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LPS pievienojas sadarbības 
memorandam “Dators ikvienam bērnam”

14. maijā Rīgas pilī notika sadarbības memoranda 
“Dators  ikvienam  bērnam”  svinīgā  parakstīšana. 
Memorandu parakstīja Valsts prezidents Egils Le-

vits, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Artūrs Toms Plešs,  finanšu ministrs  Jānis Reirs, 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
vadītājs Arvils Ašeradens  un  Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
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Memoranda dalībnieki vienojas kopīgi strādāt, lai 
ikvienam bērnam un skolotājam zināšanu un pras-
mju apguvei iespējami īsā laikā nodrošinātu atbil-
stošu tehnisko mācību  līdzekli – datoru. Sadarbī-
bas memorands paredz līdz 2025. gadam sarūpēt 
datoru katram skolēnam un skolotājam un datoru 
nodrošināšanai  veidot  datoru  bibliotēku ikvienā 
Latvijas valsts un pašvaldību skolā.

Šīs  iniciatīvas autore  ir Valsts prezidenta padom-
niece  informatīvās  telpas  un  digitālās  politikas 

jautājumos Ieva Ilvesa.

Memorandam  aicinātas  pievienoties  IKT  nozari 
pārstāvošas organizācijas un uzņēmumi, kas gata-
vi  īstenot kādu iniciatīvas komponentu vai sniegt 
citādu atbalstu mērķa sasniegšanai.

Memorandu skatiet šeit!

Svinīgais pasākums tika translēts tiešraidē, un tā 
videoieraksts pieejams šeit.

LPS ikgadējās sarunas ar ministrijām

Latvijas  Pašvaldību  savienības  ikgadējās  saru-
nas  ar  nozaru  ministrijām  sākās  pagājušonedēļ, 
kad notika pirmās trīs sarunas: 12. maijā ar Vides 
aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministriju 
(VARAM) un Satiksmes ministriju un 14. maijā ar 
Izglītības un zinātnes ministriju.

Pirms svarīgā darba cēliena LPS priekšsēdis Gints 

Kaminskis uzsvēra: “LPS un ministriju sarunu pro-
cedūra noteikta Ministru kabineta noteikumos par 
kārtību, kādā valdība ar pašvaldībām saskaņo jau-
tājumus, kas skar pašvaldību intereses un darbību. 
Ikgadējās sarunās ar nozaru ministrijām allaž cen-
šamies tikt līdz kompromisiem, kas būtu pieņema-
mi abām pusēm, lai Ministru kabineta un Latvijas 
Pašvaldību savienības gadskārtējā vienošanās un 
domstarpību protokolā būtu pēc iespējas mazāk ne-
vienošanos. Ceram, ka šogad sarunas ar ministrijām 
izdosies konstruktīvas un varēsim vienoties arī par 
problemātiskiem jautājumiem un to risinājumiem.”

Šonedēļ notiks divas sarunas: 19. maijā ar Veselī-
bas ministriju un 20. maijā ar Labklājības ministri-
ju.

LPS sarunas ar VARAM

12. maijā  norisinājās  Latvijas  Pašvaldību  savienī-
bas ikgadējās sarunas ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju. Tās vadīja vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs 

Toms Plešs un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Šogad sarunas tradicionāli sākās ar LPS un VARAM 
2020.  gada  sarunu  protokola  izpildes  vērtējumu 
par  pērn  darba  kārtībā  iekļautajiem  reģionālās 
attīstības  un  plānošanas,  vides,  informācijas  un 
komunikācijas  tehnoloģiju  un  transporta  jautā-
jumiem,  finanšu  resursiem  un  aktivitātēm  fondu 
apguvē,  pašvaldību  likumprojekta  izstrādes  gai-
tu, novadu attīstības centru atbalsta iespējām un 
nomales efekta  samazināšanu pēc administratīvi 
teritoriālās reformas u. c.

Šāgada sarunu pirmais temats bija investīciju pro
gramma valsts autoceļu attīstībai administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) kontekstā un citi finan-
šu atbalsta mehānismi ATR mērķu sasniegšanai.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6729-lps-pievienojas-sadarbibas-memorandam-dators-ikvienam-bernam
https://www.youtube.com/watch?v=pEQUMA1fSiQ
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LPS  padomnieks  tautsaimniecības  jautājumos 
Aino Salmiņš atzīmēja, ka no valsts budžeta pro
grammas  “Līdzekļi  neparedzētiem  gadījumiem” 
piešķirtajiem 100 miljoniem eiro  šogad būvniecī-
ba  paredzēta  47  valsts  reģionālo  un  divos  valsts 
vietējo  autoceļu  posmos  408  km garumā  (no  šīs 
summas 36,9 miljoni tiek attiecināti uz investīciju 
programmu saistībā ar ATR). 2021. gadā valsts re-
ģionālo un vietējo autoceļu posmu būvniecībai re-
formas īstenošanai piešķirti 55 miljoni eiro, un šie 
posmi noteikti VARAM informatīvā ziņojuma “Par 
investīciju  programmas  valsts  autoceļu  attīstībai 
administratīvi  teritoriālās  reformas  kontekstā  īs-
tenošanu” pielikuma 2. sarakstā un ietver autoce-
ļu  posmus  276  km garumā  visos  piecos  plānoša-
nas  reģionos.  Pašvaldību  savienība  atzinīgi  vērtē 
investīciju programmu, taču atzīmē, ka  reformas 
rezultātā vairāku  jauno novadu centru savienoju-
mi ar citiem lielākiem vai mazākiem centriem ne-
tiks uzlaboti un nebūs pieņemamā kvalitātē, tāpēc 
šī problēma ir jārisina, lai nepastiprinātu nomales 
efektu  un  neveicinātu  emigrāciju.  LPS  uzskata, 
ka jāsagatavo jauna valsts investīciju programma 
pašvaldību  autoceļu  attīstībai  novados,  kas  pa-
pildinātu valsts autoceļu programmu, nodrošinot 
savienojumus  pagastiem  un  novada  pilsētām  ar 
valstspilsētām un novadu centriem.

