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INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

LPS Valdes sēde

Šā gada 4. augustā Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) Valde tikās ar labklājības ministri 
Ramonu Petraviču, lai pārrunātu Labklājības 
ministrijas (LM) izstrādāto piedāvājumu Sa
tversmes tiesas sprieduma izpildei par garantē-
tā minimālā ienākuma līmeni un apspriestu jau-
tājumus saistībā ar trūcīgas personas ienākumu 
līmeni un mājokļa izdevumu pabalsta aprēķinā-
šanu.

Valdes sēdē ministre informēja par diviem piedā-
vātajiem variantiem garantētā minimālā ienāku-
ma (GMI) līmeņa un trūcīgas personas ienākumu 
līmeņa celšanai, kas izstrādāti pēc konkrētas rela-
tīvās metodes, ņemot vērā iedzīvotāju ienākumu 
līmeni un sociālekonomisko situāciju valstī.

Ņemot vērā aprēķinus, kā pirmais variants tiek 
piedāvāts GMI palielināt līdz 109 eiro un trūcīgas 
personas ienākumu līmeni noteikt 218 eiro apmē-
rā. Otrs variants paredz GMI celt līdz 164 eiro un 
noteikt vienādu trūcīgo un maznodrošināto per-
sonu ienākumu līmeni – katru 270 eiro apmērā. 
LM definē, ka GMI pabalstā iekļauti izdevumi par 
pārtiku un apģērbu, savukārt dzīvokļa pabalsts 
paredz segt mājokļa izdevumus, tādējādi GMI cel-
šana ir kontekstā ar vienotas mājokļa pabalsta sis-
tēmas ieviešanu. Kopumā pirmā varianta īsteno-
šanai nākamajam gadam papildus nepieciešami 
25 milj. eiro, bet otrajam variantam – 40 milj. eiro.

Diskusiju rezultātā LPS Valde atbalstīja kopīga dar-
ba turpināšanu pie Satversmes tiesas sprieduma iz-
pildes un LM izstrādāto priekšlikumu virzīšanu turp-
mākai apspriešanai valdībā un Saeimā, kā reālāko 
iespējamo akcentējot pirmo variantu. LPS Valde arī 
uzsvēra nepieciešamību aktīvi iesaistīt pašvaldības 
likumu izmaiņu izstrādē, lai tās sniegtu savu palīdzī-
bu kvalitatīvu dokumentu izstrādē. Tāpat jāturpina 
diskusijas par iespējamā valsts līdzfinansējuma no-
drošināšanu GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai si-
tuācijā, ja pašvaldībām strauji krītas ieņēmumi vai 
palielinās GMI līmeņa pieprasījumu skaits.

LPS Valde akcentē, ka LM piedāvājums Satver
smes tiesas sprieduma izpildei ir jāskata ciešā kon-
tekstā ar kompleksiem risinājumiem nabadzības 
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mazināšanā valstī, uzsverot ekonomiskās situāci-
jas uzlabošanu un sekmēšanu, darbvietu radīšanu 
un cilvēku līdzdarbību, lai sekmētu nodarbinātību 
valstī un novados. Pabalstu izmaksai ir jābūt mēr-
ķētai, lai to saņemtu tā sabiedrības daļa, kura ne-
var sev nodrošināt iztikas līdzekļus.

Plānotās izmaiņas likumos virzīs apstiprināšanai 
valdībā līdz šā gada augusta beigām, un paredzēts 
šo jautājumu iekļaut arī gaidāmajās sarunās par 
nākamā gada valsts budžetu. Liela daļa pašvaldī-
bu jau ir sniegušas komentārus un priekšlikumus 
par piedāvātajiem variantiem.

LPS Valdes sēdē pārrunāja arī jaunā pašvaldību li-
kuma izstrādi un LPS iesaisti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas darba grupā, kurā 
notiek aktīvas diskusijas par likumprojekta saturu. 
Tāpat LPS padomnieki informēja Valdi par plāno-
tajām izmaiņām kadastrālajās vērtībās, iespēja-
majām nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām, 
kā arī plānoto minimālās algas celšanu un skolēnu 
brīvpusdienu cenu palielināšanu.

 
Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

LPS un VARAM ikgadējās sarunās 
vienojas par turpmāko sadarbību

Šā gada 5. augustā notika LPS un Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) gadskārtējās sarunas, kurās pārrunāja 
aktuālos jautājumus un vienojās par turpmāko 
sadarbību. Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis un vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce.



Sarunās puses kopīgi izvērtēja iepriekš panākto 
vienošanos virzību tādos jautājumos kā atkritu-
mu apsaimniekošana, jūras piekrastes joslas un 
iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība un digitālās 
transformācijas gaita.

Ministrija atzinīgi novērtē VARAM un LPS gadskār-
tējās sarunas, kas ļauj koncentrēti un konstruktīvi 
pārrunāt gada laikā paveikto, kā arī vienoties par 
turpmāk veicamajiem darbiem un nepieciešama-
jiem uzlabojumiem ministrijas pārraudzībā esoša-
jās jomās – vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā 
un digitālajā transformācijā.

