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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

Vebinārs par Eiropas atveseļošanas 
plānu un Latvijas pašvaldību prioritāšu 
finansējumu

30. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rīkoja 
starptautisku vebināru “Un tam būtu jāgatavojas 
savlaicīgi” par jauno Eiropas atveseļošanas plānu 
un Latvijas pašvaldību iespējām finansēt vietējā 
mērogā būtiskas prioritātes.

Vebinārā uzstājās Eiropas Komisijas (EK) priekšsē-
dētājas izpildvietnieka Valda Dombrovska kabineta 
locekle Sofja Ribkina, Eiropas Parlamenta deputā-
ti no Latvijas Dr. oec. Inese Vaidere un Dr. sc. pol. 
Ivars Ijabs, EK pārstāvis Ingars Zustrups, Latvijas 
Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES padom-
niece ES fondu un valsts atbalsta jautājumos Ieva 
Valtmane un Finanšu ministrijas ES fondu stratē-
ģijas departamenta direktors Edgars Šadris. Ve-
bināru vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, un 
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tajā piedalījās pilsētu un novadu domju priekšsē-
dētāji, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti.

Videoierakstu var noskatīties šeit vai YouTube 
kanālā šeit.

Atklājot pasākumu, Gints Kaminskis uzsvēra, ka 
maija nogalē EK nākusi klajā ar priekšlikumu par 
vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu, lai mazi-
nātu Covid-19 krīzes sociālekonomiskās ietekmes 
smagumu. ES dalībvalstīm ar vairāku programmu 
un instrumentu starpniecību būs iespēja kopumā 
iegūt 1850 miljardus eiro, investējot zaļā, digitā-
lā un noturīgā Eiropā. “Tā ir vēsturiska pieeja, kas 
mums tagad jāizmanto, un diskusijām par šo līdzek-
ļu efektīvu un stratēģisku izmantošanu jābūt katrā 
pašvaldībā, reģionā un valstī. Mēs bieži dzirdam sa-
kām, ka katra krīze ir iespēja un klusums pirms vēt-
ras jāizmanto, lai vētrai sagatavotos. Tāpēc izman-
tosim šo laiku, lai sagatavotos, pārdomātu savas 
idejas un saskaņotu stratēģiskos plānus, lai valstī 
varam sinhronizēt pašvaldību un nacionālās priori-
tātes finansiālā atbalsta izmantošanā investīcijām 
un reformām,” norādīja G. Kaminskis.

Savukārt Sofja Ribkina informēja par Atgūšanas 
atbalstu kohēzijas un Eiropas teritorijām (React-
EU), kas ir nozīmīgs papildinājums kohēzijas un 
pašreizējām programmām. Atbalsts būs spēkā no 
2020. līdz 2022. gadam. Kopumā papildus pašrei-
zējām programmām būs pieejami 55 miljardi eiro, 
un tas balstīsies uz pašreizējo programmu bāzes. 
No tiem pieci miljardi eiro būs pieejami jau šogad. 
ES līdzfinansējums – 100% apmērā, lai dalībval stis 
varētu reaģēt uz Covid-19 pandēmijas izraisītās 
krīzes sekām, piemēram, radīt jaunas darbvietas.

Paralēli tam EK priekšlikums paredz vislielāko 
grantu atbalsta programmu – “Atjaunošanas un 
noturības veicināšana” (Recovery and resilience 
facility). Saistības būs jāuzņemas līdz 2024. ga-
dam, un Latvijai paredzēti divi miljardi eiro. Tas 
valstij būs nozīmīgs līdzekļu apjoms, kam jābūt 
labi saplānotam kopīgi ar reģioniem un pašval-
dībām, lai nodrošinātu, ka finansējums papildina 
citu fondu finansējumu. Valstīm naudas saņem-
šanai būs jāizstrādā atjaunošanas un noturības 
plāns, aprakstot konkrētas reformas un investīci-
jas, tajā skaitā mērķus un izmaksas. Pie plāniem 
jāsāk strādāt jau šobrīd, un tiem jāsaskan ar EK 
prioritātēm ieguldīt digitālā un zaļā Eiropā, terito-
riālajiem taisnīgas pārejas plāniem un citām fondu 
pro grammām.

Taisnīgas pārejas fonds (Just transition fund), kas 
Latvijai paredz 398 miljonus eiro, liek pārdomāt 
reģionālā tvērumā, kādas ieceres var finansēt. Tu-
vāko mēnešu laikā EK plāno sadarbībā ar Latvijas 
valdību izstrādāt konkrētus plānus, un pašvaldību 
iesaiste šajā procesā ir ļoti svarīga.

Ieva Valtmane pastāstīja, ka React-EU piešķīru-
ma pirmā daļa Latvijai būs zināma šā gada oktob-
rī, bet otra daļa – 2021. gada oktobrī. Šos līdzekļus 
varēs izmantot, piemēram, dīkstāves atbalstam, 
subsīdijām, atbalstam pašnodarbinātajiem. Krīzē 
vissmagāk cietušas tās iedzīvotāju grupas, kam ir 
viszemākie ienākumi, tāpēc saistībā ar darbvietu 
radīšanu akcents būs tieši uz šīm grupām. Savu-
kārt nākotnē gaidāma daudz lielāka koncentrēša-
nās uz bērnu nabadzības mazināšanu, un tam būs 
pieejams ES fondu finansējums.

Edgars Šadris papildināja, ka priekšā vēl pamatī-
gas diskusijas par dažādiem investīciju instrumen-
tiem, arī jaunajiem.

Vebināra noslēgumā Ivars Ijabs uzsvēra, ka pieeja-
mā atbalsta pamats ir Eiropas zaļais kurss, digitālā 
transformācija un noturība. Lielākā ES zinātnes 
un pētniecības programma “Apvārsnis 2020” no-
slēdzas šogad, bet nākamgad sāksies programma 
“Apvārsnis Eiropa”. Tajā nākamajam plānošanas 
periodam paredzēti 94 miljardi eiro, un akcents 
šoreiz būs uz inovatīviem risinājumiem. Plānotas 
ne tikai dotācijas, bet arī aizņēmumi. Turklāt 3,3% 
no 94 miljardiem eiro būs pieejami valstīm, kurās 
ekonomika nav tik inovatīva vai produktīva kā Rie-
tumeiropas valstīs, arī Latvijai.

Vebināru organizēja Latvijas Pašvaldību savienī-
bas pārstāvniecība Briselē sadarbībā ar Kuldīgas 
novada domi.

Jau vēstīts, ka 27. maijā Eiropas Komisija nākusi 
klajā ar priekšlikumu par vērienīgu atveseļošanas 
plānu, ierosinot izveidot jaunu instrumentu, “Nā-
kamās paaudzes Eiropas Savienība” (Next Gen-
eration EU), kas būs iekļauts uzlabotajā ES ilgter-
miņa budžetā.

Vebinārā sniegtās prezentācijas varat atrast  
šeit.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/531-vebinars-un-tam-butu-jagatavojas-savlaicigi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_940
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/5863-vebinara-diskute-par-eiropas-atveselosanas-planu-un-latvijas-pasvaldibu-prioritasu-finansejumu


LPS ģenerālsekretāres dalība Latvijas 
Ārējā tēla politikas koordinācijas 
padomes sēdē

1. jūlijā Ārlietu ministrijā notika Latvijas Ārējā tēla 
politikas koordinācijas padomes ceturtā sēde, ko 
sasauca ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Sanāk-
smē piedalījās arī LPS ģenerālsekretāre Mudīte 
Priede.

“Lai celtu valsts atpazīstamību un konkurētspē-
ju globālajā arēnā, vienota valsts tēla stratēģija ir 
ļoti nozīmīgs pamats. Pēdējo mēnešu laikā Latvijas 
Institūts veicis būtisku progresu Latvijas tēla veido-
šanā. Līdz gada beigām tiks iesniegts piedāvājums 
Latvijas tēla stratēģijai, kā arī izanalizēti līdzšinējie 
zīmoli un komunikācijas kampaņas. Ņemot vērā, ka 
pašvaldības ir nozīmīgas valsts tēla veidotājas, to 
dalība un loma vienotajā valsts stratēģiskajā komu-
nikācijā ir ļoti svarīga,” uzsver M. Priede.

Sēdē Latvijas Institūta (LI) direktore Vita Timer-
mane-Moora cēla priekšā priekšlikumus Latvijas 
ārējā tēla saskaņota vēstījuma koordinācijai. LI 
pastiprinātu uzmanību pievērš Latvijas tēla politi-
kas veidošanai un koordinācijai, kā arī partnerības 
kontakttīklam Latvijas pozitīvas starptautiskās 
atpazīstamības veidošanai. Vienota un koordinē-
ta valsts tēla izveides kontekstā “Nord DDB Riga” 

direktors Andris Rubīns iepazīstināja ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un LI 
rosinātu Latvijas tēla ideju darbnīcu rezultātiem. 
Piecās viedokļu līderu darba grupās, kas pārstāvē-
ja Latvijas uzņēmējdarbības, investīciju, zinātnes 
un akadēmisko vidi, medijus un kultūras organizā-
cijas, iegūtie rezultāti būs par pamatu vienota Lat-
vijas tēla komunikācijas stratēģijai.

Sēdes turpinājumā tika prezentētas 2020. gada 
kampaņas “Ahead of the Curve” (LIAA) un “Rīga 
bez Tevis nav Rīga” (Rīgas Tūrisma attīstības bi-
rojs) un vienotas Latvijas izcelsmes produktu un 
pakalpojumu atpazīstamības zīmes projekts Lat-
vijas eksporta veicināšanai (“The Red Jackets”).

Sanāksmē tika atbalstīta apņemšanās nodrošināt 
saskaņotu un koordinētu valsts pārvaldes iestā-
žu un citu institūciju sadarbību sekmīgai Latvijas 
ārējā tēla veidošanai, kā arī pieņemta zināšanai LI 
iesaiste un plāni Latvijas tēla politikas veidošanā 
un īstenošanā.

Vairāk lasiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Šarlote Līduma,

Latvijas Institūta sabiedrisko attiecību speciāliste
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas un Tautsaimniecības 
komitejas sēde

Apvienotā LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-
bas komitejas un Tautsaimniecības komitejas sēde 
1. jūlijā bija veltīta klimata politikai Eiropā un Lat-
vijā un izaicinājumiem pašvaldībām. Ar klimata 
pārmaiņām un politikas mērķu sasniegšanu savās 
nozarēs iepazīstināja Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM), Zemkopības 
ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Satiksmes 
ministrijas pārstāvji, kā arī labās prakses piemērus 
pašvaldībās sniedza Salaspils un Kuldīgas novada 
speciālisti.

Par topošo Eiropas Savienības Klimata likumu 
un Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu ES institūcijās 
informēja VARAM valsts sekretāra vietniece vides 
aizsardzības jautājumos Alda Ozola, minot gan 
klimata politikas ambīciju kāpināšanas iemeslus 
un Eiropas zaļo kursu, gan galvenos Latvijas kli-
mata politikas plānošanas dokumentus un pašval-
dību lomu šajā klimata politikā. A. Ozolas un pārējo 
ziņotāju prezentācijas skatiet šeit!

Pēdējos gados cilvēku darbības rezultātā radītās 
siltumnīcefekta gāzu (SEG), sevišķi CO₂, emisijas 
ir augstākās novērojumu vēsturē, un pierādīts, ka 
tieši tas ir klimata pārmaiņu cēlonis. Lai stātos pre-

tī šīm pārmaiņām un nodrošinātu ES ekonomikai 
ilgtspējīgu nākotni, Eiropa uzņēmusi t. s. zaļo kur-
su, kas paredz astoņus darbības virzienus. 4. mar-
tā Eiropas Komisijas (EK) publicētais priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai izveido 
sistēmu klimatneitralitātes sasniegšanai un gro-
za regulu jeb Klimata likumu, juridiski nostiprinot 
SEG emisiju samazināšanas mērķus, t. sk. klimat-
neitralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Lai to pa-
nāktu, būs jāizmanto visaptveroša pieeja, iekļau-
jot SEG emisiju samazināšanu, investīcijas zaļajās 
tehnoloģijās, kā arī dažādus vides un dabas aizsar-
dzības soļus, turklāt klimatneitralitātes sasniegša-
nā jāpiedalās visiem sektoriem un sabiedrībai.