VARAM pārstāvji norādīja, ka Ministru kabinets ir 
paredzējis  investīciju  programmā  autoceļu  attīs-
tībai ATR  īstenošanai  sākotnēji  noteikto  apjomu 
(300 000 000 eiro) papildināt ar finansējuma pie-
šķiršanu no valsts budžeta 106 194 000 eiro apmē-
rā 2022. un 2023. gadā un no Eiropas Atveseļoša-
nas  un  noturības mehānisma  (ANM)  autoceļiem 
paredzēts 102,3 miljonu eiro finansējums.

LPS  padomniece  uzņēmējdarbības  jautājumos 
Andra Feldmane vērsa uzmanību uz to, ka Eiropas 
Atveseļošanas un noturības mehānisma finansiāli 
nozīmīgākie  ieguldījumi plānoti  ilgtspējīgā  trans-
porta  infrastruktūrā  Rīgas  un  Pierīgas  reģionā, 
taču  klimata  izaicinājumi  prasa  risinājumus  visās 
pašvaldībās,  ko  savās  rekomendācijās  uzsvērusi 
arī  Eiropas  Padome.  Nepieciešama  jaunu  atbal-
sta instrumentu izveide videi draudzīgu autobusu, 
sadzīves atkritumu mašīnu un citas tehnikas iegā-
dei, kas darbināma ar ūdeņradi, elektrobaterijām 
vai  biogāzi,  kā  arī  uzlādes  infrastruktūrai.  Puses 
bija vienisprātis, ka jāizstrādā atbalsta instrumenti 
transporta  sektora  zaļināšanai  un  uzlādes  infra-
struktūras izveidei.

Sarunu turpinājumā tika pārrunāta jūras piekrastes 
joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība.

LPS  padomniece  vides  aizsardzības  jautājumos 
Sandra Bērziņa atgādināja, ka jautājumu par iek-
šējo  ūdeņu  un  jūras  piekrastes  apsaimniekošanu 
un  finansēšanu  LPS  aktualizē  jau  trīs  gadus  un 
pērnā  gada  sarunās  puses  vienojušās  par  darba 
grupas  izveidi,  taču tā  joprojām nav  izveidota un 
jautājums no VARAM puses nav risināts. Sarunas 
dalībniekiem atkārtoti tika norādīts uz Zemes pār-
valdības likuma 15. pantu, kas nosaka, ka par vides 
aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšze-
mes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas re-
zervātos, nacionālajos parkos un dabas  liegumos 
un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas 
valdījumā,  un  jūras  piekrastes  sauszemes  daļai, 
kas  atrodas  dabas  liegumos  un  nacionālo  parku 
dabas  lieguma zonā un nav privātpersonu  īpašu-
mā vai citas ministrijas valdījumā, savukārt vietējā 
pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai terito-
rijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem un tās 
teritorijā esošajai  jūras piekrastes sauszemes da-
ļai,  kā arī  iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru 
valdītājs nav VARAM vai cita ministrija un kuri nav 
privātpersonu  īpašumā.  LPS  uzskata,  ka  ir  vaja-
dzīgs  skaidrs  funkciju  sadalījums  starp  VARAM 
un  pašvaldībām  sekmīgā  jūras  piekrastes  joslas 
un  iekšzemes  publisko  ūdeņu  dabas  vērtību  aiz-
sardzībā,  pārvaldībā,  apsaimniekošanā  un  saim-
nieciskās  darbības  attīstībā.  Zemes  pārvaldības 
likumā  arī  noteikts,  ka  pašvaldībām,  pārņemot 
savā valdījumā valsts īpašumu – piekrastes joslu –, 
piešķirams  valsts  atbalsts  jūras  piekrastes  joslas 
apsaimniekošanai  un  attīstībai.  Kopš  likuma  stā-
šanās  spēkā  LPS  katru  gadu  atgādinājusi  par  šā 
finansējuma  nepieciešamību,  bet  valsts  to  kom-
pensē tikai ar pagaidu risinājumu – Latvijas Vides 
aizsardzības  fonda finansēto nacionālas nozīmes 
projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
pasākumu realizēšana” aptuveni 200 000 eiro ap-
mērā  ik  gadu.  Šāda  piekrastes  apsaimniekošana 
projekta  veidā  ir  apgrūtinoša,  nav  ilgtspējīga  un 
prasa papildu administratīvos resursus, tādēļ būtu 
jādomā par stabilu ikgadēju valsts atbalstu pašval-
dībām valsts  īpašuma pārvaldībai.  Iekšējo  ūdeņu 
apsaimniekošanai  pašvaldībām  nav  pieejami  ne-
kādi  papildu  līdzekļi,  izņemot Zivju  fonda  atbal-
stītos projektus, taču apsaimniekošana jāsaista ne 
vien ar zivju resursiem, bet arī ar ūdeņu kvalitāti, 
biotopu  apsaimniekošanu,  peldvietu  un  atpūtas 
vietu ierīkošanu u. c.
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LPS  prasība:  jānosaka  par  jūras  piekrastes  saus-
zemes daļu un iekšzemes publisko ūdeņu apsaim-
niekošanu  atbildīgo  institūciju  pienākumi  un  uz-
devumi  un  jāizanalizē,  kādas  aktivitātes  upju  un 
ezeru  apsaimniekošanas  plānu  īstenošanas  gaitā 
paralēli veic dažādas  institūcijas, kādas darbības, 
piemēram, atļauju izsniegšanu, varētu vienkāršot 
vai pat izslēgt, un jāizstrādā priekšlikumi kompe-
tences pārdalei, uzticot  lielākas pilnvaras pašval-
dībām. Puses vienojās darba grupā rast risinājumu 
un vienoties par iekšējo ūdeņu un jūras piekrastes 
apsaimniekošanas un finansēšanas modeli.

