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LPS un Veselības ministrijas ikgadējās 
sarunas

27. maijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un 
Veselības ministrijas (VM) ikgadējās sarunās puses 
attālināti pārrunāja pašreizējo situāciju nozarē un 
vienojās turpināt sarunas konkrētu lēmumu un vie-
notas pozīcijas pieņemšanai par slimnīcu līmeņu 
pārskatīšanu, finansējumu ārstniecības iestādēm 

ārkārtējās situācijas laikā un epidemioloģiskās dro-
šības nodrošināšanu sociālās aprūpes centros.

Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, 
un tajās piedalījās veselības ministre Ilze Viņķele, 
Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Na-
cionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un 
kontroles centra, LPS, pašvaldību un reģionālo 
slimnīcu pārstāvji.
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LPS priekšsēdis Gints Kaminskis akcentēja, ka pē-
dējos mēnešos esam saskārušies ar dažādiem izai-
cinājumiem un viens no galvenajiem jautājumiem 
ir veselības drošība. Svarīgi darīt visu iespējamo, 
lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību vistuvāk dzīves-
vietai un vienlaikus sekmētu medicīnas speciālistu 
piesaisti reģionos. Tāpat ļoti novērtējams ir paš-
valdību atbildīgi, mērķtiecīgi un operatīvi veiktais 
darbs ārkārtējās situācijas laikā, ierobežojot Co-
vid-19 izplatību un sniedzot atbalstu iedzīvotājiem.

Veselības ministre Ilze Viņķele uzsvēra, ka šis pār-
maiņu laiks spilgti parāda, cik pašvaldības ir no-
zīmīgs partneris dažādu problēmu risināšanā un 
sociālā miera nodrošināšanā, spējot nekavējoties 
reaģēt ārkārtējā situācijā. Šis laiks arī atklājot, kādi 
izaicinājumi turpmāk nozarē jāpārvar un kopīgi jā-
strādā, lai iedzīvotājiem ir pieejama laba, kvalita-
tīva, savlaicīga un droša veselības aprūpe. Puses ir 
vienisprātis, ka dialogs ir iespējams un galvenā ir 
vēlme vienam otru sadzirdēt.

Veselības inspekcija (VI) informēja par reģionālajās 
slimnīcās veikto pārbaužu rezultātiem un secinā-
jumiem, kā arī plānoto rīcību. Ņemot vērā veikto 
izvērtējumu un analizējot iegūtos datus, VM šova-
sar plāno lemt par turpmāko rīcības plānu dažādu 
līmeņu slimnīcu funkciju izpildei un pakalpojumu 
kvalitātes pilnveidei un par medicīnas personāla 
darbu un piesaisti. Tāpat tiek pārskatīta veselības 
nozares darbinieku atalgojuma sistēma. VI aplie-
cināja, ka nav plānota slimnīcu skaita, gultas vietu 
skaita un speciālistu pieejamības samazināšana.

Savukārt pašvaldības uzsver, ka jāturpina detalizē-
tas diskusijas ar reģionālajām slimnīcām gan par 
pārbaudēs gūtajiem secinājumiem, gan turpmāko 
rīcību slimnīcu līmeņu pārskatīšanā. Īpaši būtiska 
ir medicīnas speciālistu pārvietošanās reģionos. 
Būtu skaidri jāsaprot, cik pieejami veselības ap-
rūpes pakalpojumi nākotnē būs iedzīvotājiem un 
kāds konkrēti ir risinājums ārstu migrācijas izraisī-
to risku novēršanā, ņemot vērā speciālistu trūku-

mu valstī. Ja ārstu uz vietas slimnīcā nav un speciā-
listu pārvietošanās no pamata darbvietas uz citām 
slimnīcām netiks pieļauta, tad reģionālo slimnīcu 
darbības nodrošināšana nebūs iespējama.

Veselības inspekcija informēja arī par sociālās ap-
rūpes centru pārbaužu rezultātiem, kas saistīti ar 
epidemioloģiskās drošības ievērošanu ārkārtējās 
situācijas laikā. Kā galvenie risināmie jautājumi 
tika uzsvērti distancēšanās ievērošana, individu-
ālo aizsarglīdzekļu pieejamība, izolēšanās iespējas 
un dezinfekcija. LPS norādīja, ka sociālās aprūpes 
centri savu darbu organizē atbilstoši Ministru ka-
bineta noteikumiem, taču pieejamās telpas iero-
bežo iespējas nodrošināt visas rekomendācijas. 
Izvirzot jaunas prasības, jābūt arī pieejamiem fi-
nanšu resursiem gan infrastruktūras pārveidei, 
gan ārstniecības personu piesaistei, kas ir būtisks 
izaicinājums.

Par ārstniecības iestāžu finansējumu ārkārtējā 
situācijā pašvaldības aicina operatīvāk izmaksāt 
kompensācijas no valsts budžeta līdzekļiem par 
zaudējumiem, kas radušies dīkstāves laikā. Tāpat 
slimnīcas vēlas skaidrību par paredzēto pakalpoju-
mu pārplānošanu pēc ārkārtējās situācijas.

Sarunās tika izskatīta arī zobārstniecības pakalpo-
jumu pieejamība reģionos. Pašvaldības uzsver, ka 
joprojām nav pietiekami pieejami bezmaksas zob-
ārstniecības pakalpojumi bērniem, un aicina rast 
kompleksus risinājumus pakalpojumu nodrošinā-
šanai reģionos, lai mazinātu rindas.

Puses vienojās, ka pirms LPS sarunām ar Finanšu 
ministriju vēlreiz pārskatīs neatrisinātos jautāju-
mus, kuru risināšanai nepieciešami papildu finan-
šu līdzekļi, lai nonāktu pie kopīgas pozīcijas, kas 
ir vajadzīgs veselības nozarei un pašvaldībām, lai 
strādātu efektīvi.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos



EP CLRAE Vietējo pašvaldību palātas 
prezidents atkārtoti aicina atlikt 
administratīvi teritoriālās reformas 
virzību Latvijā

Foto: Eiropas Padome

Izvērtējot situāciju Latvijā, Eiropas Padomes (EP) 
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 
Vietējo pašvaldību palātas prezidents Gzavjē Ka-
dorē (Xavier Cadoret) atkārtoti aicina apturēt admi-
nistratīvi teritoriālo reformu (ATR) un veikt efektī-
vas konsultācijas ar iedzīvotājiem un pašvaldībām, 
kā to paredz Eiropas vietējo pašvaldību harta.

