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INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

LPS vēstule Valsts prezidentam par 
administratīvi teritoriālās reformas 
likumu

16. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) no-
sūtīja vēstuli Valsts prezidentam Egilam Levitam, 
aicinot vērtēt būtiskus aspektus Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

LPS vēstulē:

“Vērtējot, vai izsludināt Saeimā pieņemto Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Lat-
vijas Pašvaldību savienība lūdz vērtēt arī vairākus 
aspektus, kas LPS ieskatā ir būtiski, lai pieņemtā 
likuma īstenošana būtu veiksmīga.

Pašvaldību viedoklis par administratīvi teritoriā-
lo reformu (ATR) ir dažāds: ir pašvaldības, kuras 

to atbalsta, ir pašvaldības, kuras pret to iebilst, ir 
pašvaldības, kurām šobrīd viedoklis par ATR ir ne-
itrāls.

LPS ir vērsusi atbildīgās ministrijas – Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas –, valdī-
bas, tāpat arī Saeimas deputātu un Saeimas Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas komisijas uzmanību 
uz vairākiem trūkumiem ATR īstenošanas procesā.

Likuma izstrādes gaitā LPS norādījusi uz vairākiem 
aspektiem, kas minēti arī Latvijas zinātnieku pētī-
jumā un Latvijas Zinātņu akadēmijas konsilija (aka-
dēmiķes Raitas Karnītes vadībā) slēdzienā, proti:

1) kāda būs ATR ietekme uz sabiedrības attīstību;

2) kā ATR ietekmēs Latvijas kultūrvēsturisko 
daudzveidību un garīgo mantojumu;

3) kādas būs iedzīvotāju dzīves kvalitātes un uzņē-
mējdarbības vides izmaiņas pēc reformas;

4) kāda ir ATR saistība ar citām reformām – visa 
skolu tīkla (ne tikai vidusskolu) optimizāciju, valsts 
pārvaldes institūciju decentralizāciju –, veselības un 
sociālās aprūpes un transporta sistēmu attīstību;

5) kā ATR ietekmēs līdzsvarotu Latvijas teritorijas 
attīstību un apdzīvotību;
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6) precīzas norādes par to, kā tiks sadalītas valsts, 
pašvaldību un teritoriālo vienību pārvaldes (vai 
pašpārvaldes) funkcijas;

7) kāds būs pašvaldību finansēšanas modelis – vai 
un kāda būs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sis-
tēmas pielāgošana pēc reformas;

8) iekšējās un ārējās migrācijas novērtējums un to 
seku izvērtējums;

9) reģionālo attīstības centru atbalsta program-
ma;

10) lauku atbalsta programma;

11) līdzvērtīga pašvaldību perifēriju pārstāvniecība 
lēmumu pieņemšanas procesā (vēlētāju apvienību 
liktenis);

12) kāda būs reformas rezultātu un efektivitātes 
novērtēšanas kārtība (rādītāji un metodika).

Šie ir tikai nedaudzi, taču būtiski jautājumi, uz ku-
riem atbildes netika sniegtas ne tā saukto konsul-
tāciju laikā, ne vēlākās diskusijās valdībā un atbil-
dīgajā Saeimas komisijā.

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, vērtējot li-
kumu atbilstību Satversmei, starptautiskajiem 
līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām, 
īpašu uzmanību pievērš tam, lai likuma pieņem-
šanā būtu ievērots labas likumdošanas princips, 
kas ietver arī to, ka likumdošanas procesam jā-
būt vērstam uz ilgtspējīgu attīstību. Proti, likum-
došanas procesam ir jābūt vērstam uz ilgtspējīga 
tiesiskā regulējuma izstrādi (Satversmes tiesas 
2019. gada 6. marta spriedums lietā nr. 2018-11-
01, 18.1. punkts).

Būdami iesaistīti procesā, novērojām formālu at-
tieksmi un pieeju reformas īstenošanā: tika izpil-
dītas Ministru kabineta Kārtības ruļļa un Saeimas 
Kārtības ruļļa prasības procedūras ievērošanā, bet 
ne izvērtēšanā pēc būtības, tādējādi novedot pie 
demokrātijas principu pārkāpšanas, tajā skaitā 
iedzīvotāju viedokļa neuzklausīšanas. Likuma pie-
ņemšanas gaitā pašvaldības tika uzklausītas, bet 
ne sadzirdētas. Tāpat netika ne izvērtēts Eiropas 
Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongre-
sa Monitoringa komitejas ekspertu ziņojuma pro-

jektā minētais par nepieciešamību nodrošināt at-
bilstošu konsultēšanos ar pašvaldībām un iedzīvo-
tājiem, ne sadzirdēts Eiropas Padomes Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresa Vietējo pašvaldību 
palātas prezidenta Gzavjē Kadorē (Xavier Cadoret) 
aicinājums. Bīstama tendence mūsu valstī, uz ko 
arī norāda neatkarīgie starptautiskie eksperti, ir 
demokrātijas mazināšanās tieši pēdējo divu gadu 
laikā. LPS ieskatā arī šā likuma pieņemšanas pro-
cesā nav ievērots labas likumdošanas princips, kā 
rezultātā cietusi likuma kvalitāte.

Lai arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums ir pieņemts, nepieciešami risinājumi vairā-
kām tiesiskām, administratīvām un ekonomiskām 
problēmām, kuras trešajā lasījumā pieņemtais li-
kumprojekts neatrisina.