Latvija atbalsta ES klimatneitralitātes mērķa no-
stiprināšanu Klimata likumā un SEG emisiju sa-
mazināšanas mērķa paaugstināšanu līdz 55%, 
taču uzskata, ka Klimata likuma priekšlikumam 
būtu jāizstrādā ietekmes novērtējums un vienlai-
kus Latvijai ir svarīgi, lai Eiropas Savienības līmenī 
tiktu paredzēti un nodrošināti papildu ES finanšu 
resursi.

Latvijas stratēģijā klimatneitralitātes sasniegšanai 
2050. gadā paredzētie rīcības virzieni ir šādi: CO₂ 
piesaistes palielināšana, ilgtspējīga enerģētika, 
nodokļu sistēmas zaļināšana, visaptveroša ener-
goefektivitāte, ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, 
pētniecība un inovācijas mazoglekļa tehnoloģijās, 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5868-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-un-tautsaimniecibas-komitejas-sede
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resursefektīvs un videi draudzīgs transports, ilgt-
spējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība un 
ilgtspējīgas pašvaldības un pilsētvide. Plānā ie-
kļautas vairāk nekā 80 pielāgošanās ieceres ainavu 
plānošanā un tūrismā, bioloģiskajā daudzveidībā 
un ekosistēmu pakalpojumos, civilajā aizsardzībā 
un katastrofu pārvaldīšanā, būvniecībā un infra-
struktūras plānošanā, veselībā un labklājībā, un 
lauksaimniecībā, un mežsaimniecībā.

VARAM valsts sekretāra vietniece uzsvēra, ka paš-
valdības var palīdzēt SEG un klimatnoturīguma 
mērķu sasniegšanā, jo vairākas pašvaldību funkci-
jas un tām noteiktie uzdevumi ir saistīti ar klimata 
politikas mērķiem. Viņa atzīmēja arī nozīmīgākās 
starptautiskās pašvaldību iniciatīvas, kurām Latvi-
jas pilsētas un novadi var pievienoties.

A. Ozolu papildināja un Eiropas Klimata aktu un 
tendences Eiropas Reģionu komitejā (RK) rak-
sturoja LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja, LPS 
padomniece Eiropas Savienības jautājumos Agi-
ta Kaupuža. Viņa atzīmēja, ka līdz septembrim 
Eiropas Komisija nāks klajā ar plānu, kā 2030. ga-
dam nosprausto ES SEG emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju palielināt vismaz līdz 50% vai pat 
līdz 55% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, un 
pēc tam ierosinās attiecīgi grozīt šo regulu un 
līdz nākamā gada jūnijam izskatīs un vajadzības 
gadījumā pārstrādās visus saistītos rīcībpolitikas 
instrumentus. Covid-19 krīzes kontekstā izskanē-
juši viedokļi, ka klimatneitralitātes mērķi ir papildu 
slogs jau tā daudz cietušajai ES valstu ekonomikai, 
tāpēc 2050. gada mērķu sasniegšana jāatliek. To-
mēr maija beigās EK publiskotajā Eiropas atvese-
ļošanas plānā ietverti nosacījumi, ka finansējuma 
apguvei jābūt saskaņā ar ES zaļo pāreju mērķiem. 
Reģionu komitejas atzinums “Eiropas Klimata 
akts: klimatneitralitātes panākšanas satvara izvei-
de”, ko plānots pieņemt jūlija plenārsēdē, atbalsta 
EK priekšlikumus un aicina Eiropas Klimata akta 
īstenošanā vairāk iesaistīt pašvaldības.

Par ES klimata politikas iniciatīvu prioritātēm 
Latvijā komiteju dalībniekus informēja Zemko-
pības ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla 
Rigonda Krieviņa, kura pastāstīja par lauksaim-

niecības politikas ieguldījumu vides un klima-
ta politikas mērķu sasniegšanā pēc 2020. gada. 
Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas 
politikas departamenta vadītāja Līga Dreijalte uz-
svēra enerģētikas lomu un Nacionālā enerģētikas 
un klimata plāna 2021.–2030. gadam īstenošanu, 
kā aktuālāko pašvaldībām minot energoefektivi-
tātes programmu izstrādi un atjaunojamo resur-
su tehnoloģiju plašāku integrēšanu. Satiksmes 
ministrijas Investīciju departamenta vecākā eks
perte Sanita Puncule atzīmēja, ka turpmākajos 
gados investīcijas transporta jomā būs saistītas ar 
ieguldījumiem digitalizācijā, vides mērķos, multi-
modalitātē un transporta infrastruktūrā. No paš-
valdībām tiek gaidīta viedo tehnoloģiju ieviešana 
satiksmes plūsmas regulēšanai Latvijas pilsētās, 
sabiedriskā transporta tīkla attīstība, izveidojot 
multimodālos transporta mezglus un mobilitātes 
punktus, Park & Ride infrastruktūras attīstība un 
veloceliņu izbūve atbilstoši pašvaldību teritoriāla-
jiem un satiksmes infrastruktūras plāniem.

Pārdomās par klimata pārmaiņām, teoriju un 
praksi un sava novada pieredzi dalījās SIA “Salas-
pils siltums” Valdes locekle Ina Bērziņa-Veita un 
Kuldīgas novada domes galvenais eksperts dar-
bam ar sabiedrību un valsts institūcijām, inovāciju 
un tūrisma projektu vadītājs Artis Gustovskis.

Noslēgumā LPS padomniece vides aizsardzības 
jautājumos Sandra Bērziņa atzīmēja, ka klimata 
jautājumi ir un būs mūsu dienaskārtībā. Šobrīd tiek 
gatavota ES klimata naudas apguves “ēdienkarte”, 
tāpēc LPS aicina pašvaldības divu nedēļu laikā ie-
sniegt priekšlikumus, kādās jomās saistībā ar klima-
tu un vidi pašvaldībām būtu nepieciešamas investī-
cijas un kādām konkrētām rīcībām un projektiem 
šo Eiropas finansējumu vajadzētu paredzēt Latvijā.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://memportal.cor.europa.eu/Secure/Agenda/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2164083&meetingSessionId=2214016
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/533-lps-tautsaimniecibas-komitejas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
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LPS un Zemkopības ministrijas ikgadējās 
sarunas

2. jūlijā norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības 
ikgadējās sarunas ar Zemkopības ministriju (ZM), 
lai vienotos par turpmāko LPS un ZM sadarbību. 
Sarunas vadīja zemkopības ministrs Kaspars Ger-
hards un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Amatpersonas pārrunāja ceļu un meliorācijas 
infrastruktūras uzlabošanas iespējas lauku te-
ritorijā un vienojās turpināt iesākto darbu pie 
meliorācijas sistēmu pilnveidošanas. Nākamajā 
plānošanas periodā atbalsts tiks novirzīts pašval-
dību, valsts un valsts nozīmes koplietošanas me-
liorācijas sistēmu sakārtošanai, kā arī tiks strādāts, 
lai šim mērķim palielinātos nacionālā budžeta fi-
nansējums.

Akcentējot autoceļu un meliorācijas infrastruktū-
ras uzlabošanas iespējas, LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis uzsvēra: “Kopumā pašvaldības ļoti 
atzinīgi novērtē šā plānošanas perioda atbalstu 
visām pašvaldībām lauku ceļu sakārtošanai, uzņē-
mējdarbības veicināšanai un mobilitātes uzlabo-
šanai lauku reģionos. Lauku infrastruktūras, īpaši 
ceļu un meliorācijas, uzlabošana būtu jāturpina 
kopējās lauksaimniecības politikas un kopējās ziv-
saimniecības politikas ietvaros, kā arī jāpiesaista 
citu fondu līdzekļi. Par pamatojumu jābūt pašval-
dību teritoriju attīstības stratēģijās noteiktajām 
prioritātēm, un jādod iespējas tās realizēt ar fondu 
līdzekļu palīdzību, pēc iespējas mazinot birokrā-

tiskās procedūras. Vienlaikus nepieciešams valsts 
budžeta līdzekļu palielinājums valsts un valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai un eks-
pluatācijai, kā arī investīciju programma elastīga 
valsts finansējuma modeļa izveidei neatliekamu 
un sistēmisku valsts un pašvaldību meliorācijas 
projektu īstenošanai.”

Saistībā ar publisko iekšējo un jūras piekrastes 
ūdeņu apsaimniekošanu ļoti svarīga ir Latvijas 
zivsaimniecības integrētās kontroles un informā-
cijas sistēmas (LZIKIS) elektroniskā moduļa piln-
veides pabeigšana, lai ar dokumentu apriti padarī-
tu efektīvāku un vienkāršotu pašvaldību un valsts 
zvejas kontroles iestāžu darbību. Puses vienojās 
par LPS un ZM attiecīgo speciālistu un pašvaldī-
bu LZIKIS lietotāju ciešāku sadarbību. Savukārt 
pašvaldības mudinās vietējās rīcības grupas savā 
darbībā iekļaut arī ūdeņu apsaimniekošanas pro-
jektus, lai efektīvāk izmantotu Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda LEADER programmas fi-
nansējumu, novirzot to publisko iekšējo un jūras 
piekrastes ūdeņu apsaimniekošanai. Puses vieno-
jās, ka atbilstoši valdības 2018. gadā nolemtajam 
nepieciešams 2021. gada budžetā un arī vidējā 
termiņa valsts budžeta veidošanā iesniegt priekš-
likumu par Zivju fondam paredzētās dotācijas pa-
lielināšanu.

ZM un LPS vienojās par ciešāku sadarbību, lai no-
drošinātu iespējami īsākas pārtikas iepirkumu 
piegādes ķēdes izglītības, sociālajām un veselī-
bas iestādēm. Kopējās lauksaimniecības politikas 



Videokonference par elektroniskās 
sakaru infrastruktūras pieejamību lauku 
teritorijās

2. jūlijā Pašvaldību savienībā notika videokonfe-
rence par Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 
(LVRTC) projekta “Nākamās paaudzes tīkli lauku 
teritorijās” papildu piekļuves punktu izvietošanu 
“baltajās” teritorijās blakus izglītības iestādēm.

Videokonferencē piedalījās LVRTC platjoslas pro-
jekta komandas pārstāvji Ivars Īverts, Dita Krece-
re un Valdis Ozoliņš, Satiksmes ministrijas Sakaru 

departamenta vecākās ekspertes Agnese Zariņa 
un Daina Linde, Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) Struktūrfondu departamenta direktore 
Santa Šmīdlere, direktora vietnieka p. i. ES fondu 
ieviešanas vadības jomā Edgars Lore un direkto-
ra vietniece vispārējās izglītības attīstības jomā 
Santa Feifere. Videokonferenci vadīja LPS pa-
domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra  
Dundure.

LPS veikusi pašvaldību dibināto izglītības iestāžu 
aptauju par kvalitatīva interneta pieslēgumiem 
skolās, tajā skaitā par elektroniskās sakaru infra-
struktūras pieejamību lauku teritorijās. Rezultātus 

(KLP) instrumenti ļauj paredzēt atbalstu pašval-
dībām zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) veicināšanai. 
Tas paver iespēju efektīvākai ZPI līgumu izpildes 
nodrošināšanai, kā arī neliedz pašvaldībām pre-
tendēt uz KLP atbalstu ZPI nodrošināšanai pārti-
kas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpoju-
miem.

