas  aktualitātes paš-
valdību aizņēmumos 2020. gadā saistībā ar valdī-
bas apstiprināto aizņēmumu  limita palielinājumu 
par  150 miljoniem  eiro  –  gan  Eiropas Savienības 
(ES)  fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem, gan Vides aizsardzī-
bas  un  reģionālās  attīstības ministrijas  (VARAM) 
pieteiktajiem  pašvaldību  investīciju  projektiem. 
Darba kārtībā bija iekļauti arī jautājumi par aizņē-
mumiem pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecības  un  paplašināšanas  mērķprogrammā 
un  par  ES  fondu  finansējuma  pārdalēm VARAM 
pārziņā esošajās aktivitātēs.

Informējot par aktualitātēm pašvaldību aizņēmu-
mos,  Finanšu  ministrijas  Pašvaldību  finansiālās 
darbības  uzraudzības  un  finansēšanas  departa-
menta direktore Inta Komisare norādīja, ka ES vai 
citas finanšu palīdzības augstas gatavības projek-
tiem sadarbības iestāde vai līgumslēdzējs par pro-
jekta īstenošanu var palielināt projekta attiecinā-
mās  izmaksas  pašvaldības  līdzfinansējuma  daļā, 
ja tiek izpildīti divi nosacījumi: saņemts atbildīgās 
iestādes  atzinums  par  augstu  projekta  gatavību 
un  īpašu  tautsaimniecības nozīmi;  saņemts pozi-
tīvs VARAM atzinums par  projekta  atbilstību  ad-
ministratīvi  teritoriālajai  reformai  un  ilgtspējīgai 
novada  attīstībai.  Pēc  šo  atzinumu  saņemšanas 
sadarbības iestāde/līgumslēdzējs veiks atbilstošus 

grozījumus vienošanās dokumentā vai līgumā par 
projekta  īstenošanu. Šāda  kārtība  nepieciešama, 
lai saglabātu valsts budžeta likuma nosacījumu, ka 
aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attieci-
nāmo  izmaksu  kopsummu,  un  aizņēmuma  pie-
prasījums  tiek  iesniegts pēc grozījumu veikšanas 
vienošanās/līgumā.

Centrālās  finanšu  un  līgumu  aģentūras  (CFLA) 
direktors Mārtiņš Brencis uzsvēra, ka pirms gro-
zījumu  ierosināšanas  ir  jāaprēķina  un  jāizvērtē 
nepieciešamība palielināt attiecināmās izmaksas. 
Pašvaldībām  jāielāgo  četras  svarīgas  lietas:  aiz-
ņēmuma  apjoms  pieejams  attiecināmo  izmaksu 
apmērā, t. sk. var segt neattiecināmas  izmaksas; 
avansā var saņemt līdz pat 90%; var saņemt avan-
su  un  atmaksas  par  iesniegtajiem  starpmaksāju-
miem līdz pat 90% no ES fonda un valsts līdzfinan-
sējuma; tikai tad, ja projektā izmantoti pieejamie 
finanšu  resursi,  var  izmantot  aizdevuma  iespēju. 
Uz  attiecināmajām  izmaksām  var  pārcelt  izmak-
sas, kas atbilstoši attiecīgajiem MK noteikumiem 
pēc būtības  ir attiecināmas; pārsniedz projektam 
piešķirto kvotu; iepirkuma rezultātā radies pama-
tots izmaksu pieaugums; nepieciešamas projekta 
mērķa sasniegšanai. M. Brencis aicināja pašvaldī-
bas sazināties ar CFLA projekta vadītāju vai iestā-
des vadību, lai visus neskaidros jautājumus risinā-
tu darba gaitā.

VARAM Reģionālās politikas departamenta direk-
tors Raivis Bremšmits pastāstīja par VARAM aiz-
ņēmumu mērķprogrammu pašvaldību investī-
ciju projektiem un Ministru kabineta 12.05.2020. 
noteikumiem  nr.  278  “Noteikumi  par  nosacīju-
miem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts 
aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazinā-
šanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. 
Ministrijas  izstrādātā  kārtība,  kādā  pašvaldībām 
izsniegs valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ie-
tekmes mazināšanai Covid-19 dēļ, paredz atbalstu 
četriem mērķiem:  ēku  energoefektivitātes  pasā-
kumiem, transporta infrastruktūras attīstībai, jau-
nu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu at-
tīstībai un pieslēgumiem centralizētajiem kanali-
zācijas un ūdensapgādes tīkliem. Galvenais atbal-
sta  saņemšanas  nosacījums  ir  projekta gatavība, 
kā  arī  pašvaldībai  jāparedz  25%  līdzfinansējums 
investīciju  projekta  īstenošanai,  30%  aizdevuma 
īpatsvars, ko plānots  izmantot šogad, un būvdar-
bi  jāuzsāk  līdz  šā  gada  31.  decembrim,  bet  pats 
projekts  jāīsteno  līdz 2021. gada  31.  decembrim. 
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Projektus  pašvaldības  var  iesniegt VARAM  katru 
mēnesi līdz 1. datumam (pirmais termiņš – 1. jūnijs).

Par  atbalstītajiem  pašvaldību investīciju projek-
tiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvnie-
cībai vai esošo bērnudārzu paplašināšanai valsts 
budžeta aizdevuma piešķiršanai Raivis Bremšmits 
atklāja,  ka  no  22  projektiem,  kas  bija  iesniegti 
VARAM  izvērtēšanai,  tiks  atbalstīti  15  projekti  11 
pašvaldībās.  Valsts  budžetā  šogad  tam  iezīmēti 
nedaudz vairāk par 7,5 miljoniem eiro, nākamgad – 
12,3 miljoni un 2022. gadā – 645 tūkstoši. Kopā tri-
jos  gados  ieguldot  20 miljonus  eiro,  bērnudārzos 
varēs nodrošināt papildu vietas 2197 bērniem.