Nozīmīga  sarunu  sadaļa  tika  veltīta  atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumiem  –  atkritumu 
apsaimniekošanas  reģionu  iecerētajai  reformai, 
pamatojumam,  tiesību  un  saistību  pārņemšanai, 
atkritumu  apsaimniekošanas  centru  veidošanas 
juridiskajiem  aspektiem,  mērķu  sasniegšanai  at-
kritumu reģenerācijā, pārstrādē un apglabāšanas 
straujā mazināšanā, aprites ekonomikas principu 
ieviešanai no atkritumu mazināšanas līdz otrreizē-
jai lietošanai un pārstrādes iespējām.

LPS padomniece Sniedze Sproģe uzsvēra, ka  ie-
cerētajai  atkritumu  apsaimniekošanas  reformai 
nav skaidru mērķu un pamatojuma un nav izvērtē-
ti finansiālie un ekonomiskie aspekti. LPS uzskata, 
ka plānotais reģionu sadalījums ir pretrunā ar At-
kritumu apsaimniekošanas valsts plānā nospraus-
to  atkritumu  apsaimniekošanas  reģionu  (AAR) 
izveides  mērķi  “nodrošināt ekonomiski pamatotu 
atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver samērīgu 
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras un re-
ģionā radīto atkritumu apsaimniekošanas balansu, 
saprātīgus atkritumu pārvadājumu attālumus no 
atkritumu rašanās vietām līdz sadzīves atkritumu 
poligonam u. c.”, un prasa nedalīt pašreizējos AAR, 
lai reģionālajos plānos pašvaldības varētu izvērtēt 
turpmāko  darbību  modeļus  un  pieņemt  ekono-
miski  pamatotus  lēmumus,  kā  veidot  reģionālos 
atkritumu apsaimniekošanas centrus un kā iekļau-
ties lielākā AAR. Pašvaldībām sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana uzticēta kā autonomā  funkcija, 
tādēļ tām jāņem vērā vietējie apstākļi un savas te-
ritorijas iedzīvotāju intereses.

Puses  atzīst,  ka  jāvienojas  par  skaidru  un  sapro-
tamu  atkritumu  apsaimniekošanas  reformas  pa-
matojumu un rīcības plānu, lai izpildītu valsts no-
spraustos  atkritumu  apsaimniekošanas  mērķus, 
reizē  sniedzot  iedzīvotājiem  kvalitatīvu  pakalpo-
jumu par samērīgām izmaksām.

LPS  piedāvā  atkritumu  apsaimniekošanas  reģio-
nālos  centrus  veidot  reizē  ar  atkritumu  apsaim-
niekošanas reģionālo plānu izstrādi; izvērtēt katra 
atkritumu apsaimniekošanas reģiona saistības, lai 
AAR robežu maiņās varētu vienoties arī par tiesību 
un  saistību  pārņemšanu;  noteikt  pārejas  periodu 
līdz noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekoša-
nas veicējiem termiņu beigām; izvērtēt atkritumu 
apsaimniekošanas  reformai  nepieciešamo  trūk-
stošo investīciju finansējuma apjomu (šobrīd apri-
tes ekonomikai plānoti 120 miljoni eiro,  t.  sk. at-
kritumu dalītajai vākšanai 500 000 eiro, labošanas 
centriem 1 750 000 eiro, bet Atkritumu apsaimnie-
košanas  valsts  plānā  ir  aprēķins,  ka  sadzīves  at-
kritumu apsaimniekošanai vien nepieciešami 520 
miljoni eiro) un  rast  risinājumu no citiem finanšu 
avotiem.

Vēl  sarunās  skatīja  valsts līdzfinansējumu paš-
valdību koprisinājumu uzturēšanai  un  2021.–
2027. gada plānošanas perioda Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma pie-
šķiršanu pašvaldību IKT projektiem.  Par  šiem 
jautājumiem LPS pozīciju pauda LPS padomnieks 
informācijas tehnoloģiju jautājumos Guntars Kra-
sovskis.