Sarunās ZM un LPS vadība apmainījās viedokļiem 
par ES zaļo kursu – ko tas nozīmē lauku attīstībai, 
it īpaši Latvijas lauksaimniecībai, mežsaimniecībai 
un pārtikas ražošanai. Jaunajā plānošanas periodā 
no KLP līdzekļiem 40% ir jāatvēl vides un klimata 
iecerēm, tāpēc tiks atbalstītas ekoshēmas un ag-
rovides atbalsts. Dalībvalstīm jāsasniedz noteikti 
rādītāji emisiju mazināšanā, augsnes un ūdeņu 
aizsardzībā, piesārņojuma mazināšanā, biodaudz-
veidības saglabāšanā u. tml., un tam būs paredzēti 
finanšu atbalsta mehānismi.

“Negrasos noliegt, ka taisnīgas, vidi saudzējošas 
un veselīgas pārtikas sistēmas izveide un lietoša-
na mūsu ražotājiem būs ne tikai iespēja, bet arī 
milzīgs sociālekonomisks izaicinājums,” atzīmēja 
zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. “Lai iz-
veidotu ilgtspējīgas pārtikas sistēmu, pilnīgi vi-
siem pārtikas ķēdes dalībniekiem – ne tikai tieša-
jiem ražotājiem, bet arī līdzdalīgajām iestādēm un 
organizācijām – būs nepieciešami papildu finanšu 
ieguldījumi un arī diezgan radikāla domāšanas 
maiņa un iemaņas darbam ar jaunām digitālām 
sistēmām.”

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Rūta Rudzīte,

Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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apkopojis LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks, 
un tie pieejami šeit).

Atbilstoši apkopotajiem LPS aptaujas datiem 77 
izglītības iestādēm blakus atrodas LVRTC reali-
zētā projekta “Nākamās paaudzes tīkli lauku teri-
torijās” optiskā tīkla kabeļi, bet nav iespējas tiem 
pieslēgties, un tikai trim izglītības iestādēm ir pie-
ejams optiskā interneta pieslēgums.

Jautājumu par elektroniskās sakaru infrastruktū-
ras pieejamību lauku teritorijās (vidējās un pēdējās 
jūdzes pieslēgumi) LPS aktualizējusi ikgadējās sa-
runās ar IZM. Rezultātā panākta vienošanās daļēji 
novirzīt ES struktūrfondu līdzekļus ieguldījumiem 
elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamībai 
lauku teritorijās.

Kvalitatīva interneta pieslēguma risinājumam Sa-
tiksmes ministrija izstrādājusi priekšlikumu pārda-
līt vēl 2,5 mlj. eiro ERAF finansējuma, lai turpinātu 
vidējās jūdzes izbūvi lauku teritorijās, kur neviens 
elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvā-

ko trīs gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļu-
ves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides 
parametriem; izveidot piekļuves punktus ap 20 
izglītības iestādēm.

Vienlaikus IZM ir pieejams valsts budžeta finansē-
jums 3 milj. eiro “Platjoslas infrastruktūras (broad-
band) vidējā jūdze, internets skolām, mācību satu-
ra digitalizācija”. Pēc IZM precizējuma – “Pēdējās 
jūdzes risinājumi skolām emācību atbalstam” 
iekļauti sadaļā “Izglītība un zinātne”. Šīs investīci-
jas tiek plānotas kopsakarā arī ar SM investīcijām 
vidējās jūdzes izveidē, kā arī apzinot izglītības ie
stāžu nodrošinājumu ar interneta pieslēgumu un 
infrastruktūras izveidi galalietotājiem.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” jeb šeit.

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin., LPS padomniece  

izglītības un kultūras jautājumos
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LPIA sanāksme-seminārs Riebiņu novadā

Pēc trīs mēnešu piespiedu pārtraukuma izpilddi-
rektori atkal klātienē satikās 3. jūlijā, šoreiz Latga-
les viducī – Riebiņu novada Rušonas pagastā –, tur-
klāt kuplā skaitā. Ceļu uz Rušonas pagasta atpūtas 
kompleksu “Silmalas”, kur notika Latvijas Pašval-
dību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme
seminārs, bija mērojuši ap 150 izpilddirektoru.

Uzrunājot sabraukušos ciemiņus, Riebiņu novada 
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis vēlēja vi-
ņiem ražīgu darbu pie novada lielākā ezera – Ru-

šona. Pavisam Riebiņu novadā ir 32 ezeri, tāpēc 
izpilddirektoru sanāksmes darba kārtībā ļoti ie-
derīgs bija jautājums par ūdeņu apsaimniekošanu 
un zivju resursu atjaunošanu. Bet pirms tā izpild-
direktori noklausījās stāstījumus par jauno Admi-
nistratīvās atbildības likumu, satiksmes drošību 
un gājēju pāreju ierīkošanas prasībām un šābrīža 
aktualitātēm pašvaldību dzīvē.

Darba dienas ievadā Riebiņu novada izpilddirek-
tors Juris Leicis iepazīstināja kolēģus ar novada 
vizītkarti un svarīgākajiem projektiem. Prezentā-
cijas video par Riebiņu novadu var noskatīties šeit 
un vietnes www.riebini.lv videogalerijā šeit.

LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS pa-
domniece Sniedze Sproģe informēja par iepriek-
šējā dienā LPIA Valdes sēdē lemto un citām aktua-
litātēm. Turpmākās tikšanās iecerētas klātienē, 
un nākamā reize būs 7. augustā Iecavā, kuras 
tēmai izvēlēts skats no malas: sabiedrībā zināmas 
personības sniegs savu vērtējumu par pašvaldī-
bām beidzamajos desmit gados. Tāpat šogad būs 
Meža dienas un turpināsies izglītojošie semināri 
par parkiem, kā arī līdz augusta vidum var iesniegt 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_07_02_Aptaujas_rezultati.pdf
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/534-videokonference-par-elektroniskas-sakaru-infrastrukturas-pieejamibu-lauku-teritorijas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=G0TjdJAbviI&feature=emb_logo
http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/sidemenu/foto-un-video-galerija/video


projektu pieteikumus Zivju fondam.

Sanāksmessemināra darba kārtības galveno 
jautājumu – jauno Administratīvās atbildības li-
kumu (AAL) – analizēja un pieredzē dalījās Rīgas 
Pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes 
priekšnieks Lauris Kudiņš un Rēzeknes pilsētas 
domes Juridiskās nodaļas vadītāja un Administra-
tīvās komisijas priekšsēdētāja Margarita Voiciša.

1. jūlijā stājies spēkā Administratīvās atbildības 
likums (šeit), bet Latvijas administratīvo pārkā-
pumu kodekss zaudējis spēku. Ikvienam noderīgi 
iepazīties ar vietnē likumi.lv ievietoto tematisko 
ceļvedi, ko sagatavojis oficiālais izdevums “Latvi-
jas Vēstnesis” sadarbībā ar Tieslietu ministriju. At-
sevišķā atvērumā vienkopus sagrupēti visi likumi, 
kuru normas pārkāpjot tiek piemērota administra-
tīvā atbildība. Ieskatieties šeit un šeit (videogids 
lietotājiem), kā arī šeit!

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja ieskatīties 
L. Kudiņa somā, kādas piešķirtas Rīgas Pašvaldī-
bas policijas darbiniekiem. Tajā ietilpst planšetda-
tors, speciālais termopapīrs, printeris un pārējais 
aprīkojums, lai galvaspilsētas pašvaldības policisti, 
vadoties pēc sagatavotās rokasgrāmatas, varētu 
visas procesuālās darbības veikt notikuma vietā, 
izskatīt lietu un pieņemt lēmumu.

Tā kā Rēzeknes pilsētā nav pašvaldības policijas, 
lietas izskata Administratīvā komisija, un M. Voici-
ša dalījās pieredzē par Rēzeknes Administratīvās 
komisijas uzdevumiem. Viņa norādīja uz pašvaldī-

bu administratīvo komisiju statusu un kompetenci 
un vērsa uzmanību, ka daudzu pašvaldību vietnēs 
vēl atrodas vecie saistošie noteikumi, taču pašval-
dībām līdz 1. jūlijam saistošajos noteikumos bija 
jāizdara grozījumi atbilstoši AAL normām.

“Latvijas valsts ceļu” satiksmes organizācijas inže-
nieri Georgijs Savetovs un Niklāvs Lipiņš Riebi-
ņu novadā bija ieradušies, lai pastāstītu par gājēju 
pāreju ierīkošanas prasībām un satiksmes drošību. 
Viņi gan minēja normatīvos aktus, kas to regla-
mentē, gan ilustrēja stāstījumu ar labajiem un slik-
tajiem piemēriem.

Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas 
vadītāja Inese Jakovele iepazīstināja ar novada 
pieredzi publisko ūdeņu apsaimniekošanā un ziv-
ju resursu atjaunošanā, kas plānveidīgi notiek jau 
vairāk nekā desmit gadus. Pašvaldībā strādā četri 
kārtībnieki, no kuriem divi veic arī zivju inspektoru 
pienākumus. Kontrolei iegādāts labs aprīkojums, 
galvenokārt ar Zivju fonda finansējuma palīdzību, 
ko izpilddirektori varēja apskatīt un aptaustīt.

Vairāk lasiet un prezentācijas meklējiet šeit!

Līdz 20. jūlijam vietnē failiem.lv glabāsies sanāk
smes audioieraksts, ko var arī lejuplādēt. Saite 
šeit: https://failiem.lv/u/uvqc7nxq.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference par LZIKIS apmācībām

7. jūlijā plkst. 10 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS un Zemko-
pības ministrijas organizētas tiešsaistes apmācī-

bas par LZIKIS – Latvijas zivsaimniecības integrē-
tās kontroles un informācijas sistēmas – lietošanu.

Lūgums pašvaldību pārstāvjiem izmantot šo ie-
spēju, jo vienlaikus būs iespējams izmēģināt sis-
tēmas darbību pašiem un vērot demonstrāciju, kā 
arī uzdot jautājumus, uz kuriem uzreiz tiks snieg-
tas atbildes.

Tiešraidi varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis
https://youtu.be/qJSQbjL62uM
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317591-svarigakais-kas-jazina-par-jauno-administrativas-atbildibas-likumu-2020
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/5870-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-3-julija-2020-riebinu-novada
https://failiem.lv/u/uvqc7nxq
http://www.lps.lv
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sekojot šai saitei.
Guntars Krasovskis,

LPS padomnieks  
informācijas tehnoloģiju jautājumos

Kārlis Bileskalns,
ZM Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas  
vecākais referents

LPS Tautsaimniecības komitejas un 
Mājokļu apakškomitejas sēde

15. jūlijā plkst. 13 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks apvienotā LPS 
Tautsaimniecības komitejas un Mājokļu apakško-
mitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Labās prakses piemēri “Mājokļu politika Cē-
sīs” – Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. 

2. OECD projekta “Par mājokļu pieejamību Latvi-
jā” rezultāti – informēs Ekonomikas ministrijas 
(EM) Mājokļu departamenta referente Rūta 
Lastovska.

3. Par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres li-
kums” pirms 3. lasījuma – informēs EM Mājokļu 
departamenta direktors Mārtiņš Auders.

4. Par valsts atbalsta programmas ģimenēm ar 
bērniem mājokļu iegādei realizācijas gaitu, gro-
zījumiem 2018. gada 20. februāra noteikumos 
nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvoja-
mās telpas iegādei vai būvniecībai”, nepiecie-
šamo finansējumu 2021. gadā – informēs EM 
valsts sekretārs Edmunds Valantis.

5. Par EM ieceri tipveida projektu izstrādei daudz-
dzīvokļu mājām – informēs EM valsts sekretārs 
Edmunds Valantis.

6. Par EM prioritārajiem pasākumiem 2021. gada 
budžetā – informēs EM valsts sekretārs Ed-
munds Valantis.

7. Par grozījumiem Būvniecības likumā – infor-
mēs EM Būvniecības politikas departamenta 
direktores vietnieks Andris Lazarevs.