VARAM  Investīciju politikas departamenta direk-
tore Svetlana Sergejeva  informēja par ES fondu 

finansējuma pārdalēm un risinājumiem Covid-19 
seku mazināšanai ministrijas pārziņā esošajās ak-
tivitātēs.  Viņa  atzīmēja,  ka  atbilstoši  specifiska-
jiem atbalsta mērķiem  (SAM) 3.3.1.  un 5.6.2.  šo-
brīd vērtēšanā esot 52 projekti, kuriem nepiecie-
šamais finansējums lēšams ap 40 miljoniem eiro. 
Akceptu valdībā gaida ministrijas priekšlikums par 
to, ka visām atlasēm, kas uzsāktas pirms ārkārtē-
jās situācijas, projekta precizējums  jāpieņem  līdz 
1.  jūlijam, bet  lēmums par projekta apstiprināša-
nu – līdz 31. jūlijam.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS un Konkurences padomes diskusija 
par publisku personu līdzdalības 
pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās

19. maijā  tiešraidē norisinājās LPS un Konkuren-
ces padomes diskusija par publisku personu  līdz-

dalības  pārvērtēšanu  kapitālsabiedrībās,  kas  bija 
turpinājums 29.  janvārī Pašvaldību  savienībā aiz-
sāktajai sarunai par publiskas personas līdzdalības 
kapitālsabiedrībā  izvērtējuma  juridiskajiem  un 
ekonomiskajiem aspektiem.

Diskusiju vadīja LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Dr. oec. Andra Feldmane,  un  jautāju-
mus Konkurences padomes (KP) vecākajai juriskon-
sultei Santai Eleksei un KP Konkurences veicinā-
šanas nodaļas vadītājam Antim Apsītim palīdzēja 
uzdot arī LPS padomnieki un pašvaldību pārstāvji.

Šogad  lielākajai  daļai  valsts  un  pašvaldību  kapi-
tālsabiedrību  ir  jāveic  līdzdalības  kapitālsabied-
rībā  pārvērtēšana  atbilstoši  Publiskas  personas 
kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības 
likuma  7.  panta  pirmajā  daļā  noteiktajam.  Šāds 
izvērtējums jāveic ne retāk kā reizi piecos gados, 
un tā mērķis  ir gūt apstiprinājumu tam, ka valsts 
iestādes  vai  pašvaldības  iesaistīšanās  uzņēmēj-
darbībā caur tām piederošām kapitālsabiedrībām 
ir  pamatota  un  nerada  konkurences  kropļojuma 
riskus. Saskaņā  ar Valsts  pārvaldes  iekārtas  liku-
ma  88.  pantu  publiskas  personas  uzņēmējdarbī-
bā  drīkst  iesaistīties  tikai  atsevišķos  gadījumos: 
ja  privātie  uzņēmēji  nevar  nodrošināt  preces  vai 
pakalpojumus un ja nepieciešams radīt preces vai 
pakalpojumus vai pārvaldīt  īpašumus, kas  ir stra-
tēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratī-
vās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
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Konkurences  padomes  apkopotā  informācija  lie-
cinot,  ka  liels  skaits pašvaldību kapitālsabiedrību 
sniedz  arī  ar  pamatdarbību  nesaistītus  papildu 
pakalpojumus, piemēram, apbedīšanas vai aseni-
zācijas  pakalpojumus.  Tāpēc  KP  aicina  izvērtē-
jumā  pievērst  īpašu  uzmanību  kapitālsabiedrību 
sniegtajiem papildu pakalpojumiem un  to  snieg-
šanas atbilstībai Valsts pārvaldes  iekārtas  likuma 
88.  panta noteikumiem. Jāatzīmē,  ka par mazāk 
problemātiskām  darbības  jomām  tiek  atzīti  sil-
tumenerģijas,  elektroenerģijas un ūdenssaimnie-
cības pakalpojumi.

Lai  publiskām  personām  atvieglotu  izvērtēšanu, 
KP  izstrādājusi  pašnovērtējuma rīku  publisku 
personu  līdzdalības  kapitālsabiedrībā  izvērtēša-
nai  “Valsts  un  pašvaldība  uzņēmējdarbībā:  vai 
pamatoti?”  (skat.  šeit!).  Pašnovērtējuma  rīkā  ir 
ne  tikai  noteikti  jautājumi,  uz  kuriem  jāatbild, 
bet arī  sniegti piemēri un  ieteikumi kvalitatīvāka 
un  vispusīgāka  izvērtējuma  veikšanai.  Publisko 
personu  ērtībai  pašnovērtējuma  rīks  izstrādāts 
anketas  formā,  kurā  ir  iespējams  iestrādāt  savas  
atbildes.

Viena  no  izvērtējuma  sastāvdaļām  ir  prasība  sa-
ņemt  Konkurences  padomes  atzinumu,  tāpēc 

iestāde  vērš  uzmanību  uz  atzinuma  saņemšanas 
termiņiem. KP šogad vairākkārt saskārusies ar ga-
dījumiem, kad publiskās personas  iesniedz savus 
izvērtējumus  un  lūdz  iestādi  steidzamības  kārtā, 
pāris dienu laikā, sniegt atzinumu. Ņemot vērā, ka 
izvērtējumos aplūkotie  jautājumi mēdz būt kom-
plicēti un prasa  rūpīgu  iedziļināšanos, Konkuren-
ces padome aicina savlaicīgi plānot savu  izvērtē-
jumu  veikšanu  un  iesniegšanu,  lai  iestādei  būtu 
pietiekams laiks konkrēto apstākļu izvērtēšanai un 
atzinuma sniegšanai.

Atgādinām,  ka  KP  sagatavotais  informatīvais 
materiāls par  priekšnoteikumiem  publiskas  per-
sonas – valsts un pašvaldību – līdzdalībai kapitāl-
sabiedrībā pieejams šeit un konkurences neitrali-
tātes izvērtēšanas vadlīnijas – šeit.

Diskusijas  videoierakstu  atradīsit  LPS  vietnes 
www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Vi-
deoarhīvs” vai šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, 

Dr. oec.
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference: diskusija par atbalstu 
ekonomikas atjaunošanai “Vai tūrisma 
nozare sagaidīs glābšanas riņķi”

25. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā notika dis-
kusija par atbalstu ekonomikas atjaunošanai “Vai 
tūrisma  nozare  sagaidīs  glābšanas riņķi”.  Video 
pieejams šeit un YouTube kanālā šeit.