Iepriekšējā  gadā  puses  vienojās  par  Rīgas  un 
Ventspils  pašvaldību  īstenoto SAM 2.2.1.  projek-
tos  izstrādāto  vairākās  pašvaldībās  izmantojamu 
koplietošanas  IKT  risinājumu  uzturēšanas  finan-
sēšanu.  Ministru  kabinets,  saskaņojot  šos  pro-
jektus,  lēmis Ventspilij  pēc  projekta  pabeigšanas 
noteikt  projekta  uzturēšanas  izmaksas  ne  vairāk 
kā 150 000 eiro gadā, ko sedz no VARAM budže-
ta programmas “Attīstības nacionālie atbalsta in
strumenti”, Rīgai – 72 059 eiro ministrijai pieprasīt 
papildus  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā. 
LPS  aicināja VARAM,  plānojot  nākamā  gada  bu-
džetu,  iesniegt  pieprasījumu,  lai  šis  finansējums 
tiek piešķirts ne vēlāk kā nākamajā gadā pēc pro-
jekta pabeigšanas, t. i., sākot ar 2022. gadu.

Par 2021.–2027. gada plānošanas perioda ERAF fi-
nansējuma piešķiršanu pašvaldību IKT projektiem 
LPS prasība ir šo punktu papildināt ar Atveseļoša-
nas un noturības mehānisma finansējumu, lai īste-
notu pašvaldību IKT koplietošanas infrastruktūras 
un pakalpojumu digitalizācijas un IKT pārvaldības 
mehānisma  izveidi.  LPS  piedāvātajās  aktivitātēs 
iekļauta  pašvaldību  koplietošanas  IKT  infrastruk-
tūras un pakalpojumu izveide un attīstība; datu ap-
maiņas  optimizācija  starp  tiešās  valsts  pārvaldes 



5

iestādēm un pašvaldībām; pašvaldību informācijas 
sistēmu  pārveide  par  atvērtā  koda  risinājumiem; 
pašvaldību  līdzdalības  budžeta  vienotas  platfor-
mas izveide. Tāpat LPS lūdz VARAM atbalstīt paš-
valdību iesaisti ANM aktivitātēs uzņēmējdarbības, 
izglītības un sakaru tīklu attīstībā, īpaši akcentējot 
reģionālo aspektu. Puses vienojās plānotās aktivi-
tātes pirms to uzsākšanas un ieviešanas gaitā ap-
spriest ar pašvaldību pārstāvjiem, izmantojot LPS 
piedāvātās darba grupu platformas.

Par  reģionālās attīstības un plānošanas jautā-
jumiem saistībā ar administratīvajiem reģio-
niem, to funkcijām un reģionālās attīstības īs-
tenošanas atbalstu, t. sk. Reģionālās politikas 
pamatnostādņu īstenojamiem pasākumiem un 
reģionālo centru izvērtējumu,  LPS  viedokli  aiz-
stāvēja LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un 
padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita 
Peipiņa.

Pērnā gada nogalē VARAM sagatavoja un  iesnie-
dza Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu “Par 
administratīvo  reģionu  izveidi”,  ko  LPS  nesaska-
ņoja.  Līdz  šim  ziņojums  valdībā  vēl  nav  skatīts. 
LPS atzinumos rakstīja, ka, izstrādājot likumu par 
administratīvajiem  reģioniem,  jāturpina  diskusi-
ja  un  jāizveido  to  institucionālais  un  finansiālais 
pamats, nosakot tādu juridisko statusu, kas ļautu 
nākotnē  būtiski  pārsniegt  pašreizējo  plānošanas 
reģionu kompetenci un nododot tiem ne vien at-
sevišķus dažādu nozaru valsts  funkcijās  ietilpsto-
šus  pārvaldes  uzdevumus  un  atsevišķus  pašval-
dību  funkcijās  ietilpstošus  pārvaldes  uzdevumus, 
bet arī autonomas funkcijas. Turklāt administratī-
vajiem reģioniem arī jānodrošina Latvijai iespējas 
saglabāt pēc  iespējas  lielāku atbalstu no ES  fon-
diem nākotnē, tāpēc jācenšas pēc iespējas tuvināt 
dalījumu NUTS3 reģionos (administratīvo reģionu 
teritorijas) un dalījumu zemēs. Šim nosacījumam 
vislabāk atbilst  sešas  zemes, papildinot  adminis-
tratīvos reģionus ar Sēliju un piešķirot vēsturiskās 
zemes statusu Rīgas administratīvajam reģionam, 
kas jāizdala no Vidzemes. LPS uzskata, ka, sasais-
tot  reģionu  teritorijas  ar  latviešu  vēsturiskajām 
zemēm,  tieši  kultūrvēsturiskā  identitāte  veicinās 
iedzīvotāju  vēlmi  piedalīties  sava  reģiona  attīstī-
bā.  Jautājums  par  administratīvajiem  reģioniem 
jārisina kopā ar redzējumu, cik ES NUTS2 statisti-
kas reģionu turpmāk Latvijā būs. Šo reģionu skaits 
nosaka turpmāko ES daudzgadu budžeta sagata-
vošanas formu un uz Latviju attiecināmo kohēzi-
jas  politikas  finansējuma  apjomu.  Katrā  NUTS2 

reģionā jāietilpst galīgam skaitam vai nu plānoša-
nas reģionu, vai administratīvo reģionu. Lai iegūtu 
Latvijai labvēlīgu ES lēmumu, grozot ES daudzga-
du budžetu un gatavojot nākamo, nekavējoši jāsa-
līdzina valsts un pašvaldību potenciālie  ieguvumi 
un zaudējumi.