Viens no būtiskajiem sarunu jautājumiem bija dis-
kusija par reģionālo attīstību un plānošanu, ņemot 
vērā administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un 
gaidāmo administratīvo reģionu izveidi. LPS uz-
sver, ka nepieciešami konkrēti soļi šo jautājumu 
risināšanā, kā tiks veidots likums, kāds būs admi-
nistratīvo reģionu finansējums un funkcijas. Minis-
trija skaidro, ka notiks aktīva diskusija par valsts 
un pašvaldību funkcijām, kuras varētu pildīt reģio-
ni. Šobrīd ir saņemti nozaru ministriju priekšlikumi 
par reģioniem nododamo funkciju un uzdevumu 
apjomu. Rudenī turpināsies darbs, lai vienotos 
par kopīgo funkciju klāstu un sagatavotu priekšli-
kumus administratīvo reģionu izveidei. Diskusijās 
aktīvi iesaistīs arī pašvaldības, vienlaikus ministri-
ja vēlas savlaicīgi sagatavoties Eiropas Savienības 
fondu apguvei 2021.–2027. gadā.

Puses pārrunāja arī novadu attīstības centru at-
balsta iespējas un nomales efekta samazināšanu 
pēc ATR, tai skaitā datubāzes veidošanu par so-

ciālekonomisko situāciju un tās pārmaiņām no-
vadu teritoriālajās vienībās. Puses ir vienisprātis, 
ka jāveido un jāanalizē statistika par teritoriju 
attīstību un iespējamajiem šķēršļiem līdzsvarotai 
izaugsmei. LPS uzsver, ka ir nepieciešama valsts 
programma attīstības centru atbalstam, kas pa-
redzētu finansēšanas avotus un kritērijus lielo 
pilsētu un novadu attīstības centru infrastruktū-
ras attīstībai, kā arī produktīvas uzņēmējdarbības 
piesaistīšanai.

Nepieciešama arī valsts programma nomales 
efekta mazināšanai novadu teritorijās, paredzot 
kritērijus valsts līdzfinansējumam ārpus katra no-
vada administratīvā centra infrastruktūras attīs-
tībai, produktīvas uzņēmējdarbības atbalstam un 
prasmīgai cilvēkkapitāla piesaistei.

Ministrs informēja par jaunā pašvaldību likumpro-
jekta izstrādi, akcentējot pašvaldību lomu un nozī-
mi darba grupā un diskusijās. Ministrija norāda, ka 
īpaši akcentējama šobrīd ir nepieciešamība struk-
turēt sabiedrības līdzdalības jautājumus. Jaunais 
pašvaldību likums tiek izstrādāts tā, lai atvieglotu 
tā izmantošanu.

Visbeidzot, puses vienojās par turpmāko risināju-
mu biotopu eksperta slēdziena derīguma termiņa 
noteikšanā, kā arī pārrunāja iespējamo ES fondu 
jaunā perioda 2021.–2027. gadam finansējuma 
piesaisti informācijas un komunikācijas tehnoloģi-
ju attīstībai pašvaldībās un uzņēmējdarbībā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Iecavas novadā

2020. gada 7. augustā Iecavas Kultūras namā 
norisinājās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā eksperti, po-
litiķi, pašvaldību pārstāvji, akadēmiķi, deputāti 
un žurnālisti diskutēja par pārmaiņām pašvaldī-
bās desmit gadu laikā.

Atklājot sanāksmi, Iecavas novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Mačeks un pašvaldības izpilddi-
rektors Mārtiņš Veinbergs iepazīstināja ar Iecavas 

novadu. Savukārt LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis 
informēja par aktualitātēm, tai skaitā LPS Valdes 
sēdē pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Labklā-
jības ministrijas piedāvāto GMI līmeņa paaugsti-
nāšanu, jaunā pašvaldību likuma izstrādi u. c. jau-
tājumiem.

Par izmaiņām demokrātiskajos procesos pēdējo 
10 gadu laikā stāstīja eksperts Juris Radze vičs, 
akcentējot būtiskākās pārmaiņas un galvenās 
tendences likumos, kas skar pašvaldību tiesības. 
Kā viens no būtiskiem diskusiju jautājumiem tika 
akcentēta izpildvaras un lēmējvaras nodalīšanas 



4

iespējamība un princips, kā arī analizēta līdzšinējā 
prakse.

Notika enerģiska žurnālistu diskusija, kurā klāt-
esošie uzklausīja plašsaziņas līdzekļu pārstāvju 
viedokli un redzējumu par pārmaiņām pašvaldī-
bās. Žurnālists Ansis Bogustovs savā prezentācijā 
uzsvēra pašvaldību zīmola un mārketinga nozīmi 
ilgtermiņa attīstībā un cilvēku piesaistē, īpaši iz-
ceļot sakārtotas, drošas, ērtas un pieejamas vides 
nozīmi. Tāpat viņš norādīja uz iedzīvotāju līdzda-
lības veicināšanu, kas pēdējos gados ir uzlaboju-
sies, tomēr pašvaldībām vairāk būtu jāsekmē ie-
dzīvotāju vēlme un iespējas līdzdarboties lēmumu 
pieņemšanā, mazo projektu īstenošanā. Pēc viņa 
domām, plašsaziņas līdzekļi aizvien vairāk sekos 
līdzi, vai pašvaldības finanšu līdzekļus iegulda 
prioritātēs un vai šie ieguldījumi ir lietderīgi. 