Ņemot vērā pēdējā mēneša notikumus un krīzes 
radītos izaicinājumus, LPS aicināja EP eksper-
tus sniegt viedokli par ATR norisi Latvijā Covid-19 
pandēmijas un valstī noteiktās ārkārtējās situāci-
jas laikā. Atbildot uz to, G. Kadorē pauž bažas par 
sasteigto ATR īstenošanu Latvijā, jo īpaši ņemot 
vērā ilgstošo Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi. 
Viņš uzsver: “Vizītē Rīgā mans līdzziņotājs Marks 
Kolss un es īpaši akcentējām, ka administratīvi te-
ritoriālās reformas sagatavošanas un ieviešanas 
laikā nav bijušas pietiekamas, savlaicīgas un atbil
stošas konsultācijas ar iesaistītajām pašvaldībām, 
Latvijas Pašvaldību savienību un iesaistīto novadu 
iedzīvotājiem, kā tas noteikts Eiropas vietējo paš-
valdību hartā. Tāpēc mūsu sagatavotais rekomen-
dāciju projekts aicina Latvijas varas iestādes atlikt 
administratīvi teritoriālās reformas likumprojekta 
pieņemšanu, līdz pienācīgā veidā būs notikušas go-
dīgas un efektīvas konsultācijas, lai vietējās pašval-

dības un to asociācija varētu paust savu viedokli un 
izteikt priekšlikumus par reformas saturu un laiku. 
Aicinu Latvijas varasiestādes un it īpaši vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministru apturēt 
šīs reformas īstenošanu līdz procesa pārskatīšanai. 
Savā ziņojumā esam norādījuši uz vairākiem hartas 
noteikumu pārkāpumiem, kas pamato šīs reformas 
apturēšanu.”

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis skaidro, ka “šo-
brīd pasaulē galvenā uzmanība tiek pievērsta Co-
vid19 izplatības ierobežošanai un pandēmijas izrai-
sītās krīzes seku mazināšanai, kā arī ekonomiskās 
izaugsmes atjaunošanai. Arī pašvaldībām šobrīd 
tā ir prioritāte, rēķinoties ar krīzes izraisītajām se-
kām. Situācija radījusi daudz neparedzētu izaicinā-
jumu demokrātijas principu nodrošināšanai, izska-
tot administratīvi teritoriālo reformu Saeimā. Nav 
skaidrs, kāpēc reforma jāvirza sasteigti. Procesam 
jābūt demokrātiskam, kvalitatīvam un tiesiskam, 
jo tas skar ļoti daudzu iedzīvotāju turpmāko dzīvi. 
Esmu daudzkārt uzsvēris, ka mani satrauc notieko-
šais valstī, jo ziņas par vietējās demokrātijas situā-
cijas pasliktināšanos Latvijā un Eiropas pašvaldību 
hartas neievērošanu nav valstij glaimojošas. Manu-
prāt, augsta līmeņa eksperta viedoklis, Satversmes 
tiesas spriedums, kā arī ārkārtējā situācijā noteiktie 
ierobežojumi valdībai un Saeimai ir nopietni jāņem 
vērā, turpinot darbu pie administratīvi teritoriā-
lās reformas. Tikai kvalitatīvi izstrādāti likumi, kas 
balstīti uz ekonomiskiem aprēķiniem, visaptverošu 
izvērtējumu, zinātnieku pamatojumu un iedzīvotāju 
interesēm, nodrošinās ilgtspējīgu valsts attīstību un 
sabiedrības uzticēšanos pieņemtajiem lēmumiem”.

EP Kongresa rekomendāciju projekta pieņemšana 
tika atlikta koronavīrusa Covid-19 pandēmijas iz-
raisītās krīzes dēļ līdz nākamajai kongresa sesijai, 
kas plānota 27.–29. oktobrī.

Vairāk skatiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5750-vietejo-pasvaldibu-palatas-prezidents-atkartoti-aicina-atlikt-administrativi-teritorialas-reformas-virzibu
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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 koronavīrusu Covid-19, kontaktiem 
un ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobe-
žojumiem, veicamajiem pasākumiem, atbalstu, 
normatīviem un citu svarīgu informāciju pašvaldī-
bas ikdienas darbam. Sadaļa pieejama šeit.

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 2. jūnijā plkst. 10 LPS mīt-
nē (Rīgā, Mazajā 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 ienākuma (GMI) līmeņa palieli-
nāšanu 2021. gadā;

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

– bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide;

– par Satversmes tiesā ierosināto jautājumu 
“Par GMI līmeņa atbilstību Satversmei” –

informēs LPS Veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Guntis Libeks, LPS padomnie-

ce veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta 
Reitere un LPS vecākais padomnieks 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. ATR un ATR likumprojekta gaita: atbildētie un 
neatbildētie jautājumi – informēs LPS padom-
niece 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

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks attālināti 3. jūnijā plkst. 13.

Darba kārtība:

1. Aktuālais par dabas skaitīšanu – informēs Da-
bas aizsardzības pārvaldes (DAP) projekta “Da-
bas skaitīšana” vadītāja Īrisa Mukāne.

2. Par migrējošo zosu nodarītajiem postījumiem – 
informēs DAP Dabas aizsardzības departamen-
ta direktore Gita Strode.

3. Par “Rīcības plānu Eiropas un Latvijas pārejai uz 
aprites ekonomiku” – informēs VARAM Vides 
aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un 
atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja 
Ērika Lagzdiņa.

4. Par sarunu tēmām ar Zemkopības ministriju – 
informēs LPS padomniece Sniedze Sproģe.

5. Dažādi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
sekojot 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 Valsts kontroles 
sniegto ieteikumu publisko platformu

5. jūnijā plkst. 10 LPS rīko videokonferenci par 
Valsts kontroles sniegto ieteikumu publisko plat-
formu.

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

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

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par Administratīvo 
pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu

10. jūnijā plkst. 11 Pašvaldību savienībā notiks sa-
darbībā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas 
centru organizētais tiešsaistes seminārs par Admi-
nistratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas 
(APAS) ieviešanu.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/524-3-junijs-plkst-1300-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/520-5-junijs-plkst1000-valsts-kontroles-sniegto-ieteikumu-publiska-platforma
mailto:tiesraide@lps.lv


6

Tiešraidi varēs skatīties 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.

Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās 
atbildības likums, ar kuru kopā lietošanā tiek no-
dota APAS. IeM Informācijas centrs ir sagatavojis 
videoinstrukcijas darbam ar sistēmu un jau šobrīd 
nodrošina lietotājiem piekļuvi APAS testa videi, 
kurā var apskatīt sistēmu un izmēģināt informāci-
jas ievadi. Apmācību materiāli atrodami Iekšlie-

tu ministrijas Informācijas centra mājaslapā zem 
reklāmkaroga “APAS apmācību materiāli” (šeit). 
Mājaslapā publicēts vebināra ieraksts, kurā tiek 
demonstrēts darbs ar sistēmu.