Lai  pašvaldības  uzticētos  administratīvajiem  re-
ģioniem,  nekādā  gadījumā  tiem  nedrīkst  uzdot 
pašvaldību  pārraudzības  un  kontroles  funkcijas, 
ar kurām  labi  tiek galā valsts  tiešās pārvaldes  ie
stādes.  Šis  konceptuālais  ierobežojums  jāietver 
likumprojektā.

Puses  vienojās  pirms  likumprojekta  “Par  admi-
nistratīvajiem reģioniem” izstrādes darba grupās 
izdiskutēt  jautājumus  par  to  funkcijām,  finansē-
jumu un juridisko statusu; pēc pašvaldību vēlēša-
nām izveidot darba grupu ar pašvaldību  līdzdalī-
bu  jautājumā  par  administratīvo  reģionu  izveidi 
saistībā  ar  Latvijas  dalījuma  maiņu  NUTS2  re-
ģionos; VARAM  sagatavot  diskusiju  par  funkcio-
nālo  teritoriju  lomu ANM un daudzgadu finanšu 
līdzekļu  piešķiršanā  un  aktualizēt  jautājumu  par 
Zemkopības ministrijas Lauku fonda līdzekļu pie-
saisti,  lai  izstrādātu  papildu  atbalsta  instrumen-
tus  infrastruktūras  sakārtošanai  teritorijās  ārpus 
novada centriem, piesaistot plānošanas reģionus 
un pašvaldības; darba grupā turpināt diskusiju un 
rast risinājumu līdzsvarotai visu pašvaldību admi-
nistratīvo teritoriju attīstībai; VARAM analizēt un 
aktualizēt  katra  attīstības  centra  esošās  un  po-
tenciālās priekšrocības.

Darba  kārtībā  bija  iekļauts  arī  jautājums  par  at-
balstu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslē-
gumiem mājsaimniecībās.  Puses  vienojās,  ka 
VARAM sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām iz-
strādās mehānismu, lai pašvaldības līdzfinansēju-
ma saņēmējiem netīšām neveidotos nodokļu pa-
rāds, kas mazinātu interesi par līdzfinansējumu un 
apgrūtinātu vides mērķu sasniegšanu: piemēram, 
likumā  “Par  iedzīvotāju  ienākuma nodokli”  varē-
tu  iestrādāt  normu,  ka  šis  atbalsts  netiek  aplikts 
ar  iedzīvotāju  ienākuma  nodokli.  Pašvaldības  no 
VARAM arī gaida vadlīnijas saistošajiem noteiku-
miem par līdzfinansējuma piešķiršanu. Tā kā jaun-
izveidotajām pašvaldībām  līdz 2022. gada 1.  jūli-
jam būs no jauna jāizdod visi saistošie noteikumi, 
vadlīnijas nepieciešamas iespējami drīzāk.

Aktuālos un neatrisinātos jautājumus saistī-
bā ar jaunām Eiropas Savienības regulām un 
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direktīvām kontekstā ar Atveseļošanas un notu-
rības mehānismu (ANM) aktualizēja LPS padom-
niece Andra Feldmane. Aktuāli jautājumi, par ku-
riem pēc abu pušu vienošanās nepieciešamas pa-
pildu diskusijas, ir pašvaldības lomas stiprināšana 
klimatneitrālas  ekonomikas  izveidē  un  pārejā  uz 
zaļu ekonomiku, kam nepieciešams atbalsts tīras 
elektroenerģijas  ražošanas  un  pašpatēriņa  veici-
nāšanai, t. sk. zaļās  industriālās teritorijas attīstī-
šanai pie lieliem atjaunojamo energoresursu (AER) 
parkiem; MK noteikumu izstrāde, nosakot kritiski 
svarīgus  robežlielumus  lielu AER parku  būvniecī-
bas un ekspluatācijas stadijās; aprites ekonomikas 
principu  iedzīvināšana;  inovāciju  iepirkums  kā  lī-

dzeklis nacionālas industrijas atbalstam, kā arī pa-
pildu finanšu līdzekļu piešķiršana uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās  inženiertehniskās  infrastruktūras 
izbūvei un papildu finansējums pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm, lai nodrošinātu kvalitatīvu, kompe-
tencē balstītu, iekļaujošu un teritoriāli vienmērīgi 
pieejamu izglītību.

Vairāk skatiet šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

12. maijā norisinājās LPS ikgadējās sarunas ar Sa-
tiksmes ministriju  (SM). Tās vadīja  satiksmes mi-
nistrs Tālis Linkaits  no SM puses un LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis  un  LPS Tautsaimniecības 
komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis no LPS 
puses.