Sēdei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Par iekšējo tirgu atbildīgais EK komisārs 
uzsver pašvaldību lomu Eiropas 
atveseļošanas plāna īstenošanā

Eiropas Reģionu komitejas 30. jūnija–2. jūlija ple-
nārsesijā Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
līderi aicināja dalībvalstis laikus vienoties par Ei-
ropas atveseļošanas plānu – jauno instrumentu 

“Nākamās paaudzes Eiropas Savienība” (Next 
Generation EU) 2021.–2024. gadam un daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Eiropas Komisijas par iekšējo tirgu atbildīgais 
komisārs Tjerī Bretons (Thierry Breton) savā uz-
runā Eiropas Reģionu komitejas locekļiem uzsvē-
ra pašvaldību lomu Eiropas atveseļošanas plāna 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/535-7-julijs-plkst-1000-apmacibas-pasvaldibu-parstavjiem-lzikis-sistemas-lietosana
http://www.lps.lv


• 29. jūnijā DIENA: “GMI būs lielāks par 80 eiro” – 
par Satversmes tiesas atzinumu par normu, kas 
nosaka garantētā minimālā apmēra (GMI) līmeni.

• 29. jūnijā NRA.lv: “Tiesībsargs par garantēta-
jiem minimālajiem ienākumiem: 64 eiro ir no 
gaisa pagrābts skaitlis” – par Satversmes tiesas 
lēmumu par GMI un doto uzdevumu politiskās 
sarunās starp valdību un LPS panākt ekono-
miskos aprēķinos un sociālajā realitātē balstītu 
skaitli (šeit).

• 29. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS norisi-
nāsies videokonference par Eiropas atveseļo-

šanas plānu un Latvijas pašvaldību prioritāšu 
finansējumu” (šeit).

• 30. jūnijā LETA: “Notiks konference par Eiro-
pas atveseļošanas plānu un Latvijas pašvaldību 
prioritāšu finansējumu” – par LPS organizēto 
videokonferenci par jauno Eiropas atveseļoša-
nas plānu un Latvijas pašvaldību iespējām fi-
nansēt vietējā mērogā būtiskas prioritātes.

• 30. jūnijā LETA: “Kandavas novada pašvaldība 
Satversmes tiesā centīsies panākt novada sagla-
bāšanu” – par Kandavas novada pašvaldības lē-
mumu vērsties Satversmes tiesā un Latvijas paš-
valdību kopīgo vēstuli Valsts prezidentam par Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

• 30. jūnijā DELFI: “Administratīvās atbildības li-
kuma priekšvakarā pašvaldības daļēji gatavas 
ieviešanai” – LPS padomnieces Kristīnes Kin-
čas komentārs par vietvaru gatavību jaunajam 
Administratīvās atbildības likumam un nepreci-
zitātēm tajā (šeit).

• 30. jūnijā TVNET: “Arī Kandavas novada pašval-
dība Satversmes tiesā centīsies panākt novada 
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īstenošanā: “Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas 
atjaunošanai ir bezprecedenta gadījums gan sava 
apmēra, gan politiskās, institucionālās un ekono-
miskās struktūras ziņā. Vietējiem un reģionālajiem 
līderiem būs būtiska loma efektīvā tā īstenošanā. 
Pateicoties savai pieredzei, tie pirmie spēj pamanīt 
vajadzības, ārkārtas situācijas, vissmagāk skartās 

nozares vai visefektīvākos atbalsta soļus. Vietējās 
un reģionālās pašvaldības ir veiktspējas, ilgtspējīgu 
un noturīgu rūpniecisko ekosistēmu attīstības pama-
tā, lai atbalstītu starpreģionu vērtību ķēžu attīstību 
un tādējādi pilnībā gūtu labumu no iekšējā tirgus.”

LPS jau informējusi Latvijas pašvaldību pārstāvjus 
par Eiropas atveseļošanas plāna instrumentiem 
30. jūnijā notikušajā vebinārā, lai veicinātu Latvijas 
pašvaldību iespējas finansēt vietējā mērogā būtis-
kas prioritātes. Tematiskie semināri Latvijas paš-
valdībām, kas būs veltīti Eiropas atjaunošanas un 
noturības instrumentam (Recovery and resilience 
facility) un Taisnīgas pārejas fondam (Just transi-
tion fund), turpināsies augustā un septembrī.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Foto: NASA

LPS MEDIJOS

https://nra.lv/latvija/318294-tiesibsargs-par-garantetajiem-minimalajiem-ienakumiem-64-eiro-ir-no-gaisa-pagrabts-skaitlis.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317578-lps-norisinasies-videokonference-par-eiropas-atveselosanas-planu-un-latvijas-pasvaldibu-prioritasu-finansejumu-2020
https://www.delfi.lv/news/national/politics/administrativas-atbildibas-likuma-prieksvakara-pasvaldibas-daleji-gatavas-ieviesanai.d?id=52266141
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saglabāšanu” – par Kandavas novada pašvaldī-
bas lēmumu griezties Satversmes tiesā un 46 
Latvijas pašvaldību vēstuli Valsts prezidentam 
par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumu (šeit).

• 30. jūnijā LSM.lv; Latvijas Radio: “Krustpun
ktā diskusija: pabalsts bijušajiem pagastve-
čiem...” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
dalība LR1 raidījumā “Krustpunktā” (šeit).

• 30. jūnijā LSM.lv; LTV; Replay.lv: “Pašvaldības 
vēlas atvērtākas aizņemšanās iespējas un ceļu 
un mājokļu programmas” – par LPS un Finanšu 
ministrijas diskusiju par Covid-19 seku pārvarē-
šanu un Eiropas fondiem (šeit).

• 1. jūlijā LETA: “Piecās viedokļu līderu darba gru-
pās iegūtie rezultāti būs par pamatu vienota 
Latvijas tēla komunikācijas stratēģijai” – par Lat-
vijas Ārējā tēla politikas koordinācijas padomes 
sēdi, kurā piedalījās arī LPS ģenerālsekretāre.

• 2. jūlijā LETA: “Notiks videokonference par 
elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamī-
bu lauku teritorijās” – par LPS organizēto vi-
deokonferenci par nākamās paaudzes tīkliem 

laukos un papildu piekļuves punktu izvietošanu 
“baltajās” teritorijās blakus izglītības iestādēm.

• 2. jūlijā LETA: “LPS ar ZM pārstāvjiem spriedīs 
par infrastruktūras uzlabošanu lauku teritorijā 
un publisko ūdeņu apsaimniekošanu” – par LPS 
un Zemkopības ministrijas ikgadējām sarunām.

• 2. jūlijā LETA: “Gerhards: vidi saudzējošas un 
veselīgas pārtikas sistēmas izveide ražotājiem 
būs iespēja un arī izaicinājums” – par LPS un 
Zemkopības ministrijas ikgadējās sarunās ap-
spriestajiem jautājumiem.

• 2. jūlijā Jauns.lv: “Gerhards: vidi saudzējošas un 
veselīgas pārtikas sistēmas izveide ražotājiem 
būs iespēja un arī izaicinājums” – par LPS un 
Zemkopības ministrijas sarunās apspriesto (šeit).

• 2. jūlijā LV portāls: “K. Gerhards: vidi saudzējo-
šas un veselīgas pārtikas sistēmas izveide būs 
gan iespēja, gan izaicinājums” – par LPS un 
Zemkopības ministrijas sarunām (šeit).

• 2. jūlijā LSM.lv; Latvijas Radio: “Labklājības 
ministre: GMI līmenim ir jābūt samērīgam pret 
pabalstiem” – LR1 raidījumā “Labrīt” par Sa
tversmes tiesas atzinumu par GMI līmeni un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 2. jūlijā LSM.lv; Latvijas Radio: “Atbalsts no 
valsts un pašvaldības ģimenēm, kurās aug bēr-
ni ar funkcionāliem traucējumiem” – LR1 rai-
dījumā “Labrīt” par atbalstu ģimenēm un LPS 
padomnieces Ilzes Rudzītes komentārs (šeit).

• 2. jūlijā LSM.lv; Latvijas Radio: “Garantētā mi-
nimālā ienākuma līmenis neatbilst Satversmei. 
Kādas būs izmaiņas?” – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība LR1 raidījumā “Krustpunktā” (šeit).

https://www.tvnet.lv/7007713/ari-kandavas-novada-pasvaldiba-satversmes-tiesa-centisies-panakt-novada-saglabasanu
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-pabalsts-bijusajiem-pagastveciem....a131609/?highlight=M%C4%81ris P%C5%AB%C4%B7is
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-pabalsts-bijusajiem-pagastveciem....a131609/?highlight=M%C4%81ris P%C5%AB%C4%B7is
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-pabalsts-bijusajiem-pagastveciem....a131609/?highlight=M%C4%81ris P%C5%AB%C4%B7is
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-pabalsts-bijusajiem-pagastveciem....a131609/?highlight=M%C4%81ris P%C5%AB%C4%B7is
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibas-velas-atvertakas-aiznemsanas-iespejas-un-celu-un-majoklu-programmas.a365431/
https://www.leta.lv/search/find/?patern=Gints Kaminskis&mode=nonozare%2Cstem&item=03059639-FD5C-4496-B470-77243F091197
https://www.leta.lv/search/find/?patern=Gints Kaminskis&mode=nonozare%2Cstem&item=03059639-FD5C-4496-B470-77243F091197
https://www.leta.lv/search/find/?patern=Gints Kaminskis&mode=nonozare%2Cstem&item=03059639-FD5C-4496-B470-77243F091197
https://jauns.lv/raksts/zinas/393360-gerhards-vidi-saudzejosas-un-veseligas-partikas-sistemas-izveide-razotajiem-bus-iespeja-un-ari-izaicinajums
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317724-k-gerhards-vidi-saudzejosas-un-veseligas-partikas-sistemas-izveide-bus-gan-iespeja-gan-izaicinajums-2020
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/labklajibas-ministre-gmi-limenim-ir-jabut-samerigam-pret-pabalst.a131738/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/atbalsts-no-valsts-un-pasvaldibas-gimenem-kuras-aug-berni-ar-fun.a131607/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/garanteta-minimala-ienakuma-limenis-neatbilst-satversmei.-kadas-.a131636/?highlight=Gints Kaminskis
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/garanteta-minimala-ienakuma-limenis-neatbilst-satversmei.-kadas-.a131636/?highlight=Gints Kaminskis
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/garanteta-minimala-ienakuma-limenis-neatbilst-satversmei.-kadas-.a131636/?highlight=Gints Kaminskis
https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/krustpunkta/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/garanteta-minimala-ienakuma-limenis-neatbilst-satversmei.-kadas-.a131636/?highlight=Gints Kaminskis
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• 2. jūlijā LSM.lv; Latvijas Radio “Krustpunktā”; 
Replay.lv: “Ziemele: GMI problēma nav tikai 
summa; sistēmā jātaisa pamatīga revīzija” – 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacītais LR1 
raidījumā “Krustpunktā” (šeit).

• 2. jūlijā LSM.lv; LTV Panorāma; Replay.lv: 
“Diskusijas partiju starpā par 5% veselības no-
dokli – smagas” – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska komentārs (šeit).

• 3. jūlijā LETA: “Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas sanāksmē diskutēs par novadu 
reformu un zivju resursu atjaunošanu” – par 
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 

sanāksmisemināru Riebiņu novadā.