Interesenti aicināti savus jautājumus uzdot jau 
iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi apmacibas@
ic.iem.gov.lv, lai eksperti no Informācijas centra, 
Tieslietu ministrijas un Valsts policijas tiešraidē 
varētu sniegt pēc iespējas izsmeļošākas atbildes.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Vebinārs par starpinstitūciju sadarbību 
sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā

11. jūnijā plkst. 13:00–15:30 aicinām piedalīties 
vebinārā “Starpinstitūciju sadarbība sociālajā 
jomā Latvijā un Norvēģijā: labā prakse un ino-
vatīvi risinājumi ikdienā un krīzes situācijā”.

Vebināra mērķis ir praktiskās pieredzes un in-
formācijas apmaiņa par starpinstitūciju sadarbī-
bu, risinot sociālās jomas jautājumus Latvijas un 
Norvēģijas novados. Par aprūpētās dzīvesvietas 
pakalpojumu senioriem Rīgā stāstīs Rīgas domes 
Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 
priekšnieks, departamenta direktora vietnieks 
Mārtiņš Moors. Tukuma novada Sociālā dienesta 
direktore Ina Balgalve dalīsies pieredzē, kā tiek 
risinātas ģimenes vardarbības situācijas Tukuma 
novadā. Saldus novada Sociālā dienesta direktore 
Ina Behmane iepazīstinās ar bērnu tiesību aizsar-
dzības darba pieredzi Saldus novadā. Norvēģijas 
Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) 
vecākā padomniece Hanne Ingersleve raksturos, 
kā globālās pandēmijas izraisītā ārkārtas situā-
cija ir ietekmējusi sociāli neaizsargātās ģimenes 
Norvēģijā un kā tiek organizēta palīdzība tām. Se-
minārā plānots arī kādas Norvēģijas pašvaldības 
stāstījums par praktisko pieredzi šī izaicinājuma 
risināšanā.

Vebinārs notiks ZOOM platformā. Saite tiks izsū-
tīta reģistrētajiem dalībniekiem. Aicinām reģis-
trēties dalībai seminārā līdz 10. jūnijam. Reģis-
trācijas anketa šeit.

Vebināra darba valodas – latviešu un angļu, sin-
hronā tulkošana nodrošināta.

Vebinārs notiek projektā “Cienīgs darbs sociālās 
jomas darbiniekiem Latvijā”. Projekts tiek īstenots 
ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 pro
grammas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finan-
siālu atbalstu.

Darba kārtība:

13:00 – Semināra atklāšana – LPS padomniece ve-
selības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

13:10 – Jaunu risinājumu meklējumos: aprūpētās 
dzīvesvietas pakalpojums senioriem Rīgā – Rīgas 
domes Labklājības departamenta Sociālās pārval-
des priekšnieks, departamenta direktora vietnieks 
Mārtiņš Moors.

Jautājumi un atbildes.

13:35 – Vardarbība ģimenēs, tendences un risinā-
jumi Tukuma novadā – Tukuma novada Sociālā 
dienesta direktore Ina Balgalve.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/522-10-junija-plkst1100-administrativo-parkapumu-procesa-atbalsta-sistema-apas
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.ic.iem.gov.lv/apas/
mailto:apmacibas@ic.iem.gov.lv
mailto:apmacibas@ic.iem.gov.lv


Jautājumi un atbildes.

14:00 – Bērnu tiesību aizsardzības darba pieredze 
Saldus novadā – Saldus novada Sociālā dienesta 
direktore Ina Behmane.

Jautājumi un atbildes.

14:25 – pauze (10 min.).

14:35 – Ārkārtas situācijas ietekme uz sociāli neaiz-
sargātām ģimenēm Norvēģijā un palīdzība tām – 
Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu aso-
ciācijas vecākā padomniece Hanne Ingersleve.

Jautājumi un atbildes.

15:00 – Norvēģijas pašvaldības praktiskā darba 
pieredze (tbc).

Jautājumi un atbildes.

15:25 – Semināra kopsavilkums – LPS padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

15:30 – Semināra noslēgums.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Diskusiju seminārs par kvalitatīvu 
izglītību visiem

Latvijas Pašvaldību savienība un Jaunpils novada 
pašvaldība aicina piedalīties diskusiju seminārā 
“Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrī-
bas ilgtspējīgai attīstībai”, kas notiks 18. jūnijā 
plkst. 11 Jaunpils pilī Jaunpils novadā.

Diskusiju seminārs tiek veltīts ANO ilgtspējīgas at-
tīstības mērķim nr. 4 – kvalitatīva izglītība. Uz kva-
litatīvas izglītības jēdzienu kā pamatu sabiedrības 
ilgtspējīgai attīstībai diskusiju seminārā skatīsi-
mies gan no izglītības nozares profesionāļu puses, 
gan citu nozaru ekspertu viedokļa, lai rezultātā 

iegūtu visaptverošu un vērtīgu galarezultātu. Šajā 
pasākumā vēlamies dalīties ar labās prakses pie-
mēriem un mudināt uz jaunām aktivitātēm un sa-
darbības iespējām kvalitatīvas izglītības veicināša-
nā un daudzveidošanā vietējā un nacionālā līmenī.

Dalībai diskusiju seminārā iespējams pieteikties 
līdz 10. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu. 
Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem se-
mināra dalībnieku skaits klātienē ir ierobežots, 
tomēr pasākumā varēs piedalīties arī attālināti, 
vērojot tiešraidi LPS YouTube kanālā.

LPS vecākais padomnieks Dr. phys., Dr. oec. Mā-
ris Pūķis diskusiju seminārā runās par kvalitatīvu 

https://forms.gle/MPt8zCqQR9SfxmkH6
https://www.youtube.com/watch?v=YIYosEE73aA&feature=youtu.be


izglītību kā pamatu ilgtspējīgai sabiedrības attīs-
tībai. Par modernu, mūsdienīgu izglītību Covid-19 
paātrinājumā stāstīs izglītības un zinātnes ministre 
Dr. philol. Ilga Šuplinska. Par vienlīdzīgi kvalitatī-
vas izglītības ieguves iespējam Latvijā OECD PISA 
skatījumā informēs Latvijas Universitātes pārstāv-
ji, savukārt ar tēmu “nākotnes izaicinājumi peda-
gogu darba dzīves paaugstināšanai pēc attālinātā 
mācību procesa īstenošanas” iepazīstinās Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga. Limbažu 
novada ģimnāzijas direktore Dr. math. Gunta 
Lāce raksturos skolotāju lomu mainīgajā mācību 

situācijā. Seminārā plānots skatīt un diskutēt vēl 
arī par citām saistošām tēmām.