Diskusijā piedalījās ekonomikas ministrs Jānis Vi-
tenbergs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks Raimonds Aleksejenko,  Rīgas Tūrisma 
attīstības  biroja  vadītājs  Jānis Jenzis,  Kokneses 
novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Tu-
kuma novada Tūrisma informācijas centra vadītāja 
Ingrīda Smuškova  un  “Kurzemes plānošanas  re-
ģiona” Projektu nodaļas vadītāja Aiga Patkevica. 
Diskusiju vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Tūrisma nozare ir būtiska Latvijas ekonomikas sa-
stāvdaļa, jo nozares tiešais ieguldījums iekšzemes 

kopproduktā veido miljardu eiro jeb 4,3%. Tomēr 
izaicinājumi  šajā  ārkārtējās  situācijas  un  pandē-
mijas  laikā  tieši  tūrisma  nozarei  ir  visnopietnā-
kie. Latvijā  tūrisms  ir būtisks eksporta  ienākumu 
avots,  nozīmīgs  darbvietu  radītājs,  kā  arī  ievē-
rojams  reģionālās  un  sociālās  attīstības  faktors. 
Tāpēc valstī  ir  jādara viss  iespējamais,  lai tūrisma 
nozare pilnvērtīgi spēj atjaunot un stabilizēt savu 
darbību, sekmējot uzņēmējdarbību un saglabājot 
darbvietas visā Latvijā.

Šajā  situācijā nedrīkst pieļaut,  ka Covid-19  krīzes 
rezultātā tiek slēgti daudzi nozares uzņēmumi un 
cilvēki ir spiesti emigrēt. Šobrīd tieši laukos atgrie-
zušies daudz iedzīvotāju, tāpēc svarīgi viņus notu-
rēt, saglabājot vietējās pašvaldības ekosistēmu.

LPS šā gada aprīlī Valdē skatīja jautājumu par pa-
kalpojuma nozari, analizējot arī tūrisma jomu, un 
tika  izvirzīts  priekšlikums  piešķirt  grantus  krīzē 
cietušajiem tūrisma nozares uzņēmumiem.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5677-lps-un-konkurences-padomes-diskusija-par-publisku-personu-lidzdalibas-parvertesanu-kapitalsabiedribas
https://www.kp.gov.lv/files/documents/Informat%C4%ABvais materi%C4%81ls_Priek%C5%A1noteikumi PP l%C4%ABdzdal%C4%ABbai kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABb%C4%81 un t%C4%81s izv%C4%93rt%C4%93%C5%A1ana.pdf
https://www.kp.gov.lv/files/documents/Konkurences neitralit%C4%81tes Vadl%C4%ABnijas.pdf
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/519-lps-un-konkurences-padomes-diskusija-par-publisku-personu-lidzdalibas-parvertesanu-kapitalsabiedribas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/523-diskusija-par-atbalstu-ekonomikas-atjaunosanai-vai-turisma-nozare-sagaidis-glabsanas-rinki
https://www.youtube.com/watch?v=DYKHbzzTdfM&t=1s
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Visas ES dalībvalstis sniedz reālu atbalstu saviem 
tūrisma  jomas  uzņēmumiem,  piemēram,  Vācija 
samazinājusi PVN uz 9%, citas valstis sniedz atbal-
stu tieši grantu veidā vai subsidē 75% darbvietas.

Valdības  noteikto  ierobežojumu  rezultātā  šobrīd 
nevar notikt dažāda mēroga pasākumi, bet viesu 
mājām, restorāniem, viesnīcām vasara ir vienīgais 
peļņas  laiks. Vēl  smagāka  situācija  gaidāma  zie-
mā. Altum  šīs  jomas  uzņēmumus  nefinansē,  ņe-
mot vērā finansiālā apgrozījuma straujo kritumu. 
Savukārt  grants  kā  atbalsta  veids  atslogotu  uz-
ņēmumu naudas plūsmu,  jo varētu samaksāt par 
elektrību, nomaksāt nodokļus, telpu nomu u. tml. 

Tas savukārt dotu iespēju Altum finansēt šādus uz-
ņēmumus, jo naudas plūsma iegūst labākus uzņē-
mējdarbības rādītājus.

Ministrs J. Vitenbergs uzsvēra, ka tiek meklēti  ri-
sinājumi,  lai  sniegtu  efektīvāko  atbalstu  tūrisma 
jomas  uzņēmumiem,  un  diskusijas  par  atbalsta 
iespējām un veidiem turpinās. Šobrīd pamata at-
balsts  ir  dīkstāves  pabalstu  izsniegšana,  kam  no 
valsts budžeta novirzīti 7 miljoni eiro.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, 

Dr. oec.



Jautājumi un atbildes pašvaldībām

Latvijas  Pašvaldību  savienība  savā  vietnē  www.
lps.lv  izveidojusi  īpašu  informatīvo  sadaļu,  kurā 
pašvaldībām ir iespēja apkopotā veidā saņemt in-
formāciju par Covid-19, kontaktiem un ārkārtējās 
situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, vei-
camajiem pasākumiem, atbalstu, normatīviem un 
citu svarīgu informāciju pašvaldības ikdienas dar-
bam. Sadaļa pieejama šeit.
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LPS un Veselības ministrijas ikgadējās 
sarunas

Latvijas  Pašvaldību  savienības  un  Veselības  mi-
nistrijas  (VM)  ikgadējās  sarunas notiks 27. maijā 
plkst. 10. Sarunu norise plānota attālināti, izman-
tojot MS Teams platformu.

Darba kārtība:

1. Slimnīcu līmeņi – ziņos Veselības inspekcija.

2. Integrētā veselības aprūpe – ziņos VM.

3. Zobārstniecības  pakalpojumi  –  ziņos  Slimību 
profilakses un kontroles centrs.

4. Ārstniecības  iestāžu finansēšana ārkārtējās  si-
tuācijas  laikā  (t.  sk.  par  kompensācijas mehā-
nismu, kā arī iezīmējot turpmāko stacionāru un 
ambulatorā sektora finansēšanas kārtību) – zi-
ņos VM.

5. Veselības  inspekcijas  veiktās  pārbaudes  un 
konstatētās  problēmas  sociālās  aprūpes  cen-
tros – ziņos Veselības inspekcija.

6. ESF  projekts  “Ārstniecības  un  ārstniecības  at-
balsta  personu  pieejamības  uzlabošana  ārpus 
Rīgas” – VM sagatavota informācija.