• 3. jūlijā LSM.lv; Latvijas Radio: “Novadu re-
forma: vismaz 10 vietvaras plāno vērsties Sa
tversmes tiesā” – par pašvaldību iebildumiem 
pret novadu robežu grozīšanu un administratīvi 
teritoriālās reformas skatīšanas procesu un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 4. jūlijā LSM.lv; LTV1 Panorāma: “Ap 120 lauku 
skolās nav ātrgaitas interneta” – LPS padom-
nieces Ināras Dundures komentārs par kvali-
tatīva ātrgaitas interneta pieejamību Latvijas 
lauku skolās (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://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/garanteta-minimala-ienakuma-limenis-neatbilst-satversmei.-kadas-.a131636/?highlight=Gints Kaminskis
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/garanteta-minimala-ienakuma-limenis-neatbilst-satversmei.-kadas-.a131636/?highlight=Gints Kaminskis
https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/krustpunkta/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ziemele-gmi-problema-nav-tikai-summa-sistema-jataisa-pamatiga-revizija.a365789/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/diskusijas-partiju-starpa-par-5-veselibas-nodokli-smagas.a365826/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.07.2020-ap-120-lauku-skolas-nav-atrgaitas-interneta.id191501/
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir 
saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-469 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos 
nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, iz-
glītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Ak-
tīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 
bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu ga-
rantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi””

26.06.2020. 11.06.2020. Jā

2. VSS-464 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli””

29.06.2020. 11.06.2020. Jā

3. VSS-480 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos 
nr. 559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionāla-
jai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iz-
sniegšanas kārtība””

29.06.2020. 11.06.2020. Nē

4. VSS-519 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma Čuguna ielā, Rīgā, daļas pirkšanu “Eiropas 
standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Bal-
tica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” projekta īste-
nošanai”

02.07.2020. 18.06.2020.

Jā

5. VSS-520 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma Čuguna ielā 10, Rīgā, pirkšanu “Eiropas 
standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Bal-
tica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” projekta īste-
nošanai”

02.07.2020. 18.06.2020.

Jā

6. VSS-511 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “No-
teikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata preten-
dentu atlasi”

02.07.2020. 18.06.2020.

Jā

7. VSS-495 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rī-
gas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

03.07.2020. 18.06.2020.
Jā

8. VSS-518 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā 
nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā 
piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrā-
matā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sa-
biedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

03.07.2020. 18.06.2020.

Jā

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



Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

2. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS540 – Noteikumu projekts “Liftu un vertikālo 
cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uz-
raudzības noteikumi”

VSS541 – Rīkojuma projekts “Par Jūrmalas pil-
sētas pašvaldībai piekrītošo būvju, kas atrodas uz 
valsts zemesgabala Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, 
pārņemšanu valsts īpašumā un valsts īpašuma ob-
jekta nodošanu privatizācijai”

VSS543 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Kļavas” – 4, Dunavā, 
Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu Jē-
kabpils novada pašvaldības īpašumā”

VSS548 – Pamatnostādņu projekts “Nacio-
nālās industriālās politikas pamatnostādnes 
2021. –2027. gadam”

VSS526 – Likumprojekts “Grozījumi Publisko ie-
pirkumu likumā”

VSS528 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
nr. 109 “Noteikumi par profesionālās darbības pār-
kāpumiem””

VSS544 – Informatīvais ziņojums “Par informāci-
jas sistēmu “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās 
aizsardzības darba vadība un kontrole” un “Uguns-
drošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma” ievie-
šanu, izveidošanu un uzturēšanu”

VSS545 – Likumprojekts “Imigrācijas likums”

VSS536 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Krāslavas novada lauku apvidū”

VSS535 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos 
nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu 
un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pār-
skatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un 
iesniegšanas kārtību””
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

Samazināti atsevišķi Covid-19 izplatības 
ierobežojumi

Ministru kabinets (MK) 30. jūnijā nolēma daļēji 
samazināt atsevišķus Covid-19 izplatību ierobe-
žojošus nosacījumus, ņemot vērā, ka ir stiprināta 
veselības aprūpes sistēma un epidemioloģiskās 
drošības pasākumu rezultātā Latvijā saslimstība 
ar Covid-19 ir samērā zema. Infekcijas izplatība 
tiks uzraudzīta arī turpmāk, un situācijas paslikti-
nāšanās gadījumā ierobežojumus atjaunos.

Kopš 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana 
sabiedriskajā transportā vairs nav obligāta, bet 
ieteicama, īpaši tad, ja transportā ir daudz cilvēku. 
Vietās, kur ir liela cilvēku plūsma un drūzmēšanās, 
ieteicams muti un degunu aizsegt. Obligāti mutes 
un deguna aizsegs jālieto, ar sabiedrisko transpor-
tu dodoties uz pašizolācijas vietu pēc atgriešanās 
no ārvalstīm. Tāpat obligāti aizsegs jālieto, ja pri-

vātu vai publisku pakalpojumu sniedzēji un pasā-
kumu organizatori to pieprasa.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489274
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489274
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489274
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489298
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489268


No 1. jūlija mainīti arī pulcēšanās ierobežoju-
mi, un līdz 31. jūlijam telpās ar kopējo platību līdz 
1000 m2 drīkst pulcēties ne vairāk kā 100 cilvēki, 
bet lielākās telpās – 500, joprojām ievērojot no-
sacījumu vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 
4 m2. Savukārt ārā drīkst pulcēties līdz 1000 cilvē-
kiem, ievērojot 2 metru distanci. Sākot ar 1. au-
gustu, ārā drīkstēs pulcēties pat 3000 cilvēku, ja 
epidemioloģiskā situācija valstī nepasliktināsies. 
Kultūras pasākumus joprojām atļauts organizēt 
laikā no plkst. 6:30 līdz 24:00, izņemot brīvdabas 
kino demonstrāciju, kas var ilgt līdz plkst. 2:00. 
Kopš 1. jūlija vairs nav laika ierobežojuma sporta 
pasākumu norisei ārpus telpām. Samazināts arī ie-
robežojums sabiedriskās ēdināšanas vietās nodro-

šināt vismaz 4 m2 uz vienu apmeklētāju telpās: no 
1. jūlija restorānos un kafejnīcās jānodrošina 3 m2 
telpas platība uz apmeklētāju.

Lai paplašinātu testēšanu un savlaicīgi atklātu 
iespējamus slimības uzliesmojumus, ikvienam ir 
iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu, ie-
priekš piesakoties pa tālruņa numuru 8303. Testē-
šanas punktā var ierasties gan ar privāto transpor-
tu, gan kājām vai ar velosipēdu.

Detalizēti ar jaunākajiem grozījumiem MK 9. jūni-
ja noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai” var iepazīties šeit.
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Saeimā apstiprināts Latvijas nacionālais 
attīstības plāns 2021.–2027. gadam

Saeima 2. jūlijā apstiprinājusi Latvijas nacionālo 
attīstības plānu 2021.–2027. gadam (NAP2027) 

(šeit). Tas vērsts uz sabiedrības paradumu maiņu, 
tiecoties uz augstāku dzīves kvalitāti, zinošāku sa-
biedrību, gudrāku uzņēmējdarbību un lielāku at-
bildību par vides kvalitāti Latvijā.

Saeima uzdevusi iekļaut reģionālo attīstību 
NAP2027 stratēģisko mērķu kopumā un norāda, 
ka uzsāktajai administratīvi teritoriālajai reformai 
(ATR) ir jāpalīdz risināt tādus izaicinājumus kā po-
licentriskas attīstības veicināšana, nomales efekta 
mazināšana un kultūrvēsturiskās daudzveidības 
stiprināšana jaunajās administratīvajās teritori-
jās. Ministru kabinetam uzdots izvērtēt attīstī-
bas centru potenciālu ATR rezultātā apvienotajās 
pašvaldībās un piedāvāt Saeimai līdz ar NAP2027 
vidusposma īstenošanas novērtējumu Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam 
noteikto attīstības centru pārskatīšanu.

Atbalsts ģimenēm mājokļa iegādei

MK 30. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi MK 
2018. gada 20. februāra noteikumos nr. 95 “No-
teikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas ie-
gādei vai būvniecībai”, būtiski pilnveidojot valsts 
palīdzību mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem un 
radot īpašus atbalsta mehānismus tieši daudzbēr-
nu ģimenēm. Kā zināms, mājokļu garantiju pro
grammas ieviešanu kopš 2015. gada nodrošina 
Altum.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai-speka
https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2021-2027-gadam-nap2027
https://m.likumi.lv/doc.php?id=297289
https://m.likumi.lv/doc.php?id=297289
https://m.likumi.lv/doc.php?id=297289
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Lai sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm, kurās dzīvo 
un kuru apgādībā ir četri un vairāk bērnu vai apgā-
dībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība, pro
grammas grozījumi paredz palielināt garantijas 
apmēru ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem 
līdz 30% no aizdevuma. Lai vēl vairāk veicinātu 
mājokļu pieejamību daudzbērnu ģimenēm (trīs un 
vairāk bērnu), tajā skaitā mājokļiem, kas izpilda 
prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām, atbalsta 
programmā “Balsts” paredzēts daudzbērnu ģi-
menēm piešķirt subsīdiju mājokļa iegādei līdz 
12 000 eiro, bet ne vairāk kā 50% no kopējām 
mājokļa iegādes izmaksām. Jaunais subsīdijas 
atbalsta mehānisms ieviests, lai daudzbērnu ģi-
mene varētu atļauties lielāku vai labāku mājokli, 
kā arī lai saīsinātu pirmās iemaksas uzkrāšanai ne-
pieciešamo laiku.

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, kurās pēc da-
lības programmā ir ģimenes pieaugums un radu-
sies nepieciešamība pēc plašāka mājokļa, kā arī lai 
uzlabotu ģimeņu mobilitāti starp Latvijas reģio-
niem, atbalstam mājokļa iegādei turpmāk varēs 
pieteikties arī atkārtoti. MK noteikumos ietverta 
iespēja ģimenēm atkārtoti pretendēt uz garantiju 
ne agrāk kā pēc trim gadiem kopš iepriekš piešķir-
tās garantijas, ja ir palielinājies apgādībā esošo 
bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un iepriekš 
piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās. Vien-
laikus svarīgi norādīt, ka subsīdiju “Balsts” gan va-
rēs saņemt tikai vienu reizi.

Tāpat noteikumos ietverts atbalsts ne tikai ģime-
nēm, kurās ir dzimuši bērni, bet arī visos tajos 
gadījumos, kad ir konstatēts grūtniecības fakts 
un bērns vēl tiek gaidīts. Lai attīstītu un veicinā-
tu ģimenes atbalstošu un demogrāfiju veicinošu 
valsts politiku, turpmāk pretendēt uz garantiju va-
rēs arī persona, kuras apgādībā ir viens vai vairāki 
bērni un ir iestājusies grūtniecība vai ir iestājusies 
grūtniecība ar pirmo bērnu, kā arī pretendēt uz ga-
rantiju ir tiesīgs bērna tēvs vai gaidāmā bērna tēvs.

Lai nodrošinātu iespēju ģimenēm pašām noteikt 

mazāku garantijas apmēru, aizņēmējs pats va-
rēs noteikt minimālo garantijas apmēru, bet ne 
mazāku kā 10% no aizdevuma summas. Līdz ar 
to turpmāk ģimene, izvērtējot savu finansiālo stā-
vokli, varēs izvēlēties mazāku garantijas summu 
un tādējādi maksāt mazāku komisijas maksu.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos ieviests 
portfeļgarantiju mehānisms. Tas ir sadarbības 
veids, kādā kredītiestādes un Altum ievieš pro
grammu, nodrošinot to, lai programmu turpmāk 
īstenotu vēl efektīvāk, samazinot nepieciešamā 
valsts finansējuma apmēru un vienlaikus ātrāk 
izskatot aizdevumu pieteikumus. Pašreiz pro
grammas multiplikators ir 4, bet portfeļgarantija 
pieļauj multiplikatoru kāpināt vismaz līdz 5, kas 
nozīmē, ka ar to pašu valsts budžeta apmēru riska 
segumam turpmāk varēs nodrošināt finansējuma 
pieejamību lielākam skaitam ģimeņu ar bērniem 
nekā līdz šim.