Plašākai informācijai, lūdzu, skatiet darba kārtī-
bu!

Seminārs tiek organizēts projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašval-
dībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs 2”.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, 

Dr. sc. admin.
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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!

EIROPĀ UN PASAULĒ

Vebinārā dalās zināšanās par maģisko 
saikni starp klimata pārmaiņām, 
Covid-19 un sociālajām platformām

LPS, Kuldīgas novada dome, Latvijas Atvērto 
tehnoloģiju asociācija un Eiropas Savienības (ES) 

Mēru pakta birojs 26. maijā rīkoja vebināru “Mēru 
pakts, Covid-19 un Eiropas zaļais kurss. Krīze kā 
iespēja?”. Zināšanās, pieredzē un vērtīgā informā-
cijā dalījās pašvaldību, valsts un nevalstisko orga-
nizāciju pārstāvji un akadēmiķi.

Vebināra videoierakstu iespējams noskatīties šeit.

Klimata pārmaiņas pēdējās desmitgadēs ir pa-
saulē aktuāls un ilgākā laikā risināms jautājums, 
kas ir saistošs ikvienai valstij un pašvaldībai. Tieši 
pēdējos gados tas kļuvis īpaši aktuāls temats Eiro-
pas Savienības dienaskārtībā, ko apliecina Eiropas 
Komisijas lēmums par Eiropas zaļo kursu. Tas tika 
definēts kā viens no vadmotīviem Eiropas Savienī-
bas dalībvalstu atveseļošanai pēc Covid-19 krīzes 
izraisītās ekonomikas lejupslīdes.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/SDG4_Jaunpils_DARBA_KARTIBA_2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/SDG4_Jaunpils_DARBA_KARTIBA_2.pdf
https://eumayors.adobeconnect.com/pblzppc7gglz


Būtiski, ka vebinārā ietvertās tēmas – Eiropas za-
ļais kurss un digitalizācija – arī izvirzītas kā svarī-
gākās Eiropas nākotnei. 27. maijā, iepazīstinot 
ar Eiropas Komisijas priekšlikumu par vērienīgu 
atveseļošanas plānu pēc Covid-19 krīzes, Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 
sacīja: “Atveseļošanas plāns milzīgo problēmu, ar 
ko saskaramies, pārvērš par iespēju, ne tikai atbal
stot atveseļošanos, bet arī ieguldot mūsu nākotnē: 
Eiropas zaļais kurss un digitalizācija veicinās nodar-
binātību un izaugsmi, mūsu sabiedrības noturību un 
mūsu vides veselību.”

Tādējādi arī Latvijā šie jautājumi ir aktuāli un 
sekmē dažādas diskusijas, kā īstenot ilgtspējī-
gu klimata politiku un veiksmīgi pielāgoties pār-
maiņu radītajiem izaicinājumiem, ņemot vērā arī 
Covid-19 krīzē gūtās mācības. LPS un 24 Latvijas 
pašvaldības kopā ar vēl 10 000 Eiropas pašvaldību 
pievienojušās Eiropas Savienības Mēru paktam, lai 
atbalstītu efektīvu rīcību klimata pārmaiņu ietek-
mes mazināšanai un nodrošinātu iedzīvotājiem 
drošu, ilgtspējīgu enerģiju par pieņemamām ce-
nām. Šobrīd šo lēmumu varam īpaši novērtēt.

Tomēr 2020. gads ir negaidīti atšķirīgs un radījis 
daudz neplānotu jautājumu, kas skar arī klima-
ta pārmaiņu, enerģētikas attīstības un zaļā kursa 
turpmāko virzību. Visa pasaule piedzīvojusi Co-
vid-19 pandēmiju un šobrīd cīnās ar tās izraisītās 
krīzes sekām, pieņemot operatīvus lēmumus gan 
par sabiedrības veselības drošību, gan iespējamo 
stratēģiju un investīciju apjomu ekonomiskās iz-
augsmes atjaunošanai.

Atklāšanas uzrunā LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis sacīja: “Neraugoties uz dažādiem izaicināju-
miem, šis ir laiks, kad varam izvērtēt situāciju, dalī-
ties zināšanās un pieņemt ilgtspējīgus, mērķtiecīgus 
un atbildīgus lēmumus valsts un pašvaldību līmenī. 
Krīzes laikā gūtās mācības turpmāk būs stabils pa-
mats gatavībai iespējamiem izaicinājumiem nākot-
nē, tajā skaitā klimata krīzei un ieguldījumiem tās 
pārvarēšanā, vienlaikus domājot par ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanu ilgtspējīgas vides kontekstā. 
Kopumā krīzē radušās vairākas atziņas un arī atklā-
jušās iespējas, kuras izmantot. Lai būtu gatavi po-
tenciālajiem sarežģījumiem nākotnē, jāizprot arī so-
ciālās pārmaiņas, kuras pašvaldībās izraisa digitā-
lie, vides un veselības drošības izaicinājumi. Ņemot 
vērā izstrādātās prognozes, kā enerģētika, digitālā 
pārveide un aprites ekonomika ietekmēs pašvaldī-

bas, ir jāizstrādā un operatīvi jāīsteno stratēģijas, 
lai maksimāli palielinātu pozitīvo un samazinātu 
negatīvo ietekmi. Ir skaidrs, ka sagatavošanās laiks 
katram nākamajam notikumu pavērsienam nebūs 
ilgs. Tāpēc jau tagad digitalizācija, kvalitatīva in-
frastruktūra, mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju 
nodrošināšana, radoši risinājumi ekonomikā, iespē-
jas strādāt attālināti, kā arī savlaicīgi lēmumi krīzes 
novēršanai ir tās iespējas, kurām jāvelta īpaša uz-
manība.”