Lūdzam  pieteikt savu dalību līdz 26. mai-
ja plkst. 16,  izmantojot  šo  saiti.  Līdz  27.  maija 
plkst. 9 uz pieteikumā norādīto epasta adresi tiks 
nosūtīta  saite,  lai  varētu pieslēgties  sarunām MS 
Teams platformā.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5517-jautajumi-un-atbildes-pasvaldibam
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5197-1-registracija-ikgadejas-lps-un-veselibas-ministrijas-sarunas


LPS Valdes sēde

LPS  Valdes  sēde  no-
tiks  2. jūnijā plkst. 10 
LPS mītnē  (Rīgā,  Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva 
zālē).

Turpmāk LPS Valdes sēdes notiks klātienē, ievēro-
jot nepieciešamos drošības nosacījumus.

Darba kārtība:

1.  Informācija par ikgadējām LPS sarunām ar Lab-
klājības ministriju:

–  par garantētā trūcīgas personas un garantē-
tā minimālā ienākumu līmeņa palielināšanu 
2021. gadā;

–  par  priekšlikumiem  asistenta  pakalpojuma 
organizēšanai pašvaldībā no 2021. gada;

–  bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide;

–  par  Satversmes  tiesā  ierosināto  jautājumu 
“Par  garantētā  minimālā  ienākuma  (GMI) 
līmeņa atbilstību Satversmei” –

informēs LPS Veselības un  sociālo  jautājumu ko-
mitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks, LPS pa-
domniece  veselības  un  sociālajos  jautājumos 
Ilze Rudzīte, LPS padomniece juridiskajos jau-

tājumos  Vineta Reitere  un  LPS  vecākais  pa-
domnieks Māris Pūķis.

2.  Informācija  par  ikgadējām  LPS  sarunām  ar 
Veselības  ministriju  –  informēs  LPS Veselības 
un sociālo  jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Libeks un LPS padomniece veselības un 
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

3.  Informācija par ikgadējām LPS sarunām ar Sa-
tiksmes ministriju – informēs LPS Tautsaimnie-
cības komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis 
un LPS padomnieks  tautsaimniecības  jautāju-
mos Aino Salmiņš.

4.  Administratīvi  teritoriālās  reformas  (ATR)  un 
ATR  likumprojekta  gaita:  atbildētie  un  neat-
bildētie jautājumi – informēs LPS padomniece 
reģionālās attīstības  jautājumos  Ivita Peipiņa, 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un LPS 
sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.

5.  Par LPS nodrošināto  informācijas apriti  ārkār-
tējās situācijas laikā – informēs LPS Komunikā-
cijas nodaļas vadītāja, padomniece sabiedrisko 
attiecību jautājumos Liene Užule.

6.  Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS videokonferences par aktualitātēm

Krīzes  laikā,  kad  valstī  noteikti  ierobežojumi Co-
vid-19  izplatības  apturēšanai,  LPS  katru  nedēļu 
organizē videokonferences par pašvaldībām svarī-
gām un aktuālām tēmām. Tiešraides laikā intere-
sentiem ir iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus. Visi 
videokonferenču  ieraksti  ir  un  būs  pieejami  LPS 
vietnē www.lps.lv,  sadaļā Tiešraides, videoarhīvs. 
Lūdzu,  sekojiet  līdzi  jaunākajai  informācijai  par 
plānotajām videokonferencēm LPS vietnē un šeit!



LPS informē starptautiskos augsta 
līmeņa ekspertus par Satversmes tiesas 
spriedumu

Pēc  Latvijas  Pašvaldību  savienības  iniciatīvas 
starptautiskie eksperti jau pērn izvērtēja situāciju 
Latvijā  un nesen paziņoja,  ka  ir  konstatēti  vietē-
jās  demokrātijas  pārkāpumi  administratīvi  teri-
toriālās  reformas procesā,  tāpēc aicināja Saeimu 
nodrošināt  godīgas  un  efektīvas  apspriešanās  ar 
pašvaldībām un  iedzīvotājiem.  LPS  jau  sākotnēji 
rosināja reformu veikt kvalitatīvi un atbilstoši de-
mokrātijas  principiem,  nodrošinot  konsultācijas 
ar  pašvaldībām  un  iedzīvotājiem,  kā  to  paredz 
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants. Faktu 
noskaidrošanas vizītē Latvijā starptautiskie demo-
krātijas  sargi pārliecinājās,  ka LPS  sniegtie argu-
menti  ir  nopietni  un,  viņuprāt,  rada  pietiekamas 
bažas, lai pamatotu īpašu situācijas uzraudzību.

Tāpēc LPS pēc ekspertu  lūguma nekavējoties  in-
formēja  Eiropas  Padomes  (EP) Vietējo  un  reģio-
nālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas 
eks pertus  par  situāciju  Latvijā,  ņemot  vērā  Sa
tversmes  tiesas  2020.  gada  15. maija  spriedumu 
par vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistra rīkojuma, ar kuru apturēta Ikšķiles  iedzīvo-
tāju aptauja, neatbilstību Satversmei. Ekspertiem 
arī sniegta informācija par Latvijas Valsts kontro-
les revīzijas ziņojumu par VARAM tēriņu nepama-
totību ATR apspriešanā.

LPS  rosinājusi  EP  ekspertus  sniegt  viedokli  par 
ATR norisi koronavīrusa pandēmijas un valstī no-
teiktās ārkārtējās  situācijas  laikā, ņemot vērā  ra-
dušos izaicinājumus.

LPS  priekšsēdis Gints Kaminskis:  “Esmu daudz-
kārt uzsvēris, ka mani satrauc notiekošais valstī, jo 
ziņas par vietējās demokrātijas situācijas pasliktinā-
šanos Latvijā un Eiropas pašvaldību hartas neievē-
rošanu nav valstij glaimojošas. Tagad to apliecina 
arī Satversmes tiesas spriedums, un tas uzskatāmi 
parāda, ka tomēr ir jādara viss iespējamais, lai mēs 
atkal kļūtu par piemēru citām valstīm un attīstītu 
demokrātiju. Augsta līmeņa starptautiskie eksperti 
jau iepriekš uzsvēra, ka visi mūsu akcentētie jautā-
jumi par administratīvi teritoriālās reformas proce-
su ir bijuši pamatoti. Īstenojot reformu, ir jāuzklau-
sa un jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis, jo tas skar 
viņu dzīvi. Pašvaldības kopumā atbalsta pozitīvas 
pārmaiņas un ikdienā jau īsteno dažādas reformas 
izglītības, veselības un citās jomās. Tomēr jebkurai 
reformai, jebkuram procesam jābūt balstītam uz 
demokrātijas principiem un pilnvērtīgu dialogu. Ma-
nuprāt, jau iepriekš izskanējušie ekspertu ieteikumi 
un tagad arī Satversmes tiesas spriedums, kā arī 
ārkārtējās situācijas radītie izaicinājumi valdībai un 
Saeimai ir nopietni jāņem vērā, turpinot darbu pie 
administratīvi teritoriālās reformas. Mums ir nepie-
ciešamas kvalitatīvi izstrādātas pārmaiņas.”