Savukārt žurnālists Romāns Meļņiks pievērsa 
uzmanību ATR norisei, kas esot radījusi nopietnu 
apjukumu sabiedrībā. Iedzīvotājiem neesot viegli 
redzēt konfrontāciju starp valsti kā nacionālo varu 
un pašvaldībām, tas kopumā iedzīvotājos rada ne-
uzticēšanos varai, jo arī šobrīd nav skaidri nākot-
nes mērķi. Savukārt žurnālists Bens Latkovskis 
uzsvēra, ka pašvaldības ir ieguldījušas lielu darbu 
vides sakārtošanā un vizuālajā pievilcībā. Pēc viņa 
domām, pašvaldību tēls kopumā ir uzlabojies, bet 
nav veicies ar prestiža uzlabošanu publiskajā tel-
pā, jo pašvaldību ietekme un svars ir mazinājies. 

Viņaprāt, informatīvajā karā pašvaldības zaudē. 
Plašāks B. Latkovska komentārs pieejams ŠEIT.

Par atgriezenisko saiti kā izaugsmes, sadarbības 
un demokrātijas pamatu stāstīja biznesa augst-
skolas Turība prodekāne, komunikācijas profesio-
nāle Jana Bunkus, sniedzot vērtīgus padomus par 
pašvaldību komunikāciju digitālajā vidē, tai skaitā 
vietņu forumos un sociālajos tīklos. Tāpat viņa da-
lījās secinājumos un prezentēja pētījuma par paš-
valdību sabiedrisko attiecību speciālistu profesio-
nalitāti rezultātus. Viņasprāt, mērķtiecīgi jāsekmē 
sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitāte, 
arī nosakot konkrētus amata pienākumus.

Visbeidzot, par Saeimas darbu un aktualitātēm 
informēja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldī-
bas komisijas priekšsēdētāja deputāte Inga Gold
berga. Viņa akcentēja, ka ATR kontekstā būtiska 
būs diskusija par reģioniem un to funkcijām, kā 
arī Valsts prezidenta izstrādāto likumprojektu par 
vēsturiskajām zemēm.

Pasākuma izskaņā pašvaldību izpilddirektori vie-
sojās Iecavas novada uzņēmumos – SIA “Vizulo”, 
AS “Balticovo” un SIA “AISIS”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/321654-kapec-pasvaldibas-zaude-informativaja-kara?utm_campaign=inboxlvNews&utm_medium=button&utm_source=inboxlv
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Aktuālākais par biotopu eksperta 
slēdziena derīguma termiņu

Gan teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, gan būv-
niecības ieceres procesā, saņemot tehniskos notei-
kumus, kā arī citos gadījumos, nepieciešami serti-
ficētu ekspertu atzinumi. Nereti, lai gan ir saņemts 
sertificēta eksperta atzinums, pēc laika tāds tiek 
pieprasīts atkārtoti, pamatojot ar to, ka iepriekšē-
jais atzinums ir sniegts pārāk sen un situācija dabā 
pa šo laiku var būt mainījusies. Tomēr neviens nor-
matīvais akts nenosaka, cik ilgi eksperta atzinums 
ir derīgs. Īpaši aktuāli tas kļūs pēc Dabas skaitīša-
nas projekta beigām. Uzsākoties šim projektam, 
kā viens no ieguvumiem tika minēts administratī-
vā un finansiālā sloga mazinājums, jo ES nozīmes 
biotopi būs kartēti un ievietoti dabas datu sistēmā 
“Ozols”, tādēļ, plānojot noteiktas darbības, nebūs 
vajadzīgs sertificēta eksperta slēdziens. Tomēr tieši 
tāpat, kā nav zināms, cik ilgu laiku ir spēkā eksperta 
atzinums, nav skaidrs, cik ilgu laiku būs derīgi dati 
par ES nozīmes biotopiem vai aizsargājamo augu 
vai dzīvnieku sugu atradnēm dabas datu sistēmā 
“Ozols”. Šo neskaidrību dēļ var rasties situācijas, 
kad, balstoties uz datiem vai ekspertu slēdzieniem, 
tiek plānotas noteiktas darbības, iztērēts laiks un 
finanšu līdzekļi projektu sagatavošanai, tomēr tiek 
pieprasīti atkārtoti ekspertu slēdzieni, kā rezultātā 
plānotās darbības tiek aizliegtas.

Lai novērstu neskaidrības, kā arī mazinātu admi-
nistratīvo un finansiālo slogu gan iedzīvotājiem, 
gan uzņēmējiem un pašvaldībām, pēc pašvaldību 
ierosinājuma jautājums par sertificēta eksperta 
derīguma termiņu tika iekļauts šāgada LPS un 
VARAM sarunās. Diskusiju gaitā ar VARAM Dabas 
aizsardzības departamentu tika gūta savstarpēja 
sapratne par problēmas būtību un panākta vieno-
šanās, kas paredz, ka:

1. Sertificēta eksperta slēdziens ir spēkā līdz 
brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par kon-
krēto darbību (tiek izsniegti tehniskie noteiku-
mi, tiek pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums 
utt.). Tas nozīmē, ka, piemēram, neskatoties uz 
to, cik ilgi notiek ietekmes uz vidi novērtēšana, 
netiek pieprasīts atkārtots eksperta slēdziens.