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa: “Covid-19 pandēmija un tās izraisītā krīze pa-
saulē ir milzīgs izaicinājums gan katram cilvēkam 
individuāli, gan sabiedrībai kopumā. Mēs jebkuru 
krīzi skatām kā iespēju: ko no tās varam mācīties, 
un kādi ir ieguvumi, ko spējam turpmāk izmantot 
savā darbā. To ļoti labi redzam mūsu darbā Kuldī-
gas novadā, īstenojot attālināto darbu un mācību 
procesu, kas katram sabiedrības loceklim ir bijis 
liels izaicinājums. Tomēr rezultātā esam daudz 
mācījušies un sapratuši, ka šie attālinātie procesi 
labi sader ar digitalizāciju un Eiropas zaļo kursu, 
jo ietaupām resursus un mazāk piesārņojam vidi, 
piemēram, degvielu patērējam daudz mazāk. To-
mēr nedrīkst aizmirst situācijas otru pusi, jo esam 
cilvēki un mums ir vajadzīgs cilvēciskais kontakts. 
Tas ir jauns izaicinājums, kā spēsim sabalansēt un 
gūt labumu, uzlabojot digitālās prasmes, ietaupot 
resursus un vienlaikus saglabājot iespējas satikties, 
sarunāties.”

Vebinārā par Mēru pakta ieguvumiem un piemē-
riem stāstīja Mēru pakta biroja projektu vadītāja 
Lote Nīnheisa. Savukārt Rakveres pilsētas vice-
mērs un “Lääne-Viru Waste Center” pašvaldību 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Valdes 
loceklis Mēru pakta vēstnieks Andress Jādla pre-
zentēja viedas pilsētas iespējas, kā atgūties pēc 
Covid-19 krīzes, kā arī stāstīja par atkritumu ap-
saimniekošanu un aprites ekonomiku. Pieredzē 
par klimata pārmaiņu pielāgošanās paraugpraksi 
dalījās Saldus novada pašvaldības energopārvald-
nieks Edgars Augustiņš (viņa prezentāciju varat 
noskatīties LPS YouTube kanālā), bet Latvijas Uni-
versitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultā-
tes pārstāvis Doc. Māris Nartišs dalījās zināšanās 
par atvērto datu lietojumu klimata pārmaiņu gai-
dās Kuldīgā. M. Nartiša videoprezentāciju iespē-
jams noskatīties šeit.

Par atvērtas un noturīgas infrastruktūras radītajām 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_940
https://www.youtube.com/watch?v=DQvZFNiBSe4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VQQg78KqEk0


iespējām un izaicinājumiem vebināra dalībniekiem 
stāstīja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, un sa-
vās zināšanās par sadarbības rīkiem tiešsaistē un 
digitālajām sociālajām platformām iedzīvotāju 
iesaistīšanai krīzes laikā dalījās Latvijas Universi-
tātes Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo 

(viņa prezentāciju varat noskatīties LPS YouTube 
kanālā).

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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Pašvaldību vadītāji no visas pasaules 
UCLG Valdes sēdē dalās pieredzē par 
izaicinājumiem Covid-19 laikā

29. maijā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis attā-
lināti piedalījās UCLG (Pasaules Pilsētu un vietējo 
pašvaldību apvienības) Valdes sēdē. Pašvaldību 
vadītāji no visas pasaules dalījās pieredzē par to, 
ar kādiem izaicinājumiem pašvaldības saskaras un 
kā tiek nodrošināti pakalpojumi iedzīvotājiem Co-
vid-19 pandēmijas laikā.

Apvienoto Nāciju UNHABITAT izpilddirektore 
Maimuna Moda Šarīfa un Pasaules Veselības or-
ganizācijas ģenerāldirektors Tedross Adhanoms 
Gebrejesuss, uzrunājot sēdes dalībniekus, uzsvē-
ra pašvaldību lomu krīzes laikā un pateicās par 
paveikto darbu: “Mūsu sadarbība ar ANO75 šobrīd 
ir vēl nozīmīgāka nekā jebkad agrāk, ar kodeksa ie-
teikumiem kā vietējo un reģionālo līderu nākotnes 
redzējuma neatņemamu sastāvdaļu tiek veicināts 

ANO75 dialogs. Atjaunota daudzpusība, pasaule, 
kas garantē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, 
kuri veicina patēriņa un ražošanas tuvuma mode-
ļus, un starptautiska sistēma, kura balstās uz pil-
sētu un reģionu spēku, būs izšķiroša, lai attīstītu 
nākamo daudzpusības paaudzi, uz ko aicina mūsu 
kopienas.”

Valdes sēdē tika diskutēts par rīcības kodeksu laik-
metam pēc Covid19 (“The Decalogue for the post 
Covid19 era”), ko varat skatīt šeit. Izstrādātais do-
kuments balstās uz 10 pamatpunktiem un kalpos 
par pamatu konsultācijām ar ANO (UN75).

UCLG Eiropas kolēģi arī uzsvēra, cik svarīgi tieši 
šobrīd ir aizstāvēt demokrātiskās vērtības. Disku-
sijas turpinās, un arī Latvijas pašvaldības ir aicinā-
tas iesniegt priekšlikumus.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/5751-uclg-valdes-sede-pasvaldibu-vaditaji-no-visas-pasaules-dalas-pieredze-par-izaicinajumiem-covid-19-laika
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• 25. maijā LETA: “LPS organizēs diskusiju par 
tūrisma nozares atjaunošanu” – par LPS rīkoto 
diskusiju par atbalstu ekonomikas atjaunošanai 
“Vai tūrisma nozare sagaidīs glābšanas riņķi”.

• 25. maijā LETA: “Ikšķiles novada dome aicina 
Saeimas deputātus saglabāt novadu” – par Ik-
šķiles novada domes vēstuli Saeimas deputā-
tiem ar aicinājumu atbalstīt novada saglabāša-
nu, un LPS priekšsēža Ginta Kaminska viedok-
lis par reformu.

• 25. maijā LETA: “FM: nav objektīva pamata 
paredzēt valsts līdzfinansējumu pašvaldību 
garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pa-
balstu nodrošināšanai” – par LPS rosinājumu 
diskutēt par valsts līdzfinansējuma iespējām 
garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pa-
balsta izmaksu nodrošināšanai.

• 25. maijā LETA: “Pašvaldību savienība: tūrisma 
nozares efektīvākais atbalsts būtu samazināts 
PVN un granti uzņēmējdarbībai” – par LPS rī-
kotajā diskusijā “Vai tūrisma nozare sagaidīs 
glābšanas riņķi?” apspriesto, LPS padomnie-
ces Andras Feldmanes teiktais par “Attīstības 
finanšu institūcijas Altum” atbalstu un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska paustais par nepie-
ciešamo atbalstu nozarei.

• 25. maijā LSM.lv, TV3 Ziņas: “Tūrisma nozare 
kritizē gauso valdības rīcību atbalsta mehānis-
ma izstrādē” – LPS padomnieces Andras Feld-
manes komentārs par Covid-19 pandēmijas 
vissmagāk skarto tūrisma nozari, kam vajadzīgi 
atbalsta instrumenti (šeit).