Pirmkārt, noskaidrot vietējo kopienu viedokļus pēc 
Ikšķiles konsultatīvās aptaujas parauga tajās no 42 
jaunajām teritorijām, kurās novadi tiek apvienoti. 
Tādējādi tiktu novērsts Satversmes tiesas atzītais 
Satversmes 1. panta pārkāpums (Satversmes tie-
sas spriedums) un Eiropas vietējo pašvaldību har-
tas 5. panta pārkāpums, kura novēršana bija īpaši 
uzdota Saeimas mandātā likumprojekta izstrādei.

Otrkārt, norādīt pamatprincipus administratīvo 
reģionu izveidošanā. Pretējā gadījumā likuma 
deleģējums neatbilst Ministru kabineta iekārtas 
likumā paredzētajam deleģēšanas veidam, jo ne-
kādi neierobežo Ministru kabineta brīvību iesniegt 
jebkādu risinājumu. Ideāli būtu, ja administratīvo 
reģionu veidošanu varētu sasaistīt ar latviešu vēs-
turisko zemju atbalsta programmu.

Treškārt, nodrošināt vietējām kopienām vēlētus 
pārstāvjus novadu teritoriālajās vienībās. Nepa-
pildināt ar noteiktām teritoriju finansēšanas un 
vietējās kompetences garantijām, kas būtu solis 
iedzīvotāju iesaistīšanās un atbildības vairošanā, 
būtiski samazinātu nomales efektu.

Pieņemot šādu likumu, Latvija būs valsts ar visma-
zāko pašvaldību skaitu Eiropas Savienībā, Latvijā 
būs pašvaldības ar vislielākajām teritorijām un vie-
nas no vislielākajām administratīvajām teritorijām 
pēc iedzīvotāju skaita Eiropas Savienībā.”

Latvijas Pašvaldību savienība

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5826-lps-vestule-valsts-prezidentam-aicina-vertet-butiskus-aspektus-administrativi-teritorialas-reformas-likuma#_ftn1
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5826-lps-vestule-valsts-prezidentam-aicina-vertet-butiskus-aspektus-administrativi-teritorialas-reformas-likuma#_ftn1
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5826-lps-vestule-valsts-prezidentam-aicina-vertet-butiskus-aspektus-administrativi-teritorialas-reformas-likuma#_ftn1


LPS un Tieslietu ministrijas ikgadējās 
sarunas

17. jūnijā notika Latvijas Pašvaldību savienības un 
Tieslietu ministrijas (TM) ikgadējās sarunas.

Iepriekšējās sarunas notika šā gada 6. martā (in-
formācija par tām šeit).

Lai panāktu vienošanos un kopīgu pozīciju, šoreiz 

puses atkārtoti pārrunāja jautājumus par Valsts 
zemes dienesta pakalpojumu nodrošināšanu, bēr-
nu tiesību aizsardzības sistēmas attīstību, jauno 
administratīvās atbildības sistēmu u. c.

Jau tuvākajā laikā plānots parakstīt LPS un TM vie-
nošanās protokolu.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos
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Diskusiju seminārs Jaunpilī par 
kvalitatīvu izglītību visiem

18. jūnijā Jaunpilī notika diskusiju seminārs “Kva-
litatīva izglītība visiem – pamats ilgtspējīgai sa-
biedrības attīstībai”, kas šoreiz tika veltīts ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķim nr. 4 – kvalitatīvai 

izglītībai. Uz kvalitatīvas izglītības jēdzienu kā pa-
matu ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai diskusiju 
seminārā atskatījās gan no izglītības nozares pro-
fesionāļu, gan citu nozaru ekspertu viedokļa.

Atklājot semināru, LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis uzsvēra: “Gan pedagogiem, gan citu jomu 
eks pertiem un profesionāļiem, gan politiķiem savs 
darbs ir jādara kvalitatīvi un profesionāli, un izglītī-
ba ir tā visa pamats. Mums jārūpējas, lai nozaru pro-
fesionāļi strādā savā specialitātē, kurā iegūta izglī-
tība, tajā skaitā pedagogi.” Semināra dalībniekus 
uzrunāja arī Jaunpils novada domes priekšsēdētā-
ja Ligita Gintere un Latvijas izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska.

Par modernu, mūsdienīgu izglītību Covid-19 pa-
ātrinājumā stāstīja izglītības un zinātnes ministre 
Dr. philol. Ilga Šuplinska. Pēc prezentācijas LPS 
padomniece izglītības un kultūras jautājumos un 
semināra moderatore Ināra Dundure uzsvēra, 
ka kvalitatīvai izglītībai ir jābūt pieejamai visiem 
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izglītojamajiem neatkarīgi no to sociālekonomis-
kā stāvokļa. Šobrīd vairāk un aktīvāk nekā jebkad 
jādomā par mācību stundu organizācijas maiņu un 
uzlabošanu, kā arī par digitālo rīku integrāciju mā-
cību procesā. LPS vecākais padomnieks Dr. phys., 
Dr. oec. Māris Pūķis runāja par kvalitatīvu izglītību 
kā pamatu ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai caur 
dažādām ilgtspējības perspektīvām. Ar vienlīdzī-
gi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējam Latvijā 
OECD PISA skatījumā iepazīstināja Latvijas Uni-
versitātes profesors Dr. phys. Andris Kangro.

Savukārt par nākotnes izaicinājumiem pedagogu 
darba dzīves paaugstināšanai pēc attālinātajām 
mācībām stāstīja Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētā-
ja Inga Vanaga. Izglītības sistēmā skolēns paras-
ti ir centrā, uz to ir vislielākais fokuss, taču nereti 
aizmirstam: jo labāka būs skolotāja profesionālās 
dzīves kvalitāte, jo vairāk no tā iegūs skolēns. Izglī-
tība ir atslēga, ar kuru var atslēgt jebkuras durvis. 
Skolotāja uzdevums ir panākt, lai skolēnu rokās 
nonāk vislabākās atslēgas.