2. Dažādu darbību veikšanai ir nepieciešami at-
sevišķi ekspertu slēdzieni. Piemēram, ja kādā 
vietā plānots izbūvēt tūrisma infrastruktūru 
(laipas, tiltiņus) un eksperts par to ir sniedzis 
pozitīvu atzinumu, tad, mainot sākotnējo ieceri 
un tajā vietā rokot dīķi, nepieciešams atkārtots 
eksperta slēdziens, jo abas darbības ir ar atšķi-
rīgu ietekmi uz vidi.

3. Pēc dabas skaitīšanas (ES nozīmes biotopu 
kartēšanas) pabeigšanas eksperta slēdziens 
par biotopu esamību vai neesamību nebūs 
nepieciešams, jo dabas datu pārvaldības sistē-
mā “Ozols” būs pieejami jaunākie dati, līdzīgi 
kā Kadastra informācijas sistēmā. Līdz dabas 
skaitīšanas beigām dabas datu pārvaldības sis-
tēmas “Ozols” informācija nav pilnīga, tādēļ, 
pirms izvērtēt kādas darbības veikšanu, ietei-
cams sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi 
un noskaidrot, vai konkrētajā vietā dabas skai-
tīšana ir notikusi, kā rezultātā ir zināmi dati par 
ES nozīmes biotopu esību vai neesību, vai arī 
nepieciešams eksperta slēdziens, jo biotopu 
kartēšana šajā vietā vēl nav veikta.

Sandra Bērziņa
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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LPS un Finanšu ministrijas ikgadējās 
sarunas

Šā gada 13. augustā plkst. 11 notiks Latvijas Paš-
valdību savienības un Finanšu ministrijas ikgadē-
jās sarunas. Tās vadīs LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis un finanšu ministrs Jānis Reirs.

Sarunu darba kārtība:

1. Par nodokļu politiku (iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas 
resursu nodoklis, azartspēļu nodoklis) un pro
gnozētie nodokļu ieņēmumi pašvaldību budže-
tā 2021. gadā un vidējā termiņā.

2. Par garantijām iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiem.

3. Par pašvaldību aizņemšanās iespējām 
2021. gadā un vidējā termiņā.

4. Dažādi.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

Seminārs par dabā balstītiem 
risinājumiem pilsētvides atveseļošanai, 
notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanai

26. augustā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienī-
ba un Ikšķiles novada pašvaldība projektā “Strā-
dājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģio-
nālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES 
partnervalstīs 2” rīko semināru “Dabā balstīti ri-
sinājumi pilsētvides atveseļošanai, notekūdeņu 

un lietus ūdens attīrīšanai”. Plašāka informācija 
par semināru un darba kārtība pieejama šeit.

No plkst. 10 līdz 13 semināram varēs sekot līdzi 
tiešsaistē LPS YouTube kanālā.

Lūdzam pieteikties semināram līdz 21. augus-
tam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5991-aicinam-piedalities-seminara-par-daba-balstitiem-risinajumiem-pilsetvides-atveselosanai
https://forms.gle/GWdVjSbz1sd6D7QQ7


• 3. augustā LR1 ziņas: G. Kaminska komentārs 
par pašvaldību iespējamo vēršanos Satversmes 
tiesā saistībā ar ATR likumu.

• 4. augustā LETA: Labklājības ministrija un Lat-
vijas pašvaldību savienība spriedīs par GMI cel-
šanu.

• 4. augustā LETA: LPS atbalsta GMI celšanu līdz 
109 eiro un trūcīgas personas ienākumu līmeņa 
noteikšanu 218 eiro apmērā.

• 4. augustā LR1 raidījums “Pēcpusdiena”: LPS 
priekšsēdis G. Kaminskis par iespējām palieli-
nāt GMI līmeni: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pec-
pusdiena/diskusijasmekleiespejasceltga-
rantetominimaloienakumu.a132788/

• 4. augustā DELFI: pašvaldības atbalsta minis-
trijas piedāvājumu; GMI celšanu valdībā skatīs 
mēneša laikā: https://www.delfi.lv/news/natio-
nal/politics/pasvaldibasatbalstaministrijas
piedavajumugmicelsanuvaldibaskatisme-
nesalaika.d?id=52353103

• 4. augustā TV3 ziņas: “Vairums pašvaldību būtu 
gatavas GMI līmeni celt līdz 109 eiro”. Intervija 
ar LPS priekšsēdi G. Kaminski. https://tv3play.
skaties.lv/tv3zinas10885758

• 4. augustā LTV “Panorāma” un LSM: pašval-
dībām nepietiek naudas arī nelielam garantē-
tā minimālā ienākuma kāpumam. Intervija ar 
LPS priekšsēdi G. Kaminski: https://www.lsm.
lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibamnepie-
tieknaudasarinelielamgarantetaminimala
ienakumakapumam.a369394/