Lai nodrošinātu ģimenēm iespēju iegādāties at-
bilstošu mājokli, vienlaikus ievērojot būvniecības 
izmaksu un mājokļa galacenas pieaugumu, darī-
juma summas maksimālais slieksnis palielināts 
līdz 250 000 eiro.

Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovā-
ciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 
5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst 
ēku energoefektivitātes A klasei vai ir gandrīz 
nulles enerģijas ēkas. Garantijas apmēra palieli-
nājums par 5% būs stimuls, lai sabiedrībā rastos 
lielāks pieprasījums pēc energoefektīviem mājok-
ļiem, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības dzīves 
kvalitāti un veicinot pašreizējo ēku atjaunošanas 
kvalitāti, sasniedzot vismaz A energoefektivitātes 
klasi, nevis tikai izpildot minimālās energoefekti-
vitātes prasības ēku atjaunošanā vai pārbūvē.

Lai sekmētu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvi-
jā, līdz ar grozījumiem noņemta prasība aizņēmē-
jam un viņa bērnam būt deklarētam Latvijā pirms 
pieteikšanās mājokļu garantijas programmā.



Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai 
papildus piešķirti 35 miljoni eiro

Ministru kabineta 30. jūnija sēdē apstiprināti gro-
zījumi ES fondu atbalsta programmā “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās 
ēkās”, piešķirot papildu finansējumu ēku atjauno-
šanai, kā arī precizējot atsevišķas normas iepirku-
mu veikšanai un atbalsta apvienošanai.

Līdz ar grozījumiem Altum piešķirts papildu fi-
nansējums 35 miljonu eiro apmērā daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pa-
augstināšanai, kas ļaus īstenot MK noteikumos 
ietvertajiem nosacījumiem atbilstošos projektus, 
kuru pieteikumi tika iesniegti Altum līdz šā gada 
11. janvārim, bet kuriem nepietika finansējuma. 
Plānots, ka no šā finansējuma atbalstu (garantiju 
un grantu veidā) saņems vēl aptuveni 150 daudz-
dzīvokļu ēkas.

Līdz šim pabeigtie ēku renovācijas projekti uzrāda 
būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu: pirms 
mājas atjaunošanas vidējais enerģijas patēriņš 
bija 165 kWh gadā, bet pēc renovācijas tas ir vidēji 
par 67% zemāks jeb 54 kWh gadā, kas ir būtisks 
ietaupījums arī iedzīvotājiem. Līdz šā gada 11. jan-
vārim, kad tika pārtraukta projektu pieņemšana, 
Altum kopumā iesniegti 885 projektu pieteikumi 
par provizorisko summu 375 miljoni eiro.

Vienlaikus grozījumi MK noteikumos paredz jau-
nus nosacījumus piegādātāju atlasei. Visām dzī-
vokļu īpašnieku pilnvarotajām personām, kuras 
īsteno energoefektivitātes paaugstināšanu šajā 
atbalsta programmā, turpmāk ir jāpiemēro MK 
2017. gada 28. februāra noteikumi nr. 104 “Notei-
kumi par iepirkuma procedūru un tās piemēroša-
nas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas 
veidoti un satur minimālās (obligātās) prasības, lai 
radītu pēc iespējas vienkāršāku procedūru piegā-
žu, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai.

MK noteikumos veikti precizējumi normās par 
valsts atbalsta apvienošanu, lai tās atbilstu valsts 
atbalsta jomu reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem.

Detalizēti ar grozījumiem MK 2016. gada 15. mar-
ta noteikumos nr. 160 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes pa-
augstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās 
ēkās” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Minis-
tru kabineta tīmekļa vietnē.

18

NVA aicina darba devējus pieteikties algu 
subsīdiju atbalstam

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina dar-
ba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. 
Tā ir iespēja darba devējiem nodarbināt NVA re-
ģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba 
algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos. Atbal
stam var pieteikties līdz 31. decembrim.

Algu subsīdiju atbalstā darba devējs trīs mēnešu 
laikā saņems dotāciju darba algai 50% apmērā no 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489006&mode=mk&date=2020-06-30
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489006&mode=mk&date=2020-06-30


nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēne-
ša darba algas (līdz 430 eiro mēnesī), kā arī, lai Co-
vid-19 pandēmijas laikā mazinātu inficēšanās ris-
kus, NVA finansēs individuālo aizsardzības līdzek-
ļu iegādi (līdz 50 eiro vienam bezdarbniekam).

Pieteikties algu subsīdiju darbvietu izveidei var 
komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās 
valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi 
vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestā-
des, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu 
īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas.

Kā darba devējam pieteikties algu subsīdiju 
darbvietu izveidei?

1. solis – jāreģistrē vakance NVA. Lai saņemtu 

darba algas subsīdiju atbalstu, vakancei jābūt re-
ģistrētai vismaz 10 kalendārās dienas pirms pietei-
kuma atbalsta saņemšanai iesniegšanas.

2. solis – jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieeja-
ma NVA vietnes sadaļā “Darba devējiem”, “Algu 
subsīdijas atbalsta pasākums”. Aizpildītais pietei-
kums jāiesniedz NVA filiālei, kuras apkalpošanas 
teritorijā atrodas darbavieta. Pieteikumu var no-
sūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosa-
cījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”, “Algu 
subsīdijas atbalsta pasākums” un NVA filiālēs (visu 
NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tī-
mekļvietnes sadaļā “Kontakti”).
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LM kopā ar VAS uzsāk e-mācības par 
sociālā darba praksē aktuālām tēmām

Labklājības ministrija (LM) projektā “Profesionā-
la sociālā darba attīstība pašvaldībās” sadarbībā 
ar Valsts administrācijas skolu (VAS) uzsāk jaunu 
ieceri – emācības par sociālā darba praksē aktuā-
lām tēmām.

3. jūlijā pirmo emācību kursu “Sociālais darbs ar 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem” uzsāka gandrīz 400 dalībnieku. Šo pro
grammu izstrādājušas divas profesionāļu biedrī-
bas – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi un re-
sursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
“Zelda”, kam ir ilgstoša pieredze nacionālā un 
starptautiskā līmenī, pārstāvot cilvēku ar garīga 
rakstura traucējumiem tiesības un nodrošinot at-
balstu viņiem un viņu ģimenēm.

Emācības tiek īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda 
finansējuma atbalstu, un ikvienam interesentam 
neatkarīgi no izglītības vai darba jomas tās pieeja-
mas bez maksas. Īpaši aktuālas tās būs profesio-
nāļiem, kuri ikdienā nodrošina atbalstu personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, – sociālajiem 
darbiniekiem, policistiem, pedagogiem, ārstnie-
cības personām u. c., arī studentiem un ikvienam, 
lai labāk izprastu līdzcilvēkus, ar mentālo veselību 
saistītus jautājumus un iespējas, kā sabiedrībā būt 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=704
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=704
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=704
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=704
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27


savstarpēji pieņemošiem, un par iespējām atbal-
stīt personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Emācības ir interaktīvs veids, kā piecu vai sešu 
nedēļu laikā, veltot apmēram divas stundas nedē-
ļā, padziļināt zināšanas, mācoties sev ērtā laikā un 
vietā. Emācību apguvei nepieciešams dators vai 
viedtālrunis ar internetu. Mācību kurss ir piesāti-
nāts un aizraujošā veidā sniedz iespēju nostiprināt 
zināšanas un iegūt jaunas. Katras tēmas teorētis-
kais izklāsts ir papildināts ar patiesiem stāstiem, 
sarunu demonstrācijām, sajūtu simulācijām u. tml.

Emācības ir titrētas, līdz ar to vieglāk uztveramas 
un pieejamas arī interesentiem ar dzirdes traucē-
jumiem.

Mācību sekmīgas apguves gadījumā dalībnieki sa-
ņem apliecinājumu par kursa apguvi.

Šis ir pirmais emācību kurss, kas sagatavots pro-
jektā. Līdz gada beigām tiks organizēta vēl vismaz 
viena emācību grupa par sociālo darbu ar pilnga-
dīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucē-
jumi, un arī turpmākajos gados plānots organizēt 
atkārtotas šā mācību kursa grupas. Šogad tiks pie-
dāvāti vēl trīs jauni emācību kursi. Kopā līdz pro-
jekta noslēgumam 2023. gadā plānots sagatavot 
12 dažādus emācību kursus.

Informācija par to, kā notiek emācības, pieeja-
ma projekta “Sociālā darba attīstība pašvaldībās” 
Facebook lapā šeit.
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Projektu konkurss ĪADT dabas 
aizsardzības plānu un sugu aizsardzības 
plānu ieviešanai

Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF) izsludi-
nājis projektu konkursu īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu un sugu 
aizsardzības plānu ieviešanai. Plašāka informācija 
šeit.

Tā kā dažas pašvaldības interesējas par iespēju at-
jaunot zālājus, šī ir iespēja piesaistīt finansējumu 

pašvaldību īpašumu sakārtošanai ĪADT saistībā ar 
dabas vērtību apsaimniekošanu.

Pieteikšanās ZM konkursam “Sējējs”

Turpinās pieteikšanās lauksaimnieku starpā iecie-
nītajam konkursam “Sējējs 2020”, un Zemkopības 

ministrija (ZM) aicina konkursam pieteikt lauku 
uzņēmējus, jaunos zemniekus un ģimenes laukos. 
Izvirzīt pretendentus konkursam var pašvaldības, 
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas un lauku attīstības konsultanti.

Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nomi-
nācijās, un tiks pasniegta arī balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” 
notiek 27. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, 
visu konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks 
attālināti.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2020” tiks vērtēti 
nominācijās “Gada lauku saimniecība”, “Gada 
uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku 

https://www.facebook.com/Profesionalasocialadarbaattistibapasvaldibas/photos/a.1090820760941791/3323080621049116/?type=3&theater
https://www.lvafa.gov.lv/faili/projektukonkursi/2020/06/sugas_un_biotopi/01_Sugu_biotopu_uzlabosana_2020_Nolikums.docx.pdf


sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada 
veiksmīgākā kopdarbība” un “Bioloģiskā lauku 
saimniecība”. Pieteikumi dalībai šajās nomināci-
jās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā 
(Rīgā, Republikas laukumā 2, Klientu apkalpoša-
nas daļā) līdz 17. jūlijam vai arī jānosūta pietei-
kums elektroniski uz epasta adresēm llkc@llkc.
lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv (LAD) ar norādi 
vēstules mērķī “Sējējs 2020”.

Šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdie-
nas sējējs – mazpulcēns” un “Zinātne praksē un 
inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – maz-
pulcēns” pieteikumi jāsūta uz epasta adresi maz-
pulki@inbox.lv līdz 17. jūlijam, savukārt nomi-
nācijā “Zinātne praksē un inovācijas” jāiesniedz 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu aka-

dēmijā (LLMZA) Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 
204. kabinetā, līdz 17. jūlijam.

Jau 14. gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldī-
jumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var 
izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauk-
saimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās orga-
nizācijas un LLMZA. Pieteikt pretendentus balvai 
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā (rakstisks 
pieteikums brīvā formā) var ZM Preses un sabied-
risko attiecību nodaļā līdz 17. jūlijam.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 
2020” (bronzas statuju), diplomu un naudas balvu. 
Konkursa dalībniekus apbalvos rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kri-
tērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkur-
su saistīto informāciju var “Sējēja” tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv.
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Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 
2020”

Aicinām pieteikt zivsaimniecības nozares uzņē-
mumus un to pārstāvjus Zemkopības ministrijas 
gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2020”! 
Izvirzīt pretendentus konkursam var ne tikai paši 
zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī ne-
valstiskās organizācijas, zinātniskās iestādes un 
pašvaldības. Konkursa pretendentu vērtēšana no-
tiks attālināti.