LPS  jau  ziņoja,  ka  vēl  pirms  Satversmes  tiesas 
sprieduma  EP  eksperti  secinājuši:  administratīvi 
teritoriālās  reformas  procesā  sarunas  ar  iedzīvo-
tājiem un pašvaldībām nav bijušas atbilstošas un 
savlaicīgas, bet gan  formālas,  tādējādi pārkāpjot 
Eiropas  vietējo  pašvaldību  hartu.  Ministrija  ne-
vis mudinājusi organizēt neformālas aptaujas,  lai 
uzzinātu iedzīvotāju uzskatus, bet šādas aptaujas 
kavējusi un dažos gadījumos pat aizliegusi.

Satversmes  tiesas  spriedums  apliecina,  ka  “paš-
valdībai ir rīcības brīvība savas autonomās kompe-
tences īstenošanā, ņemot vērā Satversmē un citos 
ārējos normatīvajos aktos noteikto ietvaru un at-
tiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju liku-
miskās intereses. Tā kā pašvaldība ir izveidota tieši 
iedzīvotāju interešu nodrošināšanai, iedzīvotāju vie-
dokļa uzklausīšana ir viens no pašvaldības ikdienas 
darba elementiem, kuru tā var izmantot dažādos 
savā kompetencē esošos jautājumos. Administratīvi 
teritoriālā reforma, kurā plānotas līdzšinējo admi-
nistratīvo teritoriju robežu izmaiņas, ir tieši saistīta 
ar attiecīgo administratīvo teritoriju iedzīvotāju tie-
sībām un likumiskajām interesēm un pašvaldības 
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EIROPĀ UN PASAULĒ



autonomo funkciju īstenošanu. Tāpēc pašvaldībai ir 
tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli, lai reformas 
gaitā to savlaicīgi sniegtu valsts institūcijām. Tur-
klāt pašvaldība to var darīt jebkurā administratīvi 
teritoriālās reformas stadijā, arī reformas sākumā, 
tiklīdz ir saņemta informācija par to, ka reforma va-
rētu skart šīs pašvaldības administratīvo teritoriju”.

Kā  uzsver  Satversmes  tiesa,  valdības  un  pašval-
dību  attiecības  ir  jāveido  dialoga  formā,  ievēro-
jot labas ticības principu un savstarpējo cieņu, lai 
nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldību un resursu 
izmantošanu.  Demokrātiskas  tiesiskas  valsts  in-
stitūcijām savstarpējās attiecībās ir jāievēro labas 
ticības  princips  un  starpinstitucionālās  lojalitātes 
princips.

Informācija par Satversmes tiesas spriedumu lietā 
nr. 20191705 “Par vides aizsardzības un reģionā-
lās  attīstības ministra  2019.  gada  25.  aprīļa  rīko-
juma  nr.  12/59  “Par  Ikšķiles  novada  iedzīvotāju 
aptaujas  “Ikšķiles  novada  balsojums”  nolikuma 
darbības apturēšanu”” pieejama šeit.

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Mo-
nitoringa  komitejas  ekspertu  ziņojums  par  ATR 
pieejams šeit.

Eiropas vietējo pašvaldību harta pieejama šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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• 19. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS informē 
starptautiskos  augsta  līmeņa  ekspertus  par 
Satversmes tiesas spriedumu” (šeit).

• 20. maijā LETA: “Notiks Pašvaldību savienības 
ikgadējās  sarunas  ar  Labklājības  ministriju”  – 
par  LPS  un  Labklājības  ministrijas  sarunām 
20. maijā.

• 20. maijā LV portāls  –  LPS  relīze  “LPS  rosina 
diskutēt  par  valsts  līdzfinansējuma  iespējām 
GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai” (šeit).

• 20. maijā LV portāls  – LPS  relīze  “LM un LPS 
pagaidām  nevienojas  par  garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa palielināšanu” (šeit).

• 20. maijā LV portāls – LPS relīze “Videotiešrai-
de: papildu aizņemšanās iespējas pašvaldībām 

Covid-19 negatīvo ekonomisko seku mazināša-
nai” (šeit).

• 20.  maijā NRA:  “Administratīvi  teritoriālā  re-
forma: Ikšķile ies līdz galam!” – par Satversmes 
tiesas spriedumu Ikšķiles novada lietā, un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 20. maijā LSM.lv, Latvijas Radio: “Novadu re-
forma soli pirms gala lēmuma. Kādi kompromi-
si jau panākti, kā pietrūkst?” – par ATR un LPS 
argumentiem (šeit).

Foto: LTV.lv

• 21. maijā LSM.lv, LTV, Replay.lv: “Novadu re-
forma  finiša  taisnē”  –  LPS  priekšsēža  Ginta 
Kaminska intervija LTV raidījumā “Rīta panorā-
ma” par ATR norisi un tās kvalitāti, Satversmes 

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/dienaskartiba/316312-lps-informe-starptautiskos-augsta-limena-ekspertus-par-satversmes-tiesas-spriedumu-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316375-lps-rosina-diskutet-par-valsts-lidzfinansejuma-iespejam-gmi-un-dzivokla-pabalsta-izmaksai-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316380-lm-un-lps-pagaidam-nevienojas-par-garanteta-minimala-ienakumu-limena-palielinasanu-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316352-videotiesraide-papildu-aiznemsanas-iespejam-pasvaldibam-covid-19-negativo-ekonomisko-seku-mazinasanai-2020
https://neatkariga.nra.lv/regioni/314671-administrativi-teritoriala-reforma-ikskile-ies-lidz-galam?utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect&utm_medium=site&utm_source=nra.lv
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/novadu-reforma-soli-pirms-gala-lemuma-kadi-kompromisi-jau-panakti-ka-pietrukst.a360476/
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tiesu, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu, vietē-
jās demokrātijas principiem un citiem pašvaldī-
bām aktuāliem jautājumiem (šeit).