• 4. augustā LV portāls: LPS Valde atbalsta ro-
sināto trūcīgas personas ienākumu un GMI 
līmeņa paaugstināšanu: https://lvportals.lv/
dienaskartiba/316800lpsvaldeatbalstarosi-
natotrucigaspersonasienakumuungmili-
menapaaugstinasanu2020

• 4. augustā SKATIES.LV: LPS atbalsta GMI cel-
šanu līdz 109 eiro un trūcīgas personas ienāku-
mu līmeņa noteikšanu 218 eiro apmērā: https://
skaties.lv/zinas/latvija/politika/lpsatbalsta
gmicelsanulidz109eirountrucigasperso-
nasienakumulimenanoteiksanu218eiro
apmera/

• 5. augustā TV3 ziņas: “Spriež, kā pēc novadu 
reformas mazināt nomales efektu”. Interviju 
sniedz LPS priekšsēdis G. Kaminskis: https://
tv3play.skaties.lv/tv3zinas10889435
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https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/diskusijas-mekle-iespejas-celt-garanteto-minimalo-ienakumu.a132788/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/diskusijas-mekle-iespejas-celt-garanteto-minimalo-ienakumu.a132788/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/diskusijas-mekle-iespejas-celt-garanteto-minimalo-ienakumu.a132788/
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-atbalsta-ministrijas-piedavajumu-gmi-celsanu-valdiba-skatis-menesa-laika.d?id=52353103
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-atbalsta-ministrijas-piedavajumu-gmi-celsanu-valdiba-skatis-menesa-laika.d?id=52353103
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-atbalsta-ministrijas-piedavajumu-gmi-celsanu-valdiba-skatis-menesa-laika.d?id=52353103
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-atbalsta-ministrijas-piedavajumu-gmi-celsanu-valdiba-skatis-menesa-laika.d?id=52353103
https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10885758
https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10885758
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibam-nepietiek-naudas-ari-nelielam-garanteta-minimala-ienakuma-kapumam.a369394/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibam-nepietiek-naudas-ari-nelielam-garanteta-minimala-ienakuma-kapumam.a369394/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibam-nepietiek-naudas-ari-nelielam-garanteta-minimala-ienakuma-kapumam.a369394/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibam-nepietiek-naudas-ari-nelielam-garanteta-minimala-ienakuma-kapumam.a369394/
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/lps-atbalsta-gmi-celsanu-lidz-109-eiro-un-trucigas-personas-ienakumu-limena-noteiksanu-218-eiro-apmera/
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/lps-atbalsta-gmi-celsanu-lidz-109-eiro-un-trucigas-personas-ienakumu-limena-noteiksanu-218-eiro-apmera/
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/lps-atbalsta-gmi-celsanu-lidz-109-eiro-un-trucigas-personas-ienakumu-limena-noteiksanu-218-eiro-apmera/
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/lps-atbalsta-gmi-celsanu-lidz-109-eiro-un-trucigas-personas-ienakumu-limena-noteiksanu-218-eiro-apmera/
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/lps-atbalsta-gmi-celsanu-lidz-109-eiro-un-trucigas-personas-ienakumu-limena-noteiksanu-218-eiro-apmera/
https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10889435
https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10889435


• 5. augustā LETA par LPS un VARAM ikgadējām 
sarunām: “Pūce sola pašvaldības aktīvi iesaistīt 
diskusijās par reģioniem nododamo funkciju un 
uzdevumu apjomu”. 

• 6. augustā Latvijas radio 4: telefonintervija ar 
LPS priekšsēdi G. Kaminski par LPS un VARAM 
ikgadējām sarunām.

• 6. augustā TV24 raidījums “Dienas personība ar 
Veltu Puriņu”: intervija ar LPS priekšsēdi G. Ka-
minski: https://xtv.lv/rigatv24/video/yj2N4Kyq-
pov06_08_2020_dienas_personiba_ar_vel-
tu_purinu

• 7. augustā LETA: Latvijas Pašvaldību izpilddi-
rektoru asociācijā spriedīs par pārmaiņām paš-
valdībās desmit gadu laikā.

• 7. augustā LR1 Ziņas: Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijā spriedīs par pārmaiņām 
pašvaldībās desmit gadu laikā.

• 10. augustā LTV “Rīta panorāma”: intervija 
ar LPS priekšsēdi G. Kaminski par pašvaldību 
aktualitātēm: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/
ltv/193902/inretvijaargintukaminski
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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 sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saska-
ņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS606, par Ministru kabineta noteikumu projektu “Jauniz-
veidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”

05.08.2020. 23.07.2020. Nē

2. VSS605, par pamatnostādņu projektu “Saliedētas un pilso-
niski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–
2027. gadam”

05.08.2020. 23.07.2020. Jā

3. VSS622, par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 105 
“Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām””