• 26. maijā LETA: “Tuvākajās nedēļās varētu būt 
gatava vardarbības riska ģimenē novērtējuma 
anketa” – LPS padomnieces Ilzes Rudzītes 
stāstītais par šādas anketas izmantošanu vairā-
kās pašvaldībās un LPS plānoto videokonferen-
ci par institūciju sadarbību vardarbības ģimenē 
novēršanai.

• 26. maijā LV portāls – LPS relīze “Administra-
tīvi teritoriālā reforma: par ko galīgajā lasījumā 
lems Saeima” (šeit).

• 26. maijā LSM.lv, Latvijas Radio 1: “Diskutē 
par iespējamām izmaiņām mīļdzīvnieku reģis-
trācijas kārtībā” – LPS padomnieces Sniedzes 
Sproģes stāstījums par istabas dzīvnieku reģis-
trācijas kārtību, tās uzlabošanu un cilvēku atbil-
dību (šeit).

• 27. maijā LETA: “Notiks LPS un Veselības mi-
nistrijas ikgadējās sarunas” – par LPS un Vese-
lības ministrijas ikgadējām sarunām 27. maijā.

• 27. maijā LETA: “Viņķele sola nesamazināt 
slimnīcu un gultas vietu skaitu vai speciālistu 
pieejamību reģionos” – par LPS un Veselības 
ministrijas sarunās apspriesto un LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska uzsvērtais par izaicināju-
miem pašvaldībām.

• 27. maijā LETA: “Tiesībsarga biroju satrauc so-
ciālās aprūpes centru grūtības nodrošināt infi-
cēto pacientu izolāciju” – par sociālās aprūpes 
centru darbu inficēto pacientu izolēšanā no 
veselajiem, kas apspriests arī LPS un Veselības 
ministrijas sarunās.

• 27. maijā NRA: “Viņķele sola nesamazināt slim-
nīcu un gultas vietu skaitu reģionos” – par LPS 
un Veselības ministrijas sarunās apspriesto (šeit).

• 27. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS: jāturpi-
na diskusijas par reģionālo slimnīcu līmeņu un 
funkciju pārskatīšanu” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/turisma-nozare-kritize-valdibas-gauso-ricibu-atbalsta-mehanisma-izstrade/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/316510-administrativi-teritoriala-reforma-par-ko-galigaja-lasijuma-lems-saeima-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/diskute-par-iespejamam-izmainam-mildzivnieku-registracijas-kartiba.a361232/
https://nra.lv/latvija/315446-vinkele-sola-nesamazinat-slimnicu-un-gultas-vietu-skaitu-regionos.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316578-lps-jaturpina-diskusijas-par-regionalo-slimnicu-limenu-un-funkciju-parskatisanu-2020
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• 27. maijā LSM.lv, LTV Panorāma, Replay.lv: 
“Mazajās slimnīcās nakts darbu varētu saglabāt 
izņēmuma gadījumos” – LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska komentārs par slimnīcu līmeņu re-
formu (šeit).

• 27. maijā DELFI: “Slimnīcas slēgt neplāno – VM 
un pašvaldības apspriež aktualitātes veselības 
nozarē” – par LPS un Veselības ministrijas sa-
runās apspriesto un LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska akcentētajiem jautājumiem (šeit).

• 27. maijā DELFI: “Gints Kaminskis: Covid-19 lai-
vā esam visi, aicinām veselības nozari uz kon-
struktīvu sadarbību” – LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis par Pašvaldību savienības un Latvi-
jas Slimnīcu biedrības aicinājumu veselības no-
zarei konstruktīvi sadarboties (šeit).

• 28. maijā LETA: “Laikraksts: uz nākamo gadu 
atlikta iecere par minimālā skolēnu skaita pra-
sībām vidusskolas klasēs” – LPS vecākā pa-

domnieka Māra Pūķa komentārs par minimālo 
skolēnu skaitu 10.–12. klasēs un mazajām sko-
lām.

• 28. maijā DIENA: “Uz nākamo gadu atliek iece-
ri par minimālā skolēnu skaita prasībām vidus-
skolas posmā” – LPS vecākā padomnieka Māra 
Pūķa komentārs par minimālo skolēnu skaitu 
10.–12. klasēs un mazajām skolām.

• 28. maijā DIENA: “Miera nebūs arī pēc refor-
mas novadu jaunajās robežās” – par Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas likuma izskatīšanu 
Saeimā 3. lasījumā un LPS iebildumiem.

• 29. maijā LETA: “Neskatoties uz VM solīju-
miem, slimnīcas nobažījušās par pakalpojumu 
pieejamību reģionos pēc reformas” – par LPS 
un Veselības ministrijas sarunās pārrunāto.

• 29. maijā LV portāls – LPS relīze “Vietējo paš-
valdību palātas prezidents atkārtoti aicina atlikt 
ATR virzību Latvijā” (šeit).

• 29. maijā DELFI: “Atbalsta nulto līmeni; būs 
Ropažu novads: ko lēmusi Saeima novadu re-
formā” – par novadu reformas likumprojekta 
izskatīšanu Saeimā un Eiropas Padomes Vie-
tējo un reģionālo pašvaldību kongresa Vietējo 
pašvaldību palātas prezidenta atkārtoto aicinā-
jumu apturēt administratīvi teritoriālo reformu 
un veikt efektīvas konsultācijas ar iedzīvotā-
jiem un pašvaldībām (šeit).

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/mazajas-slimnicas-nakts-darbu-varetu-saglabat-iznemuma-gadijumos.a361537/
https://www.delfi.lv/temas/veselibas-ministrija
https://www.delfi.lv/temas/gints-kaminskis
https://www.delfi.lv/temas/gints-kaminskis
https://www.delfi.lv/news/national/politics/slimnicas-slegt-neplano-vm-un-pasvaldibas-apspriez-aktualitates-veselibas-nozare.d?id=52174577
https://www.delfi.lv/news/versijas/gints-kaminskis-covid-19-laiva-esam-visi-aicinam-veselibas-nozari-uz-konstruktivu-sadarbibu.d?id=52170501
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316674-vietejo-pasvaldibu-palatas-prezidents-atkartoti-aicina-atlikt-atr-virzibu-latvija-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316674-vietejo-pasvaldibu-palatas-prezidents-atkartoti-aicina-atlikt-atr-virzibu-latvija-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316674-vietejo-pasvaldibu-palatas-prezidents-atkartoti-aicina-atlikt-atr-virzibu-latvija-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316674-vietejo-pasvaldibu-palatas-prezidents-atkartoti-aicina-atlikt-atr-virzibu-latvija-2020
https://www.delfi.lv/news/national/politics/atbalsta-nulto-limeni-bus-ropazu-novads-ko-lemusi-saeima-novadu-reforma-plkst-1720.d?id=52180539
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Trīs no tiem ir saska-
ņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīšanas 
datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS366 – Par likumprojektu “Grozījumi Uzturlīdzekļu ga-
rantiju fonda likumā”