• 21. maijā SKATIES.LV: “LPS pēc Ikšķiles uzva-
ras ST aicina pārvērtēt administratīvi teritoriā-
lās  reformas kvalitāti” – LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska LTV raidījumā “Rīta panorāma” sacī-
tais (šeit).

• 21. maijā LETA: “LPS diskutēs par papildu aiz-
ņemšanās iespējām un to nosacījumiem” – par 
LPS  Finanšu  un  ekonomikas  komitejas  sēdi 
21. maijā.

• 21. maijā LETA: “LPS pēc Ikšķiles uzvaras ST ai-
cina pārvērtēt administratīvi  teritoriālās  refor-
mas kvalitāti” – par LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska sacīto LTV raidījumā “Rīta panorāma”.

• 21. maijā LETA: “LPS rosina diskutēt par valsts 
līdzfinansējuma  iespējām  garantētā minimālā 
ienākuma un dzīvokļa pabalstiem” – par LPS un 
Labklājības ministrijas sarunās diskutēto.

• 21. maijā DIENA: “Spriedums un revīzija paslik-
tina novadu reformas fonu” – LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis par ATR un Satversmes 
tiesu (šeit).

• 21.  maijā  LA.lv:  “Pēc  Ikšķiles  uzvaras  Satver
smes  tiesā  izskan  aicinājums  pārvērtēt  terito-
riālās  reformas kvalitāti” – par LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska  interviju  LTV  raidījumā  “Rīta 
panorāma” (šeit).

• 21.  maijā  LA.lv:  “Kuriem  reģionu  ceļiem  tiks 
300 miljoni?” – par būvējamo un remontējamo 
ceļu  sarakstu,  LPS  prasībām,  un  LPS  padom-
nieka Aino Salmiņa komentārs (šeit).

• 22. maijā LV portāls – LPS relīze “Notiks dis-
kusija par atbalstu ekonomikas atjaunošanai” 
(šeit).

• 24.  maijā  SKATIES.LV:  “Pastiprinātos  piesar-
dzības  apstākļos  pirmsskolās  atgriezusies  jau 
trešdaļa  bērnudārznieku”  –  LPS  padomnieces 
Ināras Dundures  komentārs TV3 par  attālinā-
tajām mācībām pirmsskolā (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās)  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  dokumen-
tu  pieņēmēji  var  izvērtēt  priekšlikumus  tekstu 
uzlabošanai.

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 viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/188103/novadu-reforma-finisa-taisne-intervija-ar-lps-priekssed
https://skaties.lv/zinas/latvija/lps-pec-ikskiles-uzvaras-st-aicina-parvertet-administrativi-teritorialas-reformas-kvalitati/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/spriedums-un-revizija-pasliktina-novadu-reformas-fonu-14241564
https://www.la.lv/pec-ikskiles-uzvaras-satversmes-tiesa-izskan-aicinajums-parvertet-teritorialas-reformas-kvalitati
https://www.la.lv/kuriem-regionu-celiem-tiks-300-miljoni
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316433-notiks-diskusija-par-atbalstu-ekonomikas-atjaunosanai-2020
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pastiprinatos-piesardzibas-apstaklos-pirmsskolas-atgriezusies-jau-tresdala-bernudarznieku/
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-356 – Par informatīvo ziņojumu “Par valsts informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konso-
lidāciju”

18.05.2020. 30.04.2020. Jā

2. VSS-355  –  Par  likumprojektu  “Grozījums Gaujas Nacionālā 
parka likumā”

18.05.2020. 30.04.2020. Jā

3. VSS-346 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteiku-
mos nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nor-
mu piemērošanas kārtība””

18.05.2020. 30.04.2020. Jā

4. VSS-365 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. spe-
cifiskā  atbalsta  mērķa  “Attīstīt  videi  draudzīgu  sabiedriskā 
transporta  infrastruktūru”  4.5.1.1.  pasākuma  “Attīstīt  videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu trans-
porta)” īstenošanas noteikumi”

18.05.2020. 07.05.2020. Jā

5. VSS-364 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamo  īpašumu  “Kalnrūpnieki”, Smiltenes pagastā, Smil-
tenes novadā”

20.05.2020. 07.05.2020. Jā

6. VSS-362 – Par likumprojektu “Grozījumi Nacionālo bruņoto 
spēku likumā”

22.05.2020. 07.05.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

21. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS404  –  Rīkojuma  projekts  “Par  finansējuma 
piešķiršanu  Krustpils  novada  domei  pašvaldības 
autoceļu seguma pārbūves būvprojekta izstrādei”

VSS402 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS403  – Noteikumu  projekts  “Kārtība,  kādā  no 
psihoaktīvām  vielām  un  procesiem  atkarīgas  per-
sonas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

VSS411  –  Rīkojuma  projekts  “Par  Rīgas  pilsētas 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zolitū-
des  ielā 32, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts  īpašu-
mā”

VSS412  –  Rīkojuma  projekts  “Par  Limbažu  no-
vada  pašvaldībai  piederošā  nekustamā  īpašuma 
“Līgotnes A”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, 
domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487656
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487656
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487656
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487645
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487645
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487645
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487660
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487660
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Sākusies projekta “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” trešā sezona

Līdz  ar  pavasara  iestāšanos  sākusies  nacionā-
las  nozīmes  projekta  “Piekrastes  apsaimnieko-
šanas  praktisko  aktivitāšu  realizēšana”  (reģ.  nr. 
108/2/2020) trešā sezona. Šo projektu īsteno Lat-
vijas  Pašvaldību  savienība  kā  projekta  vadošais 
partneris  ciešā  sadarbībā  ar  visām  Baltijas  jūras 
un Rīgas  līča piekrastes pašvaldībām vai  to  insti-
tūcijām  –  sadarbības  partneriem.  Projekts  tiek 
realizēts  Latvijas Vides  aizsardzības  fonda  valsts 
budžeta  apakšprogrammā  “Vides  aizsardzības 
projekti”  no  2020.  gada  1. maija  līdz  2020.  gada 
31. oktobrim.