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2020” tiks 
vērtēti šādās nominācijās: “Gada uzņēmums jūras 

zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras piekrastes 
un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada uzņēmums 
akvakultūrā”, “Gada uzņēmums zivju apstrādē”, 
“Jauns un daudzsološs nozarē” un “Ieguldījums 
zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas po-
pularizēšanā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās 
jāiesniedz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra konsultāciju birojos, Lauku atbalsta dienes-
ta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā aparātā (Rīgā, Republikas laukumā 2, 
Klientu apkalpošanas daļā) līdz 17. jūlijam.

Arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā “Par 
mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, ko piešķir per-
sonai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu ziv-
saimniecības attīstībā. Pretendentus šai balvai 
var izvirzīt ar zivsaimniecību saistītās nevalstiskās 
organizācijas, zinātniskās iestādes un pašvaldības. 
Lai pieteiktu pretendentus balvai šajā nominācijā, 
līdz 17. jūlijam jāiesniedz pieteikums ZM Preses 
un sabiedrisko attiecību nodaļā (Rīgā, Republikas 
laukumā 2, 2302. telpā; tālr. 67878705; epasta ad-
rese: kaspars.funts@zm.gov.lv).

Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas ko-
misija noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu 
“Lielais loms 2020”, ZM diplomu un naudas balvu. 
Laureātu apbalvošana notiks gada nogalē. “Lielais 

http://www.sejejs.lv/
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loms” norisinās sesto reizi.

Iepazīties ar gada balvas zivsaimniecībā “Lielais 

loms 2020” nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pie-
teikuma veidlapām un iesniedzamo informāciju 
var “Lielā loma” tīmekļvietnē www.lielaisloms.lv.

“Atvērtās dienas laukos” būs arī šogad!

“Atvērtās dienas laukos” (ADL) ir Latvijas lauku 
apceļošanas un iepazīšanas pasākumus, ko “Lau-
ku ceļotājs” rīko jau kopš 2014. gada, un dalība 
tajā daudziem saimniekiem kļuvusi par tradīciju. 
Pēc uzņēmēju aptaujas nolemts “Atvērtās dienas 
laukos” šogad organizēt vasaras izskaņā – 22. un 
23. augustā.

Ikviens lauku tūrisma uzņēmējs aicināts pie-
vienoties šim pasākumam un kopīgi popularizēt 
laukus un savus audzētos, ražotos produktus un 
pakalpojumus.

ADL aicināti piedalīties: naktsmītnes, amatnie-
ki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu au-
dzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, 
atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas 
takas u. c.

Lai piedalītos ADL, ikviens lauku tūrisma uzņē-
mējs izstrādā šā pasākuma īpašo piedāvājumu, 

kas šajās dienās pie jums saimniecībā var ietvert 
īpašas ekskursijas, draudzīgas atlaides, degustā-
cijas, ražošanas procesa izzināšanu, jautras izdarī-
bas un spēles, izzināšanu, amatu demonstrēšanu, 
radošās darbnīcas, tehnikas demonstrēšanu, ie-
spēju iegūt suvenīrus un dāvaniņas un citas akti-
vitātes, kas padarītu viesiem ciemošanos pie jums 
interesantāku vai izdevīgāku. Iedvesmai varat ap-
lūkot 2019. gada ADL dalībnieku piedāvājumus 
šeit.

Pieteikt savu dalību var, aizpildot elektronis-
ku pieteikuma anketu: https://forms.gle/ubQ-
Da9XDRBAwkQ4NA. Pieteikšanās – līdz 8. jūli-
jam.

Uzņēmējiem dalība pasākumā ir bez maksas. Tiks 
izvērtēta piedāvājumu atbilstība pasākumam.

Tāpat kā iepriekšējos gados, tiks veidota pasāku-
ma vietne un mārketinga kampaņa, lai mudinātu 
vietējos iedzīvotājus ceļot pa Latviju, iegādāties 
vietējo ražotāju preces un izvēlēties vietējos pa-
kalpojumus.

Arī šogad pasākumam tiks veidota drukātā karte, 
kas būs pieejama visās “Circle K Latvija” degvielas 
uzpildes stacijās un citur. Drukātajā kartē iekļaus 
tikai tos, kas pieteiksies līdz 8. jūlijam.

Pašvaldības var ievietot informāciju 
EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa interneta vietnē

Pašvaldības aicinātas dalīties ar savu pieredzi, 
stāstiem, darbiem, projektiem un izaicinājumiem 
Covid-19 krīzes laikā, reģistrējoties un pašiem pub-
licējot šo informāciju Eiropas Padomes (EP) Vietē-
jo un reģionālo pašvaldību kongresa (The Congress 
of Local and Regional Authorities of the Council of 
Europe (CLRAE)) speciāli izveidotajā vietnē online 
Congress Hub “COVID-19: Local and Regional Re-
sponses”: https://covidcongresshub.org/en/. Tā 
izveidota 47 Eiropas valstu pašvaldību pieredzes 
apmaiņai.

http://www.lielaisloms.lv
https://www.celotajs.lv/lv/conf/1905-ADL/dalibnieki
https://covid-congress-hub.org/en/
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Reģistrēties informācijas ievietošanai var šeit. In-
formācija jāsagatavo angļu valodā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties: Saida Theophi-
le, Head of the Institutional Communication Unit; 
email: saida.theophile@coe.int.

CDP vides organizācijas priekšlikums 
Latvijas pašvaldībām

     

CDPICLEI ir globāla platforma vides datu publi-
cēšanai par vairāk nekā 920 pilsētām, pavalstīm 
un reģioniem un vairāk nekā 8400 uzņēmumiem. 
Tā palīdz atklāt vides riskus un iespējas, pārņemt 
labo pieredzi un palielināt izpratni. Pagājušajā 
gadā šajā platformā iesaistījās 179 Eiropas pašval-
dības, no kurām 34 piedalījās ikgadējā apbalvo-
šanas ceremonijā Parīzē, un to vidū bija arī viena 
pašvaldība no Latvijas – Rīga.

Metodika par to, kā CDP novērtē pilsētas, ir pie-
ejama CDP vietnē.

Apkopotie dati ir brīvi pieejami atvērto datu portālā.

Dalība CDPICLEI vienotajā ziņošanas sistēmā ir 
vienkārša un bez maksas:

• lai saņemtu pieteikumvārdu, jāsazinās ar CDP 

vietnē citiesEMEA@cdp.net;

• jāaizpilda tiešsaistes anketa vienā no septiņām 
pieejamajām valodām;

• jāiesniedz atbilde līdz 26. augustam, lai sa-
ņemtu vērtējumu.

Ja datus iesniegsit līdz 26. augustam, varēsit:

• iepazīt pasaules pilsētas, kas apņēmušās veikt 
vērienīgu pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku, 
un jūsu dati tiks ievietoti atvērto datu portālā;

• rudenī saņemt vērtējumu savām atbildēm un 
ieteikumus turpmākajām darbībām;

• iegūt piekļuvi CDP etalonuzdevumu rīkiem, lai 
salīdzinātu savu pašvaldību ar līdzīgām visā pa-
saulē un uzzināt par viņu klimata stratēģijām;

• glabāt savus datus tiešsaistes sistēmā. Katru 
gadu paziņotie dati tiks automātiski pārsūtīti uz 
jaunajām anketām, ļaujot ietaupīt laiku.

Ja jūsu pašvaldība ir iesaistīta vai vēlas iesaistīties 
Globālajā mēru paktā (GCoM), varat ziņot, izman-
tojot vienoto pārskatu sistēmu CDPICLEI.

Jautājumu gadījumā varat sazināties: citiesE-
MEA@cdp.net un carbonn.europe@iclei.org.

Pilsētas pieejamības balva 2021

ES pilsētas tiek aicinātas piedalīties 2021. gada 

Pilsētas pieejamības balvu konkursā, kurā ES 
godalgo pilsētas, kas pieejamas cilvēkiem ar in-
validitāti un gados vecākiem cilvēkiem. Jaunajā 
Pilsētas pieejamības balvu konkursā tiks ņemta 
vērā pašreizējā situācija pasaulē, izveidojot īpašu 
kategoriju “Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība 
pandēmijas laikā”, lai godinātu pilsētas par to cen-
tieniem.

ES pilsētas var pieteikties dalībai konkursā līdz 
š. g. 9. septembrim.

Vairāk informācijas par konkursu šeit.

https://covid-congress-hub.org/en/registration_form.html
mailto:saida.theophile@coe.int
mailto:citiesEMEA@cdp.net
mailto:carbonn.europe@iclei.org
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604&langId=lv
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EK izsludinājusi grantu konkursu Europe 
Direct centru darbības nodrošināšanai 
Latvijā

Eiropas Komisija (EK) ar savas pārstāvniecī-
bas Latvijā starpniecību aicina iesniegt projektu 
priekšlikumus, lai atlasītu sadarbības partnerus, 
kuri 2021.–2025. gadā darbosies kā Europe Direct 
centri. Šo centru mērķis ir veidot labāku izpratni 
par to, kā darbojas Eiropas Savienība, un infor-
mēt iedzīvotājus, iesaistītās puses un plašsaziņas 
līdzekļus reģionos par tās sniegtajām iespējām un 
aktualitātēm.

Paredzēts, ka pretendenti, kas kļūs par Europe Di-
rect centriem, aktīvi un pastāvīgi sadarbosies ar 
iedzīvotājiem, veicinot informācijas apriti par ES 
jautājumiem, organizējot dažādus pasākumus, 
rūpējoties par klātienes un virtuālo komunikāciju 
ar iedzīvotājiem. Darbam ar iedzīvotājiem un ie-
saistītajām pusēm iespējamas visdažādākās for-

mas: pasākumi, semināri, diskusijas, darbnīcas un 
jebkāda cita veida bezsaistes vai tiešsaistes sazi-
ņa. Europe Direct centriem jāmudina iedzīvotāji 
būt līdzdalīgiem un piedalīties Eiropas demokrā-
tiskajā procesā. Tāpat centri palīdzēs apzināt un 
noteikt iedzīvotāju līmenī svarīgākos ES politikas 
aspektus, rūpēsies par vietējām vajadzībām at-
bilstošiem komunikācijas vēstījumiem un uzklau-
sīs iedzīvotāju vēlmes un bažas, nodrošinot atgrie-
zenisko saiti un regulāru saziņu.

Ikgadējā dotācija Europe Direct līdzfinansējumam 
no 2022. līdz 2025. gadam ir 30 400 eiro gadā vienam 
centram, bet 2021. gadam dotācija līdzfinansēju-
mam ir 20 267 eiro, kas segs astoņus Europe Direct 
centra darbības mēnešus – no 1. maija līdz 31. de-
cembrim. Vienreizēja papildu dotācija 2021. gadā 
Europe Direct centra reklāmai ir 3200 eiro.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. oktob-
ris. Pieteikšanās notiek elektroniski portālā šeit. 
Pirms pieteikuma aizpildīšanas pieteikuma iesnie-
dzējam tajā ir jāreģistrējas. Vairāk informācijas 
par to, kā iesniegt pieteikumu, 1. pielikumā, kā arī 
portālā.

Jautājumiem līdz 8. oktobrim var izmantot saziņu 
epastā COMMREPRIXEDICPROPOSALS@
ec.europa.eu, temata rindā norādot atsauci uz 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus EDLV2020. 
Atbildes uz precizējošajiem jautājumiem regulāri 
tiks publicētas EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē 
https://ec.europa.eu/latvia/content/konkursi_lv. 
Aicinām projekta pieteicējus ielūkoties EKP mā-
jaslapā, lai iegūtu jaunāko informāciju! Uz infor-
mācijas atjaunošanas laiku norāda datums pie 
publicētā dokumenta.