26.05.2020. 07.05.2020. Jā

2. VSS388 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā 
nr. 808 “Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem””

28.05.2020. 14.05.2020. Jā

3. VSS387 – Par informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo rī-
cību, lai sagatavotu priekšnosacījumus Eiropas Digitālo ino-
vāciju centru izveidei Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumam, ar ko laik-
posmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas 
programmu”

28.05.2020. 14.05.2020. Nē

4. VSS389 – Par likumprojektu “Grozījumi Fizisko personu 
datu apstrādes likumā”

29.05.2020. 14.05.2020. Nē

5. VSS435 – Par likumprojektu “Grozījumi Lauksaimniecības 
un lauku attīstības likumā”

29.05.2020. 28.05.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

28. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-431 – Noteikumu projekts “Norvēģijas finan-
šu instrumenta 2014.–2021. gada perioda pro-
grammas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas 
un mazie un vidējie uzņēmumi” divpusējās sadar-
bības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi”

VSS-432 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 883 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas 
ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas 
iekārtu ieviešanai””

VSS-419 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko ie-
pirkumu likumā”

VSS-425 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu”

VSS-426 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rē-
zeknes pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-427 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Rīgas ielā 211b, Jēkabpilī, nodošanu 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-428 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Ķieģeļceplis”, “Ķieģeļnīcā”, Tomē, 
Tomes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu”

VSS-439 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos 
nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības stan-
dartu un pamatizglītības programmu paraugiem””

VSS-436 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos nr. 
339 “Noteikumi par ostu formalitātēm””

VSS-435 – Likumprojekts “Grozījumi Lauksaim-
niecības un lauku attīstības likumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487888
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487888
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487888
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487888
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487888
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487889
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487889
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487889
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487889
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487889
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487874
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487877
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487877
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487877
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487894
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487894
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487894
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487893
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487893
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Par izmaiņām mežacūku līķu savākšanas 
un likvidēšanas kārtībā

Sakarā ar to, ka Latvijas lielākā daļa ir Āfrikas 
cūku mēra (ĀCM) skartas teritorijas, Pārtikas un 
veterinārajam dienestam un Latvijas Pašvaldī-
bu savienībai turpmāk ir jānodrošina informāci-
jas apmaiņa un skaidra rīcība ar beigtajām me-
žacūkām visā Latvijas teritorijā.

Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem mežacū-
ku populācija Latvijā un arī Eiropā ir kļuvusi par 
ĀCM vīrusa rezervuāru dabā. To veicina inficēto 
mežacūku līķi dabā, kuros ilgstoši saglabājas ĀCM 
vīruss. Savācot un likvidējot mežacūku līķus, ie-
spējams ātrāk atveseļot mežacūku populāciju un 
tādējādi samazināt draudus un zaudējumus gan 
cūkkopības nozarei, gan arī medību saimniecībām.

Līdzšinējā, 2016. gada 18. janvārī starp Pārtikas 
veterināro dienestu (PVD) un LPS noslēgtā vieno-
šanās neparedzēja pasākumus ārpus ĀCM riska te-
ritorijām, taču, ņemot vērā šābrīža ĀCM izplatību, 
vienošanās “Kārtība, kādā savāc un likvidē me-
žacūku līķus, veic informācijas apmaiņu un sedz 
izmaksas par veiktajiem pasākumiem” tiek pa-
plašināta uz visu Latvijas Republikas teritoriju.

Vienošanās paredz, ka pašvaldība savā teritori-
jā organizē beigtu mežacūku līķu savākšanu un 
iznīcināšanu. Pēc PVD pieredzes, mežacūku līķu 
savākšana un likvidēšana notiek efektīvāk un ope-
ratīvāk teritorijās, kur pašvaldības mežacūku līķu 
iznīcināšanai slēdz līgumus ar vietējiem medību 
kolektīviem.

Mežacūku līķus vai to daļas var iznīcināt, tos ap-
rokot atrašanas vietā vai arī nogādājot uz tuvāko 

PVD blakusproduktu konteineru. Aktuālo infor-
māciju par ĀCM, t. sk. ĀCM interaktīvo karti, var 
atrast šeit.

Tā kā ĀCM uzraudzības kārtība paredz visām atras-
tajām beigtajām mežacūkām noņemt audu parau-
gu, lūgums sazināties un pieaicināt attiecīgās PVD 
teritoriālās struktūrvienības pārstāvi, kurš noņems 
audu paraugu un saskaņos dokumentu par veikta-
jām darbībām (vienošanās pielikums nr. 1).

Līdzīgi kā iepriekš, nepieciešamības gadījumā 
PVD izsniegs dezinfekcijas līdzekļus un izskaidros 
to lietošanu.

Izmaksas par veiktajām darbībām pašvaldībām 
apmaksā PVD saskaņā ar vienošanās noteikto 
kārtību. Apmaksas un dokumentu aprites kārtība 
šobrīd netiek mainīta.

Pašvaldības pārstāvim mēneša beigās jāsagatavo 
kopsavilkums (vienošanas pielikums nr. 3) divos 
eks emplāros, uzskaitot mēneša laikā sastādītos 
aktus par mežacūku līķu iznīcināšanu, pēc tam 
abus eksemplārus saskaņo PVD, viens kopsavil-
kuma eks emplārs paliek PVD, bet otru eksemplā-
ru pašvaldības pārstāvis nogādā savā pašvaldības 
grāmatvedībā. Pašvaldības grāmatvedība uz kop-
savilkuma pamata sagatavo rēķinu un elektroniski 
nosūta PVD uz e-pasta adresi norekini@pvd.gov.lv.

Kopsavilkumu nevar uzskatīt par rēķinu, pēc kura 
PVD veiks samaksu par veiktajiem ĀCM likvidēša-
nas pasākumiem!

Epizootiju, tāpat kā epidēmiju, apkarošana un lik-
vidēšana nav iedomājama bez valsts (t. sk. pašval-
dību) un nevalstiskā sektora aktīvas sadarbības, 
tāpēc PVD aicina pašvaldību vadītājus arī turpmāk 
sadarboties ĀCM apkarošanā.