Sarunu  darba  kārtībā  pirmais  bija  jautājums 
par  valsts autoceļu atjaunošanas projektiem 
2021. gadā – plānotajiem remontdarbiem un fi-
nansējumu valsts reģionālajiem un vietējiem au-
toceļiem.  Šogad  valsts  pamatbudžeta  valsts  au-
toceļu fonda programmas finansējumu 25 049 709 

eiro apjomā plānots  ieguldīt 141,23 km valsts  re-
ģionālo autoceļu  segumu atjaunošanā,  52,95 km 
valsts reģionālo autoceļu pārbūvē, 54,25 km valsts 
reģionālo  autoceļu  segumu  atjaunošanā  Eiro-
pas  Savienības  finansētajos  projektos  un  35,928 
km  valsts  vietējo  autoceļu  segumu  atjaunošanā 
pamatbudžeta  finansētajos  projektos.  No  valsts 
budžeta  programmas  “Līdzekļi  neparedzētiem 
gadījumiem”  piešķirtajiem  100  miljoniem  eiro 
2021. gadā paredzēts veikt būvniecību 47 dažādos 
valsts  reģionālo  un  divos  valsts  vietējo  autoceļu 
posmos  408,32  km  garumā.  Savukārt  ATR  īste-
nošanai valsts reģionālo un vietējo autoceļu pos-
mu būvniecībai ir piešķirts finansējums 55 miljoni 
eiro,  un  ceļu  posmi  noteikti VARAM  informatīvā 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6715-lps-sarunas-ar-varam


ziņojuma “Par investīciju programmas valsts auto-
ceļu attīstībai administratīvi  teritoriālās reformas 
kontekstā  īstenošanu”  pielikuma  2.  sarakstā  un 
ietver  autoceļu  posmus  visos  piecos  plānošanas 
reģionos 275,59 km garumā.

LPS  padomnieks  tautsaimniecības  jautājumos 
Aino Salmiņš,  paužot  LPS  viedokli,  atzīmēja,  ka 
investīciju  programma  valsts  autoceļu  attīstībai 
ATR kontekstā vērtējama atzinīgi, taču vienlaikus 
jānorāda, ka no kopējā valsts autoceļu finansēju-
ma  valsts  pamatbudžets  sedz  tikai  47,7%  un  tas 
liecina par  ilgtspējīgas finanšu politikas trūkumu. 
Tajā pašā laikā valsts vietējiem autoceļiem inves-
tīciju programma 2021. gadā paredz tikai 23,59% 
no  kopapjoma. Ar  katru  gadu  turpina  pasliktinā-
ties grants autoceļu tehniskais stāvoklis, un pērn 
jau 55,9% jeb 5519,7 km valsts autoceļu ar grants 
segumu bija kvalificējami kā ļoti slikti un tādi, kam 
nepieciešama seguma pārbūve.

Puses pieņēma zināšanai, ka Satiksmes ministrija 
izstrādās  valsts  reģionālo  autoceļu  programmu. 
Diemžēl jautājums par papildu finansējumu valsts 
vietējiem autoceļiem paliek atklāts.

Sarunu  dalībnieki  pārrunāja  arī finansējumu au-
toceļiem vidēja termiņa budžetā (2022–2024) un 
iespējamās izmaiņas mērķdotācijas sadalē.

Puses  ir  gandarītas,  ka  Ministru  kabinets  pare-
dzējis  investīciju  programmā  autoceļu  attīstī-
bai  ATR  īstenošanai  sākotnēji  noteikto  apjomu 
(300  000  000  eiro)  papildināt  ar  53  097  000  eiro 
2022.  gadā  un  tikpat  lielu  summu  no  valsts  bu-
džeta arī 2023. gadā, taču pauž bažas par Eiropas 
Atveseļošanas  un  noturības  mehānisma  plāna 
projektu, kurā no sākotnēji  iezīmētā finansējuma 
“pazuduši” 10 miljoni.

Domājot par sistēmisku pieeju nozares finansēša-
nai, LPS aicina pārskatīt likuma “Par autoceļiem” 
12. panta (4) daļu un noteikt, ka, plānojot gadskār-
tējo  budžetu,  valsts  budžeta  izdevumi  program-
mai “Valsts autoceļu fonds” būtu samazināmi par 
summu,  kas  ceļu  nozarei  ir  pieejama no  ES  fon-
diem  attiecīgajā  finanšu  gadā;  savukārt  ikgadē-
jai mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem un  ielām 
piešķirtais  finansējums  nedrīkstētu  būt  mazāks 
par  30% no programmai  “Valsts  autoceļu  fonds” 
piešķirtā  valsts  budžeta  finansējuma,  neskaitot 
prognozētos  ieņēmumus  no  autoceļu  lietošanas 
nodevas.

Par  mērķdotācijas  sadali  LPS  pārstāvji  rosināja 
Satiksmes ministrijai nevis turēties pie 2008. gada 
11.  marta  Ministru  kabineta  noteikumu  nr.  173 
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda pro
grammai  piešķirto  līdzekļu  izlietošanas  kārtība” 
51.  punktā  noteikto  koeficientu  piemērošanas, 
bet padomāt par 30% garantiju no valsts autoce-
ļu fonda programmas un veidot darba grupu, kas 
izvērtētu pamatkritērijus mērķdotāciju sadalei, lai 
autoceļu  attīstība  reģionos  notiktu  pēc  vienlīdzī-
bas principa.

Satiksmes ministrija informēja, ka šogad sistēma 
netiks mainīta un paliks  spēkā  līdzšinējā  kārtība, 
bet eksperti meklēs pēc iespējas nesāpīgākus risi-
nājumus visām pašvaldībām.