Ar praktisko pieredzi pedagogu darbā dalījās Lim-
bažu novada ģimnāzijas direktore Dr. math. Gun
ta Lāce, kas stāstīja par skolotāju lomu mainīgajā 

mācību situācijā, salīdzinot skolotāja darbu ar ak-
tiera profesiju, kas vērtējama no visdažādākajiem 
aspektiem. Stāstīto turpināja Salas novada vidus-
skolas direktore Dr. paed. Sanita Madalāne, kura 
runāja par vidusskolas misiju un lielo atbildību lau-
kos. Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Baiba Rasa dalījās ar iedvesmojošu 
pieredzi darbā ar jauniešiem Jaunpilī, kas ir viena 
no aktīvākajām Latvijas vietām ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķu īstenošanā.

Semināra noslēgumā Ināra Dundure pateicās da-
lībniekiem par vērtīgo un daudzpusīgo pieredzi un 
uzsvēra dažādu iesaistīto pušu savstarpējās sadar-
bības nozīmīgumu. Visas prezentācijas atradīsit šeit.

Semināru organizēja LPS sadarbībā ar Jaunpils 
novada pašvaldību Eiropas Komisijas līdzfinansē-
tajā projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 
veicināšanai ES partnervalstīs, 2”.

Semināra videoieraksts pieejams šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

Foto: Baiba Rasa

Videokonference reģionālajiem 
plašsaziņas līdzekļiem

15. jūnijā attālināti notika LPS rīkotā videokonfe-
rence reģionālo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, 
lai informētu par aktualitātēm administratīvi te-
ritoriālajā reformā, izglītībā un kultūrā, autoceļu 
infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstībā 
un sociālajā jomā.

Uzrunu par galvenajām aktualitātēm nozarēs tei-
ca LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Pēc tam vārds tika dots LPS vecākajam padomnie-
kam Mārim Pūķim, kurš raksturoja ATR norisi un 
Saeimas lēmumus. LPS padomniece izglītības un 
kultūras jautājumos Ināra Dundure pastāstīja, kā 
skolēni mācīsies turpmāk un kādas ir aktualitātes 
izglītībā un kultūrā. Padomnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aino Salmiņš atbildēja uz jautājumu, 
vai pašreizējā autoceļu finansēšanas un sabiedris-
kā transporta pakalpojumu organizācijas politika 
ir ilgtspējīga un garantēs pieejamību reģionos. 
Savukārt padomniece veselības un sociālajos jau-
tājumos Ilze Rudzīte akcentēja aktuālo sociālajā 
jomā un gaidāmo bērnu tiesību aizsardzības sistē-
mas reformu.

Šādas videokonferences reģionālajiem žurnālis-
tiem paredzēts rīkot arī turpmāk.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5752-kvalitativa-izglitiba-ir-pamats-ilgtspejigai-sabiedribas-attistibai
https://youtu.be/YIYosEE73aA
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Vebinārs par Eiropas atveseļošanas 
plānu un Latvijas pašvaldību prioritāšu 
finansējumu

Foto: pexels.com

Latvijas Pašvaldību savienība aicina 30. jūnijā 
plkst. 11 piedalīties starptautiskajā vebinārā “Un 
tam būtu jāgatavojas savlaicīgi” par jauno Eiropas 
atveseļošanas plānu un Latvijas pašvaldību iespē-
jām finansēt vietējā mērogā būtiskas prioritātes.

Vebinārā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas iz-
pildvietnieka Valda Dombrovska kabineta locekle 
Sofja Ribkina iepazīstinās ar Eiropas atveseļo-
šanas plānu un plānotajiem finansējuma virzie-
niem. Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas 
Dr. oec. Inese Vaidere un Dr. sc. pol. Ivars Ijabs ak-
centēs mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas un 
inovācijas pēc Covid-19 krīzes un pēc 2020. gada. 
Eiropas Komisijas pārstāvis Ingars Zustrups ie-
pazīstinās ar skatījumu par Latvijas investīciju un 
reformu prioritātēm. Savukārt Latvijas Republikas 

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Ar
mands Eberhards un Latvijas Republikas Pastāvī-
gās pārstāvniecības ES padomniece ES fondu un 
valsts atbalsta jautājumos Ieva Valtmane dalīsies 
skatījumā par Latvijas pašvaldību un nacionālajām 
prioritātēm krīzes seku novēršanā.

27. maijā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšliku-
mu par vērienīgu atveseļošanas plānu, ierosinot 
izveidot jaunu instrumentu – “Next Generation 
EU”, kas būs iekļauts uzlabotajā ES ilgtermiņa bu-
džetā. Kā uzsvērusi Eiropas Komisijas par kohēzi-
ju un reformām atbildīgā komisāre Elisa Ferreira: 
“Mēs esam pieņēmuši vēsturiskus lēmumus un vēs-
turisku resursu līmeni “Next Generation EU” priekš-
likumos. Patlaban ir laiks nopietnai diskusijai: kādu 
nākotni mēs vēlamies mūsu reģioniem? Šī ir disku-
sija, kurai jābūt katrā pašvaldībā, reģionā un valstī. 
Citējot Vinstonu Čērčilu pēc Otrā pasaules kara: ne-
kad neļaujiet labai krīzei iet zudumā!”

Atsauksimies kohēzijas komisāres aicinājumam, 
neļausim labai iespējai iet zudumā un diskutēsim 
par pašvaldību un nacionālajām prioritātēm finan-
siālā atbalsta izmantošanā investīcijām un refor-
mām!