Projekta mērķis  ir  īstenot  jūras  piekrastes  joslas 
apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kva-
litāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvali-
tatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un 
veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Katra piekrastes pašvaldība vai  tās  institūcija  sa-
vas  administratīvajā  teritorijā  strādās  projekta 
mērķa sasniegšanai. Šogad plānots veikt darbības 
četros virzienos:

1.  Pludmales apsaimniekošana:

• atkritumu, t. sk. mirušo dzīvnieku, savākša-
na un utilizēšana,

• pludmales  irdināšana, atbrīvošana no nied-
rēm un krūmiem, t. sk. pļaušana,

• tualešu asenizācija un uzturēšana.

2.  Peldvietu labiekārtošana:

• pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana,

• solu izgatavošana un uzstādīšana,

• āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,

• elektronisko informatīvo displeju iegāde un 
uzstādīšana,

• atkritumu tvertņu iegāde (izgatavošana) un 
uzstādīšana,

• informatīvā stenda uzstādīšana.

3.  Piekļuves nodrošināšana pludmalei:

• laipu, noeju izbūve.

4.  Piekrastes bioloģiskās daudzveidības  saglabā-
šana:

• biotehnisko darbu veikšana pelēkās kāpas un 
piejūras zālāju biotopu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes jos-
lā tiks nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā 
vidē,  būs  pieaugusi  cilvēku  apmierinātība  ar  pie-
krastes  pieejamību,  labiekārtojumu,  drošību  un 
sanitāro  prasību  nodrošinājumu,  būs  pieaugusi 
atpūtnieku  informētība  un  veicināta  bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanās.

Latvijas Pilsoniskās alianses aptauja

Latvijas  Pilsoniskā  alianse  sagatavojusi  aptauju 
pašvaldībām  par  plānotajiem projektu konkur-

siem (jauniem) nevalstiskajām organizācijām, 
iedzīvotāju iniciatīvām un vietējo kopienu akti-
vitātēm, lai apzinātu, kādus atbalsta mehānismus 
iedzīvotāju  iniciatīvām  pašvaldības  paredzējušas 
īstenot 2020. gada otrajā pusē, t. sk. projektu kon-
kursus, kuru īstenošana noritēs arī 2021. gadā un 
no 2021. gada budžeta.

Aicinājums ar anketu dalīties,  lai tā sasniegtu tos 
pašvaldības darbiniekus, kuri stādā ar pilsoniskās 

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM



sabiedrības  un  nevalstisko  organizāciju  jautāju-
miem!

Aptaujas  anketa  pieejama:  https://forms.gle/
Pt5oycvpmUsF57kS7.
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Nākotnes INTERREG Igaunijas–Latvijas 
programmas aptauja

INTERREG  Igaunijas–Latvijas  programma  aicina 
izteikt viedokli par sektoriem un tēmām, kurās nā-
kotnē būtu jāsadarbojas Igaunijas–Latvijas pārro-
bežu programmā.

Aptaujā  aicinātas piedalīties Kurzemes, Rīgas un 

Vidzemes  reģiona  pašvaldības  un  organizācijas, 
kuras pārstāv sabiedrības viedokli.

Aicinājums publicēts arī Facebook lapā, kā arī plā-
nošanas reģionu Facebook lapās.

Savu viedokli līdz 5. jūnijam var izteikt šeit.

Papildu  informācija  angļu  valodā  pieejama  pro
grammas lapā šeit.

Vidzemes PR tiešsaistes apmācības 
“Augstāk par zemi – zemāk par sauli”

Jau  ierasts,  ka  katru  gadu  Eiropas  ilgtspējīgas 
enerģijas dienā vai nedēļā Vidzemes reģiona paš-
valdības tiekas kopīgā pasākumā vai pieredzes ap-
maiņas braucienā,  vēršot  uzmanību uz prasmīgu 
energopārvaldību un ēku apsaimniekošanu.

Šogad tikšanās notiks 3. jūnijā  tiešsaistes apmā-
cībās “Augstāk par zemi – zemāk par sauli”, īpašu 

uzmanību pievēršot saules enerģijai elektroener-
ģijas ražošanā un zemas temperatūras centrali-
zētajai siltumapgādei. Ar aizraujošu dabā filmētu 
videoprezentāciju palīdzību apmācībās piedalīsies 
vairāki nozares eksperti. Apmācības notiks Zoom 
platformā.

Vairāk uzziniet šeit!

Dalību var pieteikt līdz 29. maijam, reģistrējoties 
šeit.

https://forms.gle/Pt5oycvpmUsF57kS7
https://forms.gle/Pt5oycvpmUsF57kS7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5kbyD1aQ5AXRC-v00pmenXyBhCvI29oBhj-F5dHp903Gkg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://estlat.eu/en/about-estlat/programme-2021-2027
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi_vidzeme/3/132608/
https://forms.gle/7j2FTf2QftJbk4FU9
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Vebinārs par elektrisko velosipēdu 
potenciālu tūrisma attīstībā Vidzemē

4. jūnijā plkst. 10  tiešsaistes  platformā  Zoom 
“Vid zemes plānošanas reģions” organizē vebināru 
“Elektrisko  velosipēdu  potenciāls  tūrisma  attīstī-
bai Vidzemē”, kurā interesenti varēs saņemt atbil-
des uz  trīs  jautājumiem: kāpēc  ir  vērts  iedzīvināt 
elektrisko  velosipēdu  sistēmu;  kādos  apstākļos 
ideja darbosies un kādos ne; kas jāņem vērā, lai iz-
vairītos no neveiksmīga rezultāta.

Īpaši  jāuzsver  semināra  nozīmība  apstākļos,  kas, 
no vienas puses,  radījuši apgrūtinājumus tūrisma 
nozarei,  no  otras  –  devuši  iespēju  radoši  strādāt 
pie  vietējā  tūrisma piedāvājuma popularizēšanas 

brīdī,  kad  lielākā daļa  robežu  ir  slēgtas,  savukārt 
vietējie  iedzīvotāji  meklē  iespējas  aktīvi  pavadīt 
brīvdienas tepat Latvijā.

Seminārā  tiks  piedāvāts  apskats  par Covid-19  ie-
tekmi  uz  tūrisma  attīstību,  arī  mobilitātes  para-
dumiem, norādot uz faktoriem, kas tūrisma uzņē-
mējiem un tūrisma piedāvājuma veidotājiem būtu 
jāņem vērā.