Liepājas SEZ pārvalde rīko pasākumu 
“Pilsētas platumā no ezera uz jūru”

Tradicionāli jūlija otrajā nedēļas nogalē visā val-
stī tiek atzīmēti Jūras svētki. Par godu šim noti-
kumam Liepājas SEZ pārvalde 11. jūlijā piedāvā 
pasākumu “Pilsētas platumā no ezera uz jūru” jeb 
ūdenspriekus Liepājas ostas Tirdzniecības kanālā. 

Pasākumu atklās ar svinīgu aizlūgumu par tiem, 
kas jūrā, bet turpinājumā notiks airēšanas sacen-
sības un Latvijas atklātais SUP čempionāts. Arī šo-
gad tiks turpināta pagājušajā gadā iedibinātā tra-
dīcija – laivu un kuģu parāde. Pasākumu organizē 
Liepājas SEZ pārvalde sadarbībā ar Latvijas SUP 
federāciju, Tūrisma klubu “Oga” un Liepājas laivu 
un kuģu īpašniekiem.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-lv-2020
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_28_p1.pdf
mailto:COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/latvia/content/konkursi_lv
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Jūras svētki Ventspilī 2020

11. jūlijā Ventspilī atzīmēs iemīļotos Jūras svētkus. 
Šogad tie noritēs pavisam netradicionāli: koncer-
ti, sporta aktivitātes, darbnīcas un izklaides notiks 
vairākās vietās pilsētā, galvenokārt piejūras zonā.

Svētku diena iesāksies ar piemiņas brīdi. Plkst. 11 
pie pieminekļa “Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru 
kaps – jūras dzelme” tiks godināti bojāgājušie jūr-
nieki un zvejnieki. Folkloras kopa “Laipa”, Vents-
pils teātra aktieri un deju kolektīva “Strautuguns” 
jaunieši gaidīs ikvienu, kurš vēlas nolikt ziedus un 
atcerēties sev tuvus cilvēkus.

No plkst. 11:30 līdz 16 Jūrmalas parkā, pļaviņā 
Loču un Medņu ielu krustojumā, koncertā “Pie-
skandinām jūras malu” uzstāsies Ventspils bērnu 
un jauniešu kolektīvi – Ventspils Kultūras centra 
vokāli instrumentālais ansamblis “Windy temper”, 
bērnu vokālie ansambļi “Mazā prinča planētas” un 
“Cita planēta”, popstudija “Jūras akmentiņi”, Cen-
tra sākumskolas zvanu ansamblis “Saules zvani” 

un vokāli instrumentālais ansamblis “Jautrie drau-
gi”. Turpat blakus ģimenēm ar bērniem būs iespēja 
piedalīties atraktīvās brīvā laika spēlēs, kas prasa 
atjautību, veiklību un spēku.

Jau tradicionāli Ventspils pludmales volejbola 
stadionā noritēs “Latvijas Pludmales jūras kausa 
pludmales volejbolā 2020” posms pludmales vo-
lejbolā, kurā piedalīsies 20 pāri jeb 40 dalībnieki. 
Visi sporta cienītāji aicināti jau plkst. 10 uz pirma-
jām spēlēm.

Izstāžu un mākslas cienītājiem būs atvērto durvju 
diena Mārītes Klušas viena darba izstādē “RE-
ZUMĒJUMS” Teātra namā “Jūras vārti”. Izstāde 
būs apskatāma no plkst. 12 līdz 16.

Neizpaliks arī lielais svētku tirgus Vecpilsētas tir-
gus laukumā, kas norisināsies divas dienas – 10. 
un 11. jūlijā. Sestdien tirgus apmeklētājiem no 
plkst. 10 līdz 13 būs iespēja baudīt lībiešu dziesmu 
ansambļa “Rāndalist”, ukraiņu dziesmu ansambļa 
“Mrija”, vācu dziesmu ansambļa “Windau”, krievu 
folkloras kopu “Zdravica” un “Jurjev denj”, balt-
krievu dziesmu ansambļa “Žuravinka” un vokālā 
ansambļa “Tatjanas diena” dziedājumus. Koncer-
tu papildinās feinās Ūdensmemmes stāsti un jaut-
ro blūmīzeristu melodijas.

Koncertu pie Zilā karoga pludmales ieejas no 
12 līdz 14 sniegts brāļi Rozentāli jeb grupa “R2”, 
savukārt no 14 līdz 16 instrumentālu ritmu 
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skanējumu piedāvās Ventspils Kultūras centra 
amatiermākslas kolektīvi – Ventspils senioru big-
bends, Ventspils junioru bigbends un Ventspils 
džeza nonets.

Par vienu no centrālajām svētku vietām kļūs Pie-
jūras brīvdabas muzejs. Dažādas darbnīcas roku 
veiklībai un radošam garam par godu jūrai un jūr-
niekiem, zivju bufete un svētku īpašā zivju zupa, 
izjādes ar zirgiem, Kurzemes piekrastes ļaužu 
mājdzīvnieki un citi piedzīvojumi būs pieejami no 
plkst. 12 līdz 16. Radošam garam plkst. 12 varēs 
skatīties deju ansambļa “Liedags”, senioru deju 
kopas “Brīzīte”, vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Kurzeme” un senioru deju kolektīva “SenKurze-
me” dančus. Kursēs arī svētku mazbānītis.

Vakarā, plkst. 20, Piejūras brīvdabas muzejā notiks 
jaunā folka grupas “Jauno Jāņu orķestris” kon-
certs. Biļetes cena – 5 eiro. Tās iegādājamas “Bi-
ļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. 

Pieejamas tikai 500 biļetes!

Kā Jūras svētkos pienākas, visa centrā pati jūra. No 
plkst. 19 līdz 24 pludmales saulrieta mūzika sēr-
fotāju pludmalē pie kafejnīcas “Surf saulīte”. Visa 
vakara garumā spēlēs DJ Žanis, bet uz saulrieta 
laiku, no plkst. 21 līdz 22, tikšanās ar dziesminieku 
un dzejnieku Andri Akmentiņu.

Kā katru gadu, aktivitātes ir sarūpējis arī Ventspils 
muzejs, kas svētkus ieskandinās jau 8. jūlijā, bet 
galvenās aktivitātes piedāvās 11. jūlijā. Herber-
ta Dorbes memoriālajā muzejā 8. jūlijā plkst. 15 
sāksies radoša nodarbība papīra kuģīšu gatavoša-
nā “Vakar bijām ostas malā, tur tik daudz kuģu, ka 
netiek galā...”. Savukārt 10. jūlijā no plkst. 9:30 “…
vētras putni kad spārnus sit…” – radoša nodarbība 
bērniem. 11. jūlijā Amatu māja piedāvās savādā-
kus Jūras svētkus: dabas materiālu darbnīcas – 
aušanu ar jūras zālēm, jūras gleznu veidošanu, 
ziepju un ziepju trauku izgatavošanu.

Nāc gavilēt un nāc cilpot Valmierā!

Tā kā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki notiks nākamgad, aicinām jau šovasar sa-
just īpašo svētku gaisotni, piedaloties spēlē “Dzie-
di, dejo un cilpo!”. Rakstu rakstos nākamvasar sa-
vīsies dziedāšana, dejošana, muzicēšana, spēlēša-
na un cita mākslinieciskā izpaušanās, bet šovasar 
īpašus rakstus veidosim kartē. Piedalies cilpoša-
nas spēlē 11. jūlijā no plkst. 12!

Kas nepieciešams, lai piedalītos:
• komanda/kolektīvs, draugu bariņš vai tikai tu pats;

• viedierīce, kas ļauj pieslēgties GPS un interne-
tam; noderēs arī ārējā baterija, lai telefonam 
“nesajuktu deju solis”;

• LOQUIZ lietotne, kas bez maksas lejupielādē-
jama App Store un Google Play;

• laikapstākļiem atbilstošs apģērbs, dzeramais 
ūdens un citas lietas, lai cilpojot justos labi.

Kā spēle norisināsies

11. jūlijā plkst. 12 pieslēdzies spēles atklāšanas vi-
deo “Online spēle: dziedi, dejo un cilpo!” Facebook 
lapā! Būs uzruna un iesildīšanās dziesmu un deju 

http://www.bilesuparadize.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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svētku gaisotnē. Video uzzināsi paroli, lai varētu 
pieslēgties spēlei LOQUIZ lietotnē, kā arī būs in-
formācija par noteikumiem.

Izdomā jau iepriekš, kādā maršrutā vēlies doties. 
Pārvietošanās veids un maršruts ir tava izvēle, 
taču ieplāno to 6 km distancē. Ik pēc veiktajiem 
100–200 m lietotne tev piespēlēs jautājumu vai 
uzdevumu, un tavs aizraujošais cilpošanas piedzī-
vojums būs sācies. Rakstu rakstus veidos arī lietot-
ne: katrus četrus jautājumus tā savīs vienā cilpā, 
lai iepriekš gūtās atbildes vari likt lietā un cilpu at-
risināt, lai turpinātu spēli ar nākamajiem četriem 

jautājumiem.

Ja 11. jūlijā plkst. 12 nevari sākt spēli, pievienoties 
var jebkurā laikā līdz pat svētdienas, 12. jūlija, va-
karam, taču, lai piedalītos izlozē par balvām, cilpo-
šanu jāpagūst izspēlēt līdz 12. jūlija plkst. 20, kad 
tiešraidē paziņos rezultātus. Paroles pēc starta 
došanas būs publicētas pasākuma “Online spēle: 
dziedi, dejo un cilpo!” Facebook lapā.

Dalība spēlē “Dziedi, dejo un cilpo” ir bez maksas. 
Spēli īsteno Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbī-
bā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”.

Sēļu muižas dārza svētki

11. jūlijā jau piekto gadu Sēļu muiža aicina ikvienu 
tikties Sēļu muižas dārza svētkos!

Jau no plkst. 14 amatnieku un mājražotāju izstā-
dētirdziņā varēs aplūkot un iegādāties dažādus 
latviešu darinājumus.

Plkst. 14:30 izstāžu atklāšana: mākslinieces Ēri-
kas Kumerovas personālizstāde “Dabas citāti”, 
māk slinieces Initas Reimandovas porcelāns un 
akmensmasa kolekcijā “Dzīvības līnijas”, un tiks 
atvērta arī izstāde “Manas dzimtas pūralāde”. 
Muižas lielajā un mazajā zālē ikvienam apskatāma 
mākslinieces Alises Landsbergas personālizstāde 

un porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija).

Dienas garumā izklaides lieliem un maziem: vizi-
nāšanās ar katamarānu muižas dīķī, brauciens ar 
bobkartu, mīļdzīvnieku sētas apskate un galda 
spēles.

Plkst. 15 svētku ieskaņu koncerts kopā ar tautas 
mūzikas kopu “Sēļu muižas muzikanti” un folklo-
ras kopu “Sēlene”, un plkst. 15:30 ikvienu pār-
steigs burbuļošanās kopā ar Laumiņu.

Plkst. 16 – Muižas deju svīta, piedalās viesi no 
Kokmuižas un dāmu deju kopa “Reveranss”.

Plkst. 17 uz Mīlestības saliņas notiks vokālās mū-
zikas koncerts “DÉJÀ VU” no mūzikla līdz operai, 
kurā piedalīsies Evita Pehlaka (soprāns), Nauris In-
dzeris (baritons) un Ventis Zilberts (pianists).

Ieeja uz visiem dienas pasākumiem ir bez maksas.

Vakara koncerts plkst. 20 Dārza kafejnīcā: ģitāras 
virtuozs Paul Neitsov “Bohemian Rhapsody”. Kon-
certa biļetes iepriekšpārdošanā 10 eiro: www.bile-
suserviss.lv; pasākuma dienā – 15 eiro.

Sēļu muiža atrodas Mazsalacas novada Sēļu pa-
gasta Sēļos.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
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https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/events/1151938298507439/
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