Vebināra darba valoda būs latviešu, un tas notiks 
MS Teams platformā. Darba kārtība pieejama šeit.

Vebināru rīko LPS pārstāvniecība Briselē sadarbī-
bā ar Kuldīgas novada domi.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Tautsaimniecības komitejas un 
Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas un Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 
notiks 1. jūlijā plkst. 13.

Darba kārtība:

1. Topošais Eiropas Savienības Klimata likums: 
Latvijas pozīcija un viedokļi Eiropas Savienības 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_940
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/vebinars_nextgenerationeu_30062020LV.pdf
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institūcijās – informēs VARAM valsts sekretāra 
vietniece Alda Ozola, LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa un 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautāju-
mos Agita Kaupuža.

2. ES klimata politikas iniciatīvu prioritātes Lat-
vijā – Satiksmes ministrijas (SM), Zemkopības 
ministrijas (ZM), Ekonomikas ministrijas (EM) 
un pašvaldību atbildības jomās – informēs SM, 
ZM un EM pārstāvji.

3. Klimata pārmaiņas. Teorija un prakse. Kuldīgas 
un Salaspils novada pieredze un nākotnes ie-
ceres – informēs SIA “Salaspils siltums” Valdes 
locekle Ina BērziņaVeita un Kuldīgas novada 

domes galvenais eksperts darbam ar sabiedrī-
bu un valsts institūcijām, inovāciju un tūrisma 
projektu vadītājs Artis Gustovskis.

4. 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

LPS un Zemkopības ministrijas ikgadējās 
sarunas

LPS un Zemkopības 
ministrijas ikgadējās 
sarunas notiks 2. jūli
jā plkst. 9 Pašvaldību 
savienībā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē).

Darba kārtība:

1. Infrastruktūras uzlabošanas iespējas lauku teri-

torijā (ceļi un meliorācija).

2. Publisko ūdeņu apsaimniekošana (iekšējie ūde-
ņi un piekraste).

3. Pārtikas iepirkumi izglītības, sociālajām un ve-
selības iestādēm: īsās piegādes ķēdes.

4. Zaļais kurss: ko tas nozīmē lauku attīstībai 
(lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas ra-
žošana).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPIA sanāksmeseminārs Riebiņu novadā

Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) 
sanāksme notiks 3. jūlijā 
plkst. 10 Riebiņu novada Ru-
šonas pagasta atpūtas kom-
pleksā “Silmalas” (uz lauku-
ma pie ezera vai lietus gadī-
jumā teltī).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Riebiņu novada domes priekšsēdē-
tāja Pētera Rožinska uzruna. Novada prezentāci-
ja – izpilddirektors Juris Leicis.

10:40–11:00 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

11:00–12:10 – Jaunais Administratīvās atbildības 
likums – Rīgas Pašvaldības policijas Administra-
tīvās pārvaldes priekšnieks Lauris Kudiņš un Rē-
zeknes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 
Margarita Voiciša.

12:10–13:10 – Gājēju pāreju ierīkošanas prasības. 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/524-1-julijs-plkst-1300-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede


• 16. jūnijā LETA: “46 Latvijas pašvaldību vadītāji 
Valsts prezidentu aicina apturēt administratīvi 
teritoriālo reformu” – par pašvaldību vadītāju 
vēstuli Valsts prezidentam, kurā aicina neizslu-
dināt Saeimā pieņemto Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likumu.

• 16. jūnijā LETA: “Izskatīšanai trešajā lasījumā 
virza ieceri nodrošināt agrīnu attīstības izvēr-
tējumu un traucējumu diagnostiku visiem bēr-
niem” – par Saeimā virzītajiem grozījumiem 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā un LPS pa-
domnieces Ināras Dundures komentārs.

• 16. jūnijā DIENA: “46 pašvaldību vadītāji Valsts 
prezidentu aicina apturēt administratīvi terito-
riālo reformu” – par pašvaldību vadītāju vēstuli 
Valsts prezidentam (šeit).

• 16. jūnijā LA.lv: “Nekvalitatīvs un nepietieka-
mi argumentēts! Kāpēc 46 pašvaldību vadītāji 
apvieno spēkus pret Administratīvo teritoriju 
likumu” – par pašvaldību vadītāju vēstuli Valsts 
prezidentam (šeit).

• 16. jūnijā NRA.lv: “46 pašvaldību vadītāji vēr-
šas pie Valsts prezidenta; aicina apturēt terito-
riālo reformu” – par pašvaldību vadītāju vēstuli 
Valsts prezidentam (šeit).

• 16. jūnijā NRA.lv: “Pašvaldības palīdzēs pre-
zidentam izbrāķēt reformu” – par Saeimā pie-
ņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumu un LPS vēstuli Valsts prezidentam 
(šeit).

• 16. jūnijā LV portāls: “Pašvaldības atklātā vēs-
tulē vēršas pie Valsts prezidenta” – par Saeimā 
pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likumu (šeit).

• 16. jūnijā IR.lv: “Politiskā reforma tuvojas no-
slēgumam, satura reforma nav pat pusceļā” – 
LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa viedoklis 
par administratīvi teritoriālo reformu (šeit).

• 16. jūnijā DELFI: ““Nekvalitatīvs un nepietieka-
mi argumentēts” – 46 pašvaldības lūdz Levitu 
apturēt ATR” – par pašvaldību vēstuli Valsts 
prezidentam (šeit).