06.08.2020. 30.07.2020. Jā

https://xtv.lv/rigatv24/video/yj2N4Kyqpov-06_08_2020_dienas_personiba_ar_veltu_purinu
https://xtv.lv/rigatv24/video/yj2N4Kyqpov-06_08_2020_dienas_personiba_ar_veltu_purinu
https://xtv.lv/rigatv24/video/yj2N4Kyqpov-06_08_2020_dienas_personiba_ar_veltu_purinu
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/193902/inretvija-ar-gintu-kaminski
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/193902/inretvija-ar-gintu-kaminski
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4. VSS633, par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas 
pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

06.08.2020. 30.07.2020. Jā

5. VSS623, par Ministru kabineta noteikumu projektu “Publisko 
iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

07.08.2020. 30.07.2020. Jā

6. VSS620, par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sabied-
risko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sa-
gatavošanas kārtība”

07.08.2020. 30.07.2020. Jā

7. VSS619, par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos nr. 187 
“Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un 
metu konkursu norises kārtība””

07.08.2020. 30.07.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

6. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS665 Noteikumu projekts “Noteikumi par Ofi-
ciālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam”

VSS667 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu””

VSS655 Likumprojekts “Grozījumi Komercdarbī-
bas atbalsta kontroles likumā”

VSS656 Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Vējloči”, Lapmežciema pagastā, Engu-
res novadā, pārdošanu”

VSS657 Informatīvais ziņojums “Par ēnu ekono-
mikas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un ēnu 
ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.–2025. ga-
dam”

VSS664 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu nr. 322 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju””

VSS670 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos 
nr. 1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piedero-
šo autoceļu posmu sarakstiem””

VSS671 Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma “Djomkins A”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes no-
vadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas 
robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas 
robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai”

VSS672 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 371 
“Braukšanas un maksas atvieglojumu noteikumi””

VSS674 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2018. gada 21. novembra noteikumos nr. 717 
“Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas 
atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu””

VSS676 Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā 
atbalsta mērķa “Transporta nozares informācijas 
nacionālā piekļuves punkta izveide” īstenošanas 
noteikumi”

VSS654 Likumprojekts “Grozījumi Trauksmes 
celšanas likumā”

VSS659 Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomi-
kas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada 
perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzī-
bas mazināšana un kultūras sadarbība” projektu 
iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts profesio-
nālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bēr-
nu un jauniešu auditorijai” īstenošanas noteikumi”

VSS661 Noteikumu projekts “Mežam nodarīto 
zaudējumu noteikšanas kārtība”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490444
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490444
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490445
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490460
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490460
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Pašvaldības aicinātas pieteikties Eiropas 
kultūras galvaspilsētas 2027 statusa 
priekšatlasei

Latvijas pilsētu vai novadu pašvaldības pietei-
kumus Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 sta-
tusa priekšatlasei aicinātas iesniegt Kultūras 
ministrijā līdz 2021. gada 4. jūnijam plkst. 17.

Kritēriji un dokumenti, kas aizpildāmi piesakoties, 
pieejami ŠEIT. Interesentu ievērībai: š. g. septem-
brī tiks organizēts informatīvs seminārs.

“Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no pazīs-
tamākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi 
mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību 
Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzī-
votāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā 

arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa 
attīstībā saskaņā ar to stratēģijām un prioritātēm.

Pašvaldību pieteikumus starptautiska ekspertu 
komisija 12 locekļu sastāvā vērtē šādās kritēriju 
kopās: ieguldījums ilgtermiņa stratēģijā, Eiropas 
dimensija, kultūras un mākslas saturs, izpildes 
spēja, sabiedrības iesaiste un pārvaldība.

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu katru 
gadu piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no 
divām ES dalībvalstīm, ņemot vērā īpašā kalen-
dārā noteikto. Šis kalendārs paredz, ka 2027. gadā 
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir 
divām dalībvalstīm – Latvijai un Portugālei. Katra 
no šīm valstīm izrauga vienu pilsētu, kurai piešķir 
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, pama-
tojoties uz starptautiskas un neatkarīgas žūrijas 
atlases ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, un ne 
vēlāk kā 4 gadus pirms Eiropas kultūras galvaspil-
sētas nosaukuma gada par piešķiršanu paziņo Ei-
ropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, 
Eiropas Komisijai un Eiropas Reģionu komitejai.

Jau ziņots, ka 2008. gadā pieteikumus Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas 2014 atlasei iesniedza Rīga, 
Cēsis, Jūrmala un Liepāja. Otrajai atlases kārtai 
tika virzītas Rīga, Liepāja un Cēsis. 2014. gada Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas gods tika piešķirts 
divām pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un 
Ūmeo pilsētai Zviedrijā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

Aicina piedalīties mācībās par jaunatnes 
aktualitātēm

Turpinās vebināru cikls “Darbs ar jaunatni šo-
dien un rīt”, un aicina pieteikties diviem tiešsais-
tes vebināriem. Tie paredzēti jaunatnes darbinie-
kiem un visiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem. 
Vebināros varēs izzināt jaunatnes jomas aktualitā-
tes, dzirdēt pieredzes stāstus un apgūt metodes, 
ko izmantot darbā ar jauniešiem.