Nozīmīga sarunu daļa  tika veltīta Satiksmes mi-
nistrijas aktivitātēm Eiropas zaļā kursa ievieša-
nā transporta sektorā un ilgtspējīgas un viedas 
mobilitātes stratēģijai, kas paredz nākotnē lielus 
izaicinājumus, piemēram, CO₂ samazinājumu pil-
sētas autobusiem un pāreju uz bezemisiju vai tīro 
degvielu. Sarunās  tika  apspriestas  iespējas  satik-
smes  un  infrastruktūras  uzlabošanas  projektiem 
piesaistīt Eiropas Atveseļošanas un noturības me-
hānisma finansējumu.

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka Latvijas 
izvirzīto mērķu  sasniegšanai Eiropas  zaļajā kursā 
nepieciešams apjomīgs finansējums, kas pašlaik ir 
nepietiekams. Transporta sektorā jāveicina starp
institūciju  sadarbība,  iesaistot  visas  par  klimata 
mērķu sasniegšanu atbildīgās ministrijas, lai rastu 
efektīvākos  un  piemērotākos  risinājumus  trans-
porta negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai.

LPS uzsvēra vairākus problēmjautājumus, piemē-
ram,  par  Latvijas  apņemšanos  līdz  2026.  gadam 
panākt,  ka  35% no  visiem pilsētas  autobusiem  ir 
pārgājuši uz bezemisijas  jeb tīro degvielu, un ce-
nām, cik izmaksā šāda zaļināšana, neskaidrību par 
valsts budžeta subsīdijām un atbalstu  inovācijām 
transporta jomā, nepietiekamo uzlādes infrastruk-
tūru u. c., un norādīja uz nepieciešamību izstrādāt 
konkrētus  valsts  atbalsta mehānismus  un  rīcības 
plānus izvirzīto mērķu sasniegšanai pa posmiem.

Vairāki darba kārtības punkti bija saistīti ar sabied-
riskā transporta pakalpojuma aktualitātēm un 
finansējumu. Viens no  tiem – par papildu nepie-
ciešamo finansējumu šogad. Sarunas laikā minis-
trijas un Pašvaldību savienības pārstāvji vienojās, 
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ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinā-
šanai 2021. gadā papildus būs nepieciešami 32,87 
miljoni eiro, t. sk. reģionālajiem pārvadājumiem ar 
autobusiem 20,86 milj. eiro. Satiksmes ministrija 
jau  ir  iesniegusi valdībā finanšu pieprasījumu par 
13,3  miljoniem  eiro  iepriekšējā  gada  norēķiniem 
un Covid-19  ietekmes  seku mazināšanai  šā  gada 
pirmajā pusgadā.

Vēl  puses  diskutēja  par  sabiedriskā  transporta 
pakalpojuma  iepirkumu  2021.–2030.  gadam,  par 
priekšlikumiem kārtībai, kādā pašvaldība var līdz-
finansēt  ar  sabiedriskā  transporta  pakalpojumu 
sniegšanu  saistītos  zaudējumus  reģionālās  nozī-
mes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos 
maršrutos  (reisos),  par  komerciālo  maršrutu  un 
tādu maršrutu ieviešanu, kuros sabiedriskā trans-
porta  pakalpojumi  tiek  sniegti  bez  maksas,  par 
priekšlikumiem  pasažieru  pārvadājumu  pakalpo-
juma ieviešanai pēc pasažieru pieprasījuma un par 
skolēnu pārvadājumiem pandēmijas apstākļos.

Autotransporta  direkcijas  (ATD) Valdes  priekšsē-
dētājs Kristiāns Godiņš sanāksmes dalībniekus in-
formēja par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
iepirkumu turpmākajiem desmit gadiem.  Kon-
kursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu no-
drošināšanu ar autobusiem līdz 2030. gadam tika 
vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur 
cena veido 40% un tehniskais piedāvājums – 60%. 
No  atklātā  konkursā  izsludinātajām  16 maršrutu 
tīkla  daļām  (lotēm)  šobrīd  uzvarētāji  noskaidroti 
deviņās lotēs, un pieci līgumi stāsies spēkā šā gada 
1. augustā.

Pašvaldību pārstāvji norādīja uz vairākām nepilnī-
bām iepirkuma konkursos un nepieciešamību pre-
cīzi  definēt  2022.  gada  valsts  budžeta  finansēju-
ma apjomu, pamatojoties uz iepirkumu rezultātā 
noslēgtajiem līgumiem un reālajām pakalpojumu 
izmaksām, kā arī pauda bažas par  iepirkuma do-
kumentācijā  neiekļautajām pašvaldību  lojalitātes 
programmu  ieviešanas  izmaksām,  ko  satiksmes 
ministrs  vērtē  kā  pašvaldības,  nevis  pārvadātāju 
problēmu.

Sanāksmes  dalībnieki  pārrunāja  arī  pašvaldību 
iesaistes iespējas sabiedriskā transporta līdzfi-
nansēšanā. Slēdzot trīspusējo publisko tiesību lī-
gumu ar pasūtītāju un pakalpojumu sniedzēju par 
pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla maršrutos 
(reisos), pašvaldība var līdzfinansēt ar sabiedriskā 
transporta  pakalpojumu  sniegšanu  saistītos  zau-

dējumus reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes 
maršrutu  tīkla  dotētajos maršrutos  (reisos). Trīs-
pusējā līgumā jāparedz informācijas, pārskatu ie-
sniegšanas,  finansēšanas  un  norēķinu  kārtība  un 
termiņi.  Pašvaldības  līdzfinansējuma  aprēķinam 
izstrādāta formula.