• 16. jūnijā Skaties.lv; TV3 Ziņas: “46 Latvijas 
pašvaldību vadītāji aicina Levitu apturēt admi-
nistratīvi teritoriālo reformu” – par pašvaldību 
vēstuli Valsts prezidentam (šeit).

• 17. jūnijā LV portāls: LPS relīze “Notiks disku-
siju seminārs “Kvalitatīva izglītība visiem – pa-
mats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai”” (šeit).

• 18. jūnijā LETA: “Jaunpilī notiks seminārs par 

Satiksmes drošība – VAS “Latvijas valsts ceļi” sa-
tiksmes organizācijas inženieri Georgijs Savetovs 
un Niklāvs Lipiņš.

13:10–13:30 – Zivju resursu atjaunošana novadā – 
Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas va-
dītāja Inese Jakovele.

13:30–14:15 – Pusdienas.

14:15–17:30 – Zivju resursu kontroles un rekreā-
cijas aprīkojuma demonstrējumi (būs iespēja ne-
lielās grupās izbraukt ar motorlaivām un apskatīt 
Rušonas ezera salas). Tūrisma aktivitātes Silmalās 
(Arvīds Soldāns).

 
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/46-pasvaldibu-vaditaji-valsts-prezidentu-aicina-apturet-administrativi-teritorialo-reformu-14243016
https://www.la.lv/kapec-46-pasvaldibu-vaditaji-apvieno-spekus-pret-administrativo-teritoriju-likumu
https://nra.lv/latvija/317298-46-pasvaldibu-vaditaji-versas-pie-valsts-prezidenta-aicina-apturet-teritorialo-reformu.htm
https://neatkariga.nra.lv/izpete/317251-pasvaldibas-palidzes-prezidentam-izbraket-reformu?utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect&utm_medium=site&utm_source=nra.lv
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317278-pasvaldibas-atklata-vestule-versas-pie-valsts-prezidenta-2020
https://ir.lv/2020/06/16/politiska-reforma-tuvojas-noslegumam-satura-reforma-nav-pat-puscela/
https://www.delfi.lv/news/national/politics/nekvalitativs-un-nepietiekami-argumentets-46-pasvaldibas-ludz-levitu-apturet-atr.d?id=52233479
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/46-latvijas-pasvaldibu-vaditaji-aicina-levitu-apturet-administrativi-teritorialo-reformu/
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2027/Notiks diskusiju seminārs \“Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai\”
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2027/Notiks diskusiju seminārs \“Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai\”
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2027/Notiks diskusiju seminārs \“Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai\”
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317344-notiks-diskusiju-seminars-kvalitativa-izglitiba-visiem-pamats-sabiedribas-ilgtspejigai-attistibai-2020


kvalitatīvas izglītības nozīmi sabiedrības ilgt-
spējīgā attīstībā” – par LPS organizēto diskusiju 
semināru par kvalitatīvu izglītību visiem.

• 18. jūnijā LETA: “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmā “Valsts administrācija” 
atbalstu saņemti 11 pieteikumi no Latvijas” – 
par ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas atbalstu, ko saņems arī LPS.

• 19. jūnijā DIENA: “Vietvaru līderiem nav pār-
liecības par jauna amata nepieciešamību bērnu 
tiesību aizsardzībā” – par pašvaldībās veidoja-
mo bērnu tiesību aizsardzības speciālista ama-
tu un bāriņtiesām.

• 19. jūnijā LSM.lv; Latvijas Radio raidījums “Ei
rofokusā”: “Iespējas pēc pašvaldību reformas 
ieguldīt līdzekļus uzņēmējdarbības un reģionu 
attīstībā” – par administratīvi teritoriālo refor-
mu un LPS priekšsēža Ginta Kaminska komen-
tārs (šeit).

• 22. jūnijā LETA: “Piejūras pašvaldības par 
199 988 eiro labiekārtos piekrastes joslas” – par 
LPS vadīto piekrastes apsaimniekošanas pro-
jektu kopā ar piejūras pašvaldībām.

• 22. jūnijā Jauns.lv: “Par teju 200 000 eiro lab-
iekārtos piekrastes joslas” – par LPS vadīto 
projektu sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām 
(šeit).

• 22. jūnijā Skaties.lv: “Piejūras pašvaldības par 
199 988 eiro labiekārtos piekrastes joslas” – par 
LPS un piejūras pašvaldību piekrastes labiekār-
tošanas projektu (šeit).

• 25. jūnijā NRA.lv: “Garantētais minimālais ie-

nākumu līmenis neatbilst Satversmei” – Sa-
tversmes tiesa par garantēto minimālo ienāku-
mu (GMI) līmeni (šeit).

• 26. jūnijā LETA: “Pašvaldību savienība: GMI 
jautājums jāskata kontekstā ar citiem atbalsta 
instrumentiem” – par garantētā minimālā ienā-
kuma līmeņa paaugstināšanu un LPS padom-
nieces Ilzes Rudzītes komentārs.

• 26. jūnijā LSM.lv; Latvijas Radio Dienas ziņas; 
LTV Panorāma; Replay.lv: “Pašvaldības gata-
vas celt garantēto minimālo ienākumu līdz 80 
eiro” – par GMI un LPS priekšsēža Ginta Ka
minska komentārs (šeit).

• 29. jūnijā LV portāls: LPS relīze “LPS norisi-
nāsies videokonference par Eiropas atveseļo-
šanas plānu un Latvijas pašvaldību prioritāšu 
finansējumu” (šeit).