“Dzimtes dimensija darbā ar jauniešiem” 
17. augustā plkst. 11. Pieteikšanās: https://
us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod
Oig rzsiHtO56e0TbVEIPI7du8okorIQ

“Starpkultūru mācīšanās dimensija 

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/eiropas-kulturas-galvaspilseta#gsc.tab=0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModOigrzsiHtO56e0TbVEIPI7du8okorIQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModOigrzsiHtO56e0TbVEIPI7du8okorIQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModOigrzsiHtO56e0TbVEIPI7du8okorIQ
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projektos” 18. augustā plkst. 11. Pieteikšanās: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZwsdGrpjgqH9EjrTdR6srLSWMHpCwmQ2XJ

Vairāk informācijas: https://jaunatne.gov.lv/lv/
raksti/augustaatsakasvebinaruciklsdarbsar
jaunatnisodienunrit

Darbnīca “Digitālie rīki”. Darbnīcā būs iespējams 
pilnveidot zināšanas un prasmes par neformālās 
izglītības metodēm un to pielāgošanu digitālajai 
videi.

Pasākums plānots 24. augustā plkst. 13–17 tieš-
saistes platformā Zoom. Pieteikties var līdz 10. au-
gustam.

Vairāk informācijas: https://jaunatne.gov.lv/lv/
raksti/piesakiespraktiskaidarbnicaidigitalie
riki

Informatīvais seminārs Preiļos “Darba projek-
tu iespējas jauniešu nodarbināšanai”. Seminārā 
būs iespējams uzzināt, kādas iespējas jauniešu no-
darbināšanai organizācijām piedāvā programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projekti. ES 
programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedā-
vā atbalstu darba devējiem 18–30 gadus vecu jau-
niešu nodarbināšanai. Darba devējam tā ir iespēja 
saņemt papildu finansējumu un sniegt praktisku 
darba pieredzi jaunietim uzņēmumā, nevalstiskā 
organizācijā, valsts vai pašvaldības iestādē.

Seminārs notiks 2. septembrī plkst. 13–15 Prei-
ļu novada jauniešu centrā “Četri” Kārsavas ielā 
4 Preiļos. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 
25. augustam, aizpildot pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas: https://jaunatne.gov.lv/lv/
raksti/informativaisseminarspreilosdarbapro-
jektuiespejasjauniesunodarbinasanai

Jauniešus aicina piedalīties aptaujā

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas 
jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptau-
jā 2020 (http://dialogs.jaunatneslietas.lv/) un 
paust viedokli par sev aktuāliem jautājumiem. 
Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jau-
natnes politikas plānošanā un izstrādē.

Aptauja ir daļa no Eiropas jaunatnes dialoga, kurā 
Eiropas un Latvijas jauniešiem ir iespēja iesaistīties 
ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, 
sniedzot savu ieguldījumu politikas veidošanā. Ei-
ropas jaunatnes dialoga mērķis ir panākt pozitīvas 
pārmaiņas jaunatnes politikā vietējā, reģionālā, 

valsts un Eiropas līmenī.

Aptaujas sākumā dalībnieki var izvēlēties vienu no 
trim aptaujas tēmām. Tēmā “Iesaiste” ir iekļauti 
jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņem-
šanā un sabiedriskajā dzīvē; jautājumi par jauniešu 
informētību par Eiropas Savienību un tās piedāvā-
to iespēju izmantošanu ir apkopoti tēmā “Saikne 
ar ES”, savukārt tēmā “Atbalsts” var atbildēt uz 
jautājumiem par nepieciešamo atbalstu jauniešu 
attīstībai.

Piedalīties aptaujā ir iespējams gan individuāli, 
gan veidojot aptaujas aizpildīšanas grupu sesijas. 
Izveidojot grupas sesiju, ir iespējams sekot līdzi 
grupas dalībnieku atbilžu statistikai. Ieteicams 
veidot grupas sesiju, ja grupas dalībnieku skaits ir 
lielāks par pieciem cilvēkiem. Iesākām veidot gru-
pu sesijas, lai kopā ar jauniešiem izdiskutētu jau-
tājumus.

Aicinām dalīties ar aptaujas saiti http://dialogs.
jaunatneslietas.lv/ un tēmturi #jaunietisrunā so-
ciālajos tīklos un citos informācijas kanālos.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz jaunatnes-
lietas@izm.gov.lv. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsd-GrpjgqH9EjrTdR6srLSWMHpCwmQ2XJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsd-GrpjgqH9EjrTdR6srLSWMHpCwmQ2XJ
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/augusta-atsakas-vebinaru-cikls-darbs-ar-jaunatni-sodien-un-rit
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/augusta-atsakas-vebinaru-cikls-darbs-ar-jaunatni-sodien-un-rit
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/augusta-atsakas-vebinaru-cikls-darbs-ar-jaunatni-sodien-un-rit
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-praktiskai-darbnicai-digitalie-riki
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-praktiskai-darbnicai-digitalie-riki
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-praktiskai-darbnicai-digitalie-riki
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/informativais-seminars-preilos-darba-projektu-iespejas-jauniesu-nodarbinasanai
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/informativais-seminars-preilos-darba-projektu-iespejas-jauniesu-nodarbinasanai
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/informativais-seminars-preilos-darba-projektu-iespejas-jauniesu-nodarbinasanai
http://jaunatneslietas.lv/content/eiropas-jaunatnes-dialogs
http://dialogs.jaunatneslietas.lv/
http://dialogs.jaunatneslietas.lv/
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
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VBTAI no 2021. gada sāks piedāvāt 
bezmaksas psihoterapijas pakalpojumu 
ģimenēm