Lai noskaidrotu, vai šābrīža velosipēdu izmantoša-
nas piedāvājums tūrismā atbilst tūrista interesēm 
un vajadzībām, seminārā ar savu pieredzi dalīsies 
dažādi iesaistītie dalībnieki. Atbildes uz semināra 
galvenajiem jautājumiem sniegs gan tie, kas vei-
do tūrisma produktus,  iekļaujot tajos mobilitātes 
aspektu, gan arī  tie, kas  ikdienā  ir  tiešā saziņā ar 
tūristiem,  piedāvājot  velonomas  pakalpojumus, 
gan arī tie, kas šos pakalpojumus lieto un var pie-
dāvājumu vērtēt no pakalpojuma lietotāja puses.

Reģistrēties  dalībai  seminārā var  līdz 2. jūnijam 
šeit.

Īpaši  aicināti  piedalīties  pašvaldību  attīstības  un 
tūrisma speciālisti, tūrisma pakalpojumu sniedzē-
ji, kā arī citi interesenti.



Jautājumi un atbildes darbam ar jaunatni 
Covid-19 pandēmijas apstākļos

Izglītības un zinātnes ministrija apkopojusi biežāk 
uzdotos jautājumus darbam ar jaunatni ārkārtējās 
situācijas laikā un Covid-19 pandēmijas apstākļos. 
Informācija par to, ko var un ko nedrīkst darīt jau-
niešu centros un NVO, šeit.

Arī turpmāk uzdot neskaidros jautājumus un dalī-
ties pieredzē var šeit.
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[Pa]Lēciens jaunatnes jomā – virtuālais 
pasākums jauniešiem un jaunatnes 
darbiniekiem

Latvijas  Jaunatnes  padome  un  sadarbības  part-
neri BoostEvent,  Izglītības un zinātnes ministrija 
un  Jaunatnes  starptautisko  programmu  aģen-
tūra  aicina  pieteikties  jaunatnes  darbiniekus  un 

jauniešus  virtuālajam  pasākumam  “[Pa]Lēciens 
jaunatnes jomā”, kas norisināsies no 2. līdz 5. jū-
nijam.

Šis virtuālais pasākums vairāku dienu garumā būs 
balstīts uz hakatona idejas principiem, kurā darbā 
ar  jaunatni  iesaistītie,  sadarbojoties  komandās, 
radīs  idejas,  metodes  un  vadlīnijas,  ko  izmantot 
tiešajā  darbā  ar  jauniešiem  gan  valstī  noteiktajā 
ārkārtējā  situācijā,  gan pēc  tās. Katrai  komandai 
būs savs treneris, kurš virzīs komandu uz rezultā-
tu, būs pieejams mentora atbalsts, kā arī katrā pa-
sākuma dienā būs iespēja dzirdēt iedvesmas stās-
tus par kādu aktuālu tēmu jaunatnes jomā.

Pieteikšanās līdz 27. maijam:  https://ej.uz/pale-
ciensLJP.

Plašāka informācija šeit.

Aicinājums izteikt priekšlikumus 
Jaunatnes konsultatīvās padomes 
nolikumam un jaunatnes politikai

Platformas  Facebook  lapā  “Jaunatnes  lietas”  ie-
vietots  aicinājums  izteikt  priekšlikumus  Jaunat-
nes  konsultatīvās  padomes  nolikumam,  kā  arī 

http://jaunatneslietas.lv/current-events/jautajumi-un-atbildes-darbam-ar-jaunatni-covid-19-pandemijas-apstaklos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdenQsiYpOyllOJS1BynP_u3yQPM1adQb7o9SEMmW7FxzMSaQ/viewform?usp=sf_link
https://ej.uz/paleciensLJP
https://ej.uz/paleciensLJP
https://www.ljp.lv/tiessaistes-pasakums-paleciens-jaunatnes-joma
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jaunatnes  politikas  attīstības  prioritātēm,  rīcības 
virzieniem, pasākumiem un uzdevumiem.

Ikviens  interesents  savu  viedokli  var  izteikt  līdz 
31. maijam, rakstot uz epasta adresi laura.antei-
na@izm.gov.lv vai jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Vadlīnijas piesardzībai bērnu nometņu 
organizētājiem

Nometņu darbība pēc 1. jūnija ir atļauta, taču jāse-
ko līdzi Veselības ministrijas un Slimību profilakses 
un kontroles centra norādījumiem, lai  ierobežotu 
vīrusa  izplatību.  Lai  gan  valdība  ir  samazinājusi 
dažādus  ierobežojumus,  nometņu  darbības  laikā 
ir  jāievēro stingri nosacījumi, kas pasargās darbi-
nieku un bērnu drošību un veselību.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Veselī-
bas ministriju izstrādājis vadlīnijas nometņu orga-
nizēšanai un drošības noteikumu ievērošanai. Tās 
pieejamas šeit.

Kuldīgā nedēļas nogalē notiks divi auto 
kinoseansi

29. un 30. maijā Kuldīgā, Pilsētas laukumā, no-
tiks  divi  auto  kinoseansi,  kas  dos  iespēju  baudīt 
kino  uz  lielā  ekrāna,  neizkāpjot  no  automašīnas. 
Seansi  sāksies  plkst.  21:30,  iebraukšana  Pilsētas 
laukumā būs no 20:30, to organizēs no Piltenes ie-
las puses (iepretī “Swedbank”). Biļetes pieejamas 
tikai iepriekšpārdošanā internetā: www.bilesuser-
viss.lv; cena: 8 eiro par automašīnu.

Skaņu nodrošinās  radiofrekvence,  kuru  varēs  sa-
ņemt, iebraucot stāvlaukumā. Tā kā autostāvvietu 
skaits Pilsētas laukumā ir ierobežots, biļetes jāie-
gādājas  laikus. Filmas demonstrēs oriģinālvalodā 
ar subtitriem latviešu valodā.

Piektdien,  29. maijā,  demonstrēs  filmu  “Uz na-
žiem” (“Knives  out”,  2019),  sestdien,  30. maijā, 
rādīs biogrāfisku drāmu “Mollijas spēle” (“Molly’s 
Game”, 2017).

mailto:laura.anteina@izm.gov.lv
mailto:laura.anteina@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4108-vadlinijas-bernu-nometnu-organizesanai
http://www.bilesuserviss.lv
http://www.bilesuserviss.lv


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 vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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www.lps.lv
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https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
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