• Publikācija izdevumā “Autoceļu Avīze”

“Autoceļu Avīzes” jūnija numurā publicēts LPS pa-
domnieka tautsaimniecības jautājumos Aino Sal
miņa viedoklis “Pašvaldības gaida precīzu plānu 
ceļu sakārtošanai” par ceļu sakārtošanu Latvijā un 
to finansējumu (lasiet šeit).
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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 dokumentu 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/iespejas-pec-pasvaldibu-reformas-ieguldit-lidzeklus-uznemejdarbi.a131340/?highlight=Pa%C5%A1vald%C4%ABbu savien%C4%ABba
https://jauns.lv/raksts/zinas/391984-par-teju-200-000-eiro-labiekartos-piekrastes-joslas
https://skaties.lv/zinas/latvija/piejuras-pasvaldibas-par-199-988-eiro-labiekartos-piekrastes-joslas/
https://nra.lv/latvija/318031-garantetais-minimalais-ienakumu-limenis-neatbilst-satversmei-papildinats.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibas-gatavas-celt-garanteto-minimalo-ienakumu-lidz-80-eiro.a365121/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317578-lps-norisinasies-videokonference-par-eiropas-atveselosanas-planu-un-latvijas-pasvaldibu-prioritasu-finansejumu-2020
https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/06/AA-vasara-2020-nonprint_gala.pdf


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.
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajās divās nedēļās Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 23 atzinumus par normatīvo aktu pro-
jektiem. 19 no tiem ir saskaņoti, bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS419 – Par likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu li-
kumā”

15.06.2020. 28.05.2020. Nē

2. VSS488 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma Gaviezes ielā 4, Gaviezes ielā 4c, Gaviezes ielā 4b, 
Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 
mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, 
Latviju un Lietuvu” īstenošanai”

17.06.2020. 11.06.2020. Jā

3. VSS463 – Par likumprojektu “Grozījumi Fizisko personu elek-
troniskās identifikācijas likumā”

17.06.2020. 04.06.2020. Nē

4. VSS457 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par zemes 
vienības Plāteru iela 3, Daugavpilī, piekritību valstij, ¾ domāja-
mo daļu nodošanu AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 
valdījumā un pārdošanu”

17.06.2020. 04.06.2020. Jā

5. VSS478 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes noda-
lījuma joslai ap Jansu novērošanas torni”

17.06.2020. 11.06.2020. Jā

6. VSS462 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos nr. 34 
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī””

18.06.2020. 04.06.2020.

Jā, ar 
priekš-

liku-
miem

7. VSS465 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Marki”, Baldones pagastā, Baldones no-
vadā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas 
valdījumā”

18.06.2020. 11.06.2020. Jā

8. VSS461 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsar-
gājamo ainavu apvidus “Augšzeme” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”

18.06.2020. 04.06.2020. Jā

9. VSS361 – Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību 
iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pa-
kāpenisku centralizāciju”

18.06.2020. 30.04.2020.

Nē, 
sniegts 
papildu 

atzi-
nums

10. VSS490 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cen-
rādis un tā piemērošanas kārtība”

18.06.2020. 11.06.2020. Jā
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11. VSS440 – Par informatīvo ziņojumu “Par spēkā esošo nodokļu 
atvieglojumu izvērtēšanu”

19.06.2020. 04.06.2020.

Jā, ar 
ko-

men-
tāriem

12. VSS489 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Publis-
kās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldnieka sniegto 
pakalpojumu pierobežas iecirkņos noteikumi”

25.06.2020. 11.06.2020. Jā

13. VSS507 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Jel-
gavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klimpju ceļš” 
(nekustamā īpašuma kadastra nr. 5452 002 0301) pārņemšanu 
valsts īpašumā”

25.06.2020. 18.06.2020. Jā

14. VSS525 – Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības 
robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ie-
viešanu un tam nepieciešamo finansējumu”

25.06.2020. 18.06.2020. Jā

15. VSS524 – Par likumprojektu “Grozījumi Šengenas informācijas 
sistēmas darbības likumā”

25.06.2020. 18.06.2020. Jā

16. VSS491 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos nr. 
113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi””

25.06.2020. 11.06.2020. Jā

17. VSS474 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumos nr. 740 
“Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība””

25.06.2020. 11.06.2020. Jā

18. VSS467 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

26.06.2020. 11.06.2020. Jā

19. VSS466 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

26.06.2020. 11.06.2020. Jā

20. VSS473 – Par likumprojektu “Grozījumi Jūras vides aizsardzī-
bas un pārvaldības likumā”

26.06.2020. 11.06.2020. Jā

21. VSS471 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos nr. 182 
“Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita 
projektu izstrādi””

26.06.2020. 11.06.2020. Jā

22. VSS470 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emi-
siju no sadedzināšanas iekārtām”

26.06.2020. 11.06.2020. Nē

23. VSS469 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos nr. 207 
“Darbības programmas ““Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā 
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības 
ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba 
tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 
nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās iz-
glītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 
īstenošanas noteikumi””

26.06.2020. 11.06.2020. Jā

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

18. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā
tie projekti:

VSS-511 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pa-
domes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata 
pretendentu atlasi”

VSS-524 – Likumprojekts “Grozījumi Šengenas in-
formācijas sistēmas darbības likumā”

VSS-525 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Sa-
vienības robežu un drošības informācijas sistēmu 
jaunās arhitektūras ieviešanu un tam nepiecieša-
mo finansējumu”

VSS-513 – Noteikumu projekts “Izglītības iestā-
žu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā 
noteiktu institūciju, izglītības programmu akredi-
tācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšanas kārtība”

VSS-514 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos 
nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

VSS-515 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
valsts finansē darba samaksu pedagogiem privā-
tajās izglītības iestādēs”