LPS uzskata, ka kārtība, kādā tiek noteiktas iespē-
jas pašvaldībām kompensēt sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu, jānosaka saskaņā ar korekti aprē-
ķinātu un pamatotu valsts pasūtījuma apjomu, bet 
pakalpojuma minimālais apjoms nav objektīvs, jo 
tiek noteikts atkarībā no valsts finanšu iespējām. 
Sabiedriskā  transporta  pakalpojuma  likumā  no-
teiktais  minimālais  valsts  garantēto  sabiedriskā 
transporta  pakalpojumu  apjoms  reģionālās  no-
zīmes maršrutu  tīkla  valsts  pasūtītajā  daļā  ir  ap-
stiprināts pirms ATR,  līdz ar  to tas vairs neatbilst 
iepriekš  saskaņotajam  apjomam.  Atbalstot  no-
teikumu projekta  tālāku virzību, LPS aicina gada 
laikā  pēc  šo  noteikumu  ieviešanas ATD  atkārtoti 
izvērtēt metodiku un veikt korekcijas.

Pašvaldību  savienība  uzskata,  ka  valsts  garantē-
to pakalpojumu apmēra noteikšanu nevar balstīt 
tikai  uz  konkrētu  finanšu  ieņēmumu  apjomu  un 
būtu  jāpārskata  sabiedriskā  transporta  finansē-
juma bāze 2022. gadam un vidējā termiņā 2022.–
2024. gadā,  lai nodrošinātu sabiedriskā transpor-
ta  pakalpojumus  atbilstoši  valsts  pasūtījumam, 
nesamazinot  sabiedriskā  transporta  pieejamības 
līmeni reģionos.

Puses arī vienojās turpināt skolēnu pārvadājumu 
maršrutu izvērtēšanu, sadarbojoties pašvaldībām, 
plānošanas reģioniem un ATD, kā arī Sabiedriskā 
transporta padomē.

LPS piedāvā vairākus priekšlikumus:  līdz šā gada 
beigām  izstrādāt  mehānismu,  kas  pašvaldībām 
ļautu legāli izmantot skolēnu pārvadājumus marš-
rutos,  kur  valsts  pasūtījums  nenodrošina  sabied-
riskā  transporta  pakalpojumus;  nosakot  valsts 
pasūtījumu sabiedriskā  transporta  jomā, par gal-
veno  prioritāti  jāizvirza  skolēnu  pārvadājumi;  iz-
skatīt iespēju par atsevišķa mērķdotācijas apjoma 
piešķiršanu  tieši  skolēnu  pārvadājumu  nodroši-
nāšanai vietējā maršrutu tīklā, jo tādējādi netiktu 
būtiski skarts iedzīvotāju pieprasījums pēc pārva-
dājumiem, kā arī lēmumu pieņemšana par skolēnu 
pārvadājumu integrēšanu vai pielāgošanu pašrei-
zējam maršrutu tīklam nebūtu atkarīga no valsts 
noteiktā pasūtījuma apjoma.
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Vairāk skatiet šeit.
LPS un Satiksmes ministrijas sarunu videoieraksts 
pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS sarunas ar Izglītības un zinātnes 
ministriju

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  ik-
gadējās  sarunas  notika  14.  maijā,  un  tās  vadīja 
izglītības  un  zinātnes ministre  Ilga Šuplinska  un 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Sarunas tika translētas tiešraidē, un videoieraksts 
pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs – Tiešraide” vai šeit.

Sarunu darba  kārtībā  bija  jautājumi  par  pedago-
gu darba  samaksas modeli  –  pirmsskolas  un  vis-
pārīgās  izglītības  jomā  plānotajām  pārmaiņām 
2021./2022.  mācību  gadā  un  vidējā  termiņā,  par 
skolu tīkla optimizācijas vadlīnijām un par netieša-
jām izmaksām izglītības iestāžu līmenī un analīzes 
rezultātu apskatu par pašvaldību finansējuma  iz-
maksām uz vienu izglītojamo.

IZM pārstāvji sniedza prezentācijas gan par plāno-
tajām pārmaiņām nākamajā mācību gadā un vidē-
jā  termiņā,  gan  izmaksām,  gan  pašvaldību  lomu 
izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Prezentācijas 
atradīsit šeit.

Sarunās nebija nesaskaņoto viedokļu.

LPS  akcentēja  jautājumu  par  pirmsskolas  izglītī-
bas iestādēm un kopumā atbalstīja pedagogu dar-
ba samaksas jauno modeli.

LPS vērš uzmanību, ka Artūra Krišjāņa Kariņa val-
dības rīcības plāns (VRP) paredz pirmsskolas ped
agogu  atalgojuma  pakāpenisku  finansēšanu  no 
valsts budžeta.

VRP 97.1. punkts paredz darbības rezultātu “2) Sa-
gatavoti  priekšlikumi  prioritārajam  pasākumam 
un  normatīvā  regulējuma  izmaiņām,  lai  pakāpe-