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(VBTAI) no 2021. gada janvāra piedāvās jaunu 
pakalpojumu ģimenēm – ģimenes psihoterapiju. 
Pakalpojums ietver ģimenes psihoterapijas kon-
sultācijas ģimenēm ar bērniem un grupas psiho-
terapijas sesijas kā atbalstu bērniem vecumā no 
12 līdz 18 gadiem, kuru vecāki dzīvo šķirti vai at-
rodas šķiršanās procesā. Pieteikšanās pakalpoju-
ma saņemšanai sāksies rudenī. Sākotnēji jaunais 
pakalpojums tiks nodrošināts vienu gadu, bet, ja 
tā rezultāti būs labi, to iespējams pagarināt. Pa-
kalpojums ģimenēm būs bez maksas.

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju nodrošinās 
visai ģimenei ar jebkura vecuma bērniem, t. sk. 
bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, nenosakot 
konkrētu ierobežojumu attiecībā uz ģimenē iden-
tificēto problemātiku (vecāku šķiršanās, bērna uz-

vedības problēmas, vecāka garīga saslimšana, tu-
vinieka zaudējums u. c.). Vienas ģimenes psihote-
rapijas konsultācijas ilgums plānots no vienas līdz 
pusotrai stundai. Atbilstoši katra gadījuma speci-
fikai un pakalpojuma sniedzēja izvērtējumam ģi-
mene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsul-
tācijām, taču kopējais konsultāciju skaits ģimenei 
nevarēs pārsniegt 10 stundas.

Arī grupu psihoterapijas sesijas plānots īstenot 
vienu gadu. Tās prioritāri paredzētas kā atbalsts 
bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem (neieskai-
tot), kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās 
procesā. Šajās sesijās bērni tiks dalīti divās vecu-
ma grupās – 12–13 gadi un 14–18 gadi (neieskai-
tot). Paredzamais vienas sesijas ilgums būs divas 
stundas, vienai grupai nodrošinās līdz 10 grupas 
sesijām. Plānotas līdz 20 bērniem lielas grupas, 
gada laikā paredzēts organizēt 70 grupas.

Grupu psihoterapijas sesiju mērķis būs stiprināt 
bērnu personību un vairot patstāvību, piemēram, 
palīdzot bērniem ne tikai atpazīt savas emocijas, 
pieredzēt cieņpilnu iespēju runāt par iekšējiem 
konfliktiem, konfliktiem ar vecākiem, un konflik-
tiem vecāku starpā, nodalīt sevi no vecāku kon-
fliktiem, bet arī saņemt šajā vecumā tik nozīmīgo 
vienaudžu atbalstu un iespēju savstarpējā komuni-
kācijā noorientēties sevī un pasaulē, mazināt vien-
tulības un atstumtības sajūtu, ieraudzīt un apgūt 
citādas, attiecīgajā situācijā drošākas un veselīgā-
kas psihoemocionālās izdzīvošanas stratēģijas u. c.

Gan ģimenes psihoterapijas konsultācijas, gan 
grupu psihoterapijas sesijas ir plānots nodrošināt 
piesaistītā pakalpojuma sniedzēja psihoterapeitu 
un/vai psihoterapijas speciālistu privātpraksēs visā 
Latvijā.

Seko līdzi “Latvijas Vēstneša” saturam: 
piesakies un saņem ziņu epastā

“Latvijas Vēstnesis” piedāvā papildu funkciona-
litāti jaunajai iespējai, kas interesentiem piedā-
vā epastā saņemt ziņu par interesējošu publi-
kāciju oficiālajā izdevumā tūlīt pēc tās publisko-
šanas. Tagad arī publikāciju atvērumos ietvertās 
saites, piemēram, uzņēmuma reģistrācijas nu-
murs, kadastra numurs, adrese, klikšķa attā-

lumā aicina pieteikties pakalpojumam “Seko 
līdzi”. 

No 2020. gada jūlija ikvienam interesentam ir pie-
ejams pakalpojums “Seko līdzi” – oficiālo publikā-
ciju monitorings, kas pārlūko pasūtīto informāci-
jas pieprasījumu (ievadītos atlases kritērijus) par 
Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas 
Vēstnesis” (vestnesis.lv) satura jaunumiem. Lieto-
tāji to aktīvi izmanto.

https://lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=1185
https://lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=1185


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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Pilnveidojot funkcionalitāti, arī publikāciju atvē-
rumi papildināti ar “Seko līdzi” iespēju: lietotājs, 
uzklikšķinot uz saites, var uzreiz pieteikties intere-
sējošajai informācijai.

Pakalpojumā sniegtie dati (tai skaitā personas 
dati) ir publiski pieejama informācija, kas ir pub-
licēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” sa-
skaņā ar normatīvo aktu prasībām.

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
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