VSS-516 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos nr. 
265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums””

VSS-498 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos 
nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba 
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un mi-
nimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””

VSS-499 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos 
nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi””

VSS-500 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2005. gada 15. novembra noteiku-

mos nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bēr-
nam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās””

VSS-501 – Informatīvais ziņojums “Par bērnu tiesī-
bu aizsardzības sistēmas pilnveidi”

VSS-495 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS-518 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā 
nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā 
teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizā-
cijas aģentūra” personā””

VSS-519 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma Čuguna ielā, Rīgā, daļas pirkšanu “Eiropas 
standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbū-
ve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un 
Lietuvu” projekta īstenošanai”

VSS-520 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā 
īpašuma Čuguna ielā 10, Rīgā, pirkšanu “Eiropas 
standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbū-
ve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un 
Lietuvu” projekta īstenošanai”

VSS-503 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos nr. 
184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi 
un materiālu reģenerāciju””

VSS-505 – Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomi-
kas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada 
perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzī-
bas mazināšana un kultūras sadarbība” īstenoša-
nas noteikumi”

VSS-506 – Noteikumu projekts “Medību saimnie-
cības attīstības fonda nolikums”

VSS-507 – Rīkojuma projekts “Par Jelgavas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “Klimpju ceļš” 
(nekustamā īpašuma kadastra nr. 5452 002 0301) 
pārņemšanu valsts īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488816
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488816
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488816
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488830
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488831
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488820
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488820
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488795
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488827
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488827
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488812
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488812
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Notekūdeņu apsaimniekošanas 
investīciju plāna un Ūdensapgādes 
investīciju plāna sabiedriskā apspriešana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) informē, ka pēc tās pasūtījuma ir 
izstrādāti divu plānošanas dokumentu projekti un 
uzsākta gan to stratēģiskā ietekmes uz vidi novēr-
tējuma procedūra, gan sabiedriskā apspriešana. 
Dokumenti “Notekūdeņu apsaimniekošanas in
vestīciju plāns 2021.–2027. gadam” un “Ūdens
apgādes investīciju plāns 2021.–2027. gadam” 
(turpmāk – plāni) ir sagatavoti no 2019. gada no-
vembra līdz 2020. gada jūnijam, bet to plānotais 
īstenošanas laiks ir no 2021. līdz 2027. gadam.

Plāni ir nepieciešami ES fondu veicinošā nosacīju-
ma izpildei ūdenssaimniecības jomā un ietver:

• Komunālo notekūdeņu direktīvas 91/271/EEK 
un Dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EK pašrei-
zējās īstenošanas novērtējumu;

• novērtējumu par rīcībām, kas nepieciešamas, 

lai nodrošinātu šo direktīvu un citu ES un Lat-
vijas tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanu;

• prioritāro mērķu sasniegšanai nepieciešamo 
publisko investīciju indikatīvu aprēķinu;

• informāciju par iespējamajiem publiskā finan-
sējuma avotiem.

Plānu vides pārskatu izstrādājusi SIA “Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment”.

Gan plānu, gan vides pārskata projekts ir pieejams 
ministrijas lapā http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/
attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldī-
bas likumu plānošanas dokumenta un vides pār-
skata sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē 
no 19. jūnija līdz 18. jūlijam.

No 6. līdz 10. jūlijam šeit būs pieejama plānošanas 
dokumenta un vides pārskata videoprezentācija.

Informatīvā sanāksme notiks attālināti 7. jūlijā 
plkst. 10. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, 
izmantojot VARAM tīmekļvietnē http://www.va-
ram.gov.lv/ publicēto saiti.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par 
plānu un vides pārskata projektu var sūtīt elektro-
niskā formā uz e-pasta adresi iveta.teibe@varam.
gov.lv līdz 18. jūlijam.

Jāpiebilst, ka VARAM vietnē ievietota arī Atkri
tumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–
2028. gadam projekta 1. un 2. nodaļa (šeit).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
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Izsludināta ES fondu projektu atlase 
bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādei

Lai attīstītu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrā-
di, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) iz-
sludinātajā projektu atlasē no Kohēzijas fonda (KF) 
investīcijām pieejami gandrīz 15 miljoni eiro.

ES fondu programma atbalstīs bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādi ar aerobo vai anaerobo pārstrā-
des metodi, katram veidam paredzot noteiktu pie-
ejamā finansējuma daļu. Anaeorobajai atkritumu 
pārstrādei, kas noris slēgtos reaktoros bezskābekļa 
vidē un ļauj iegūt biogāzi, būs pieejami 14,52 miljo-
ni eiro no KF. Aerobajai pārstrādei jeb kompostēša-
nai paredzēti 0,45 miljoni eiro KF finansējuma.

Ar KF līdzfinansējumu projektu īstenotāji – paš-
valdības vai pašvaldības iestādes, kas plāno veidot 
bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas 
laukumus, kā arī kapitālsabiedrības, t. sk. sadzīves 
atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma 
sniedzēji, – varēs veikt būvdarbus un ieguldījumus 
iekārtās un traktortehnikā.