Neskaidrību gadījumos var kontaktēties ar PVD. 
Dienesta teritoriālo struktūrvienību kontaktin-
formācija pieejama šeit.

Kontaktpersonas PVD centra birojā Rīgā:

• par praktiskajiem jautājumiem, kas sais-
tīti ar ĀCM un mežacūku līķu savākšanas 

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/aktuala-informacija-afrikas-cuku-meris-latvija?id=7800
mailto:norekini@pvd.gov.lv
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump
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organizēšanu – Dzīvnieku infekcijas slimību uz-
raudzības daļas vadītāja vietnieks Mārtiņš Ser-
žants (e-pasts: martins.serzants@pvd.gov.lv, 
tālr. 67027586, mob. tālr. 26199899);

• par finanšu jautājumiem, rēķiniem un pārskaitī-

jumiem – Finanšu un grāmatvedības daļas vecā-
kā grāmatvede Elita Rūsa (e-pasts: elita.rusa@
pvd.gov.lv, tālr. 67095233, mob. tālr. 26164327).

Plašāka informācija 1. pielikumā, 2. pielikumā, 
3. pielikumā un 4. pielikumā.

Tiešsaistes antidopinga konference 
“Patiess sports” sporta profesionāļiem 
un treneriem

5. jūnijā notiks otrā antidopinga konference “Pa-
tiess sports”. Šīs konferences mērķis ir analizēt 
dopinga problēmas cēloņus plašākā skatījumā, 
iekļaujot gan izglītošanas un komunikācijas, gan 
medicīniskos aspektus, kā arī palūkoties uz dopin-
ga jautājumu no sporta industrijas viedokļa. Tādē-
jādi konferences saturs būs interesants gan trene-
riem, gan sporta skolotājiem, sportistu vecākiem 
un sporta darbiniekiem, it īpaši tiem, kas ikdienā 
veido sporta politiku un rūpējas par gaišu sporta 
nākotni Latvijas sportam. Konference notiks tieš-
saistē – vietnē antidopings.gov.lv.

Konferences saturs plānots tā, lai visi sportā ie-
saistītie varētu iegūt praktiskas idejas, kuras droši 

un efektīvi var izmantot treniņu procesā, pilnvei-
dojot savu un audzēkņu talantus. Konferencē “Pa-
tiess sports” uzstāsies kardiologs Ainārs Rudzītis, 
psihoterapeite Laura Valaine, endokrinoloģe Una 
Gailiša, hepatoloģe Ieva Tolmane, psihologs Jā-
nis Grants, Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta 
izlases treneris mehāniķis Mārtiņš Rubenis, Lat-
vijas Hokeja valstsvienības treneris Artis Ābols un 
citi speciālisti.

Konferences dalībniekiem būs iespēja dzirdēt jau-
nākās pētījumu atziņas par sportā aizliegto vielu 
ietekmi uz dažādām organisma sistēmām, daļa 
konferences būs veltīta tam, ko darīt trenerim, lai 
jaunie sportisti spētu līdzsvarot sportu un sadzī-
vi, veselīgi trenējoties, vienlaikus mazinot iespēju 
nonākt negodīga sporta riska zonā. Diskusijās ar 
savu pieredzi dalīsies arī paši sportisti.

Konferences nobeigumā diskusijās iesaistīsies 
sponsori un valsts sporta politikas veidotāji, lai at-
bildētu uz būtisku jautājumu: vai sponsorējot tiek 
ņemti vērā dopinga riski sportā?

Konferences moderators – sporta žurnālists Dā-
vids Ernštreits.

Pieteikšanās un plašāka informācija par konferen-
ci pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā 
antidopings.gov.lv.

Līdz jūnija beigām var izvirzīt kandidātus 
Eiropas Pilsoņu balvai

Eiropas Parlaments (EP) aicina iedzīvotājus un 
organizācijas izvirzīt kandidātus Eiropas Pilso-
ņu balvai – apbalvojumam, ko piešķir par iegul-
dījumu savstarpējās sapratnes un saliedētības 
veicināšanā.

Eiropas Pilsoņu balvu Eiropas Parlaments iedibinā-
jis un piešķir kopš 2008. gada. Iepriekš no Latvijas 
balvu saņēmusi Latvijas Lauku sieviešu apvienības 
vadītāja Rasma Freimane (2012), Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrības vadītāja Biruta Eglīte (2013), lab-
darības fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta 
(2015), labdarības maratona “Dod pieci” komanda 
(2017) un kustība “Iespējamā misija” (2018).

mailto:martins.serzants@pvd.gov.lv
mailto:elita.rusa@pvd.gov.lv
mailto:elita.rusa@pvd.gov.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_24_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_24_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_24_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_24_p4.pdf
https://antidopings.gov.lv/
https://antidopings.gov.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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Balvai iespējams izvirzīt vietējus, pārrobežu un 
visas Eiropas mēroga projektus. To piešķir arī pro-
jektiem, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Ei-
ropas Savienības pamattiesību hartā paustās ko-
pīgās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību 
un solidaritāti.

Pieteikumu var iesniegt tiešsaistē līdz jūnija bei-
gām (pagarinātais termiņš). Uzvarētāji tiks pazi-

ņoti novembrī, bet balvas pasniegšanas ceremo-
nija Eiropas Parlamentā notiks 2021. gada janvārī/
februārī. EP priekšsēdētāja vadītā balvas komiteja 
izvēlēsies vismaz vienu laureātu no katras dalīb-
valsts, pavisam izvēloties ne vairāk kā 50 laureā-
tus.

Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu pieejami šeit; 
Eiropas Parlamenta piešķirtās balvas – šeit.

Var iesniegt projektus programmas 
“Eiropa pilsoņiem” 1. septembra 
uzsaukumam

Aicinām nekavēties un iesniegt projektus pro
grammas “Eiropa pilsoņiem” 1. septembra pro-
jektu uzsaukumam (“Pilsoniskās sabiedrības 
projekti” (Civil Society projects))!

2.3. apakšpasākums “Pilsoniskās sabiedrības 
projekti” (Civil Society projects)

Projektu iesniegšanas termiņš: 1. septembris.

Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 
01.03.2021. līdz 31.08.2021. Projekta iesniegšanas 
kārtība un dokumentācija pieejama šeit.

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā 
pieejama EACEA lapā šeit.

Detalizētāka informācija latviešu valodā par PIC 
koda iegūšanu un pieteikuma iesniegšanu atroda-
ma šeit.

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veid-
lapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” informācijas punktu Latvijā vai rakstot uz 
Izpildaģentūras e-pasta adresi eacea-helpdesk@
ec.europa.eu (tālr. +32 229 90705).
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