Maksimālais vienam projektam pieejamais KF fi-
nansējums aerobās pārstrādes iekārtām ir 125 000 
eiro, anaerobās pārstrādes iekārtām – 6 miljoni 
eiro. Kohēzijas fonda finansējuma apmērs nepār-
sniedz 85% no projektam pieejamā kopējā attieci-
nāmā finansējuma, ja projekta iesniedzējs ir sadzī-
ves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpo-
juma sniedzējs, vai 35%, ja projekta iesniedzējs ir 
pašvaldība, pašvaldības iestāde vai kapitālsabied-
rība, kas nav sadzīves atkritumu apglabāšanas sa-
biedriskā pakalpojuma sniedzējs.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 20. jū
lijam. Projektu atlases nolikums, projekta iesnie-
guma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA 
vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Par projektu atlases jautājumiem 6. jūlijā plānots 
vebinārs, informācija par tiešsaistes semināru 
būs publicēta CFLA vietnes sadaļā “Pasākumi”. 
Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Madaru 
Zamarinu (26802187; madara.zamarina@cfla.
gov.lv).

Ģimenes ārstu prakšu attīstībai pieejams 
ES fondu finansējums

Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteik-
ties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruk-
tūras pilnveidošanai. Šim mērķim projektu atlasē, 
kas ilgs līdz 17. augustam, no ERAF pieejami vairāk 
nekā 1,9 miljoni eiro.

Ar ES fondu finansējumu individuālajās ģimenes 
ārsta praksēs un ģimenes ārstu sadarbības prak
sēs būs iespējams gan veikt būvniecības un vides 
pieejamības nodrošināšanu, gan papildināt medi-
cīnisko, saimniecisko un informācijas tehnoloģiju 
aprīkojumu un iegādāties mēbeles. Individuāla-
jām ģimenes ārsta praksēm ar vienu pakalpojuma 
sniegšanas vietu paredzēti ieguldījumi līdz 8000 
eiro, ar divām vai vairāk pakalpojuma sniegšanas 
vietām – līdz 10 000 eiro. Ģimenes ārstu sadarbības 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-2-1-2-k-3-u-2
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
mailto:madara.zamarina@cfla.gov.lv
mailto:madara.zamarina@cfla.gov.lv


14

praksei paredzēti ieguldījumi līdz 10 000 eiro uz 
katru sadarbības praksē iesaistīto ģimenes ārstu.

ERAF finansējumam šajā projektu atlasē var pie-
teikties ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts 
apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai no-
drošina telpas, aprīkojumu šo pakalpojumu snieg-
šanai. Tāpat līdzfinansējumu var saņemt pašvaldī
bas vai tās iestādes, kas nodrošina telpas, aprīko-
jumu valsts apmaksāto ģimenes ārstu pakalpoju-
mu sniegšanai.

ES fondu programmā, kas veicina veselības ap-
rūpes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot infra-
struktūru ārstniecības iestādēs, no ERAF pieejami 
1 912 830 eiro un 202 535 eiro – no valsts budžeta 

finansējuma. Ar publisko finansējumu tiks segti 
līdz 94% no projekta attiecināmajām izmaksām, 
85% apmaksājot no ERAF un vēl 9% – no valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 17. au
gustam. Projektu iesniegumu atlases dokumen-
tācija, kā arī iesniegumu sagatavošanai noderīga 
informācija pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā 
“Izsludinātās atlases”.

Kontaktpersona papildu informācijai par projektu 
iesniegumu sagatavošanu – Izglītības, zinātnes un 
cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas 
vecākā eksperte Karina Visikovska (20019248; ka-
rina.visikovska@cfla.gov.lv).

Palielināta maksa par suņu reģistrāciju

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. sep-
tembra noteikumos nr. 880 “Lauksaimniecības 

datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrā-
dis” nosaka, ka no 1. septembra maksa par mājas 
(istabas) dzīvnieka reģistrēšanu būs 7 eiro (līdz 
šim – 3,50 eiro).



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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22. maijā stājās spēkā arī grozījumi Ministru ka
bineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos nr. 491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.

Suņa īpašnieks (juridiskai personai – pilnvarota 
persona) vai turētājs (ja īpašnieks to pilnvarojis) 
nodrošina suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un re-
ģistrāciju datubāzē līdz dzīvnieka 4 mēnešu vecu-
ma sasniegšanai.

Lai kļūtu par reģistrēta mājas (istabas) dzīvnie-
ka turētāju uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska 
persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienā-
kumus vai kamēr tiek apstiprinātas mantojuma 

tiesības dzīvnieka īpašnieka (fiziskas personas) 
nāves gadījumā, persona iesniedz Lauksaimniecī-
bas datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) 
dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu, 
norādot savu kontaktinformāciju.

Ja mājas (istabas) dzīvnieks ir reģistrēts datubāzē, 
bet ir mainījies tā īpašnieks vai turētājs, mainījusies 
turēšanas vieta, dzīvnieks ir sterilizēts, pazudis, at-
rasts, nomiris vai eitanizēts, tad attiecīgo informāci-
ju īpašnieks vai turētājs paziņo datubāzē vai aizpilda 
Datu centra tīmekļvietnē pieejamo ziņojuma veidla-
pu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku un piecu 
darbdienu laikā to iesniedz Datu centram.

Pieteikšanās Gada balvai zivsaimniecībā 
un konkursam “Sējējs”

Gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms” pre
tendentus var pieteikt līdz 17. jūlijam.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2020” tiks vērtēti no-
minācijās “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņē-
mums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada veiksmīgā-
kā kopdarbība” un “Bioloģiskā lauku saimniecība”. 
Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA 
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta 

(LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, 
vai LAD Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas 
daļā (Rīgā, Republikas laukumā 2) līdz 17. jūlijam, 
vai arī līdz 17. jūlijam jānosūta pieteikums elektro-
niski uz e-pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai 
prese@lad.gov.lv (LAD) ar norādi vēstules mērķī 
“Sējējs 2020”.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba
mailto:llkc@llkc.lv
mailto:prese@lad.gov.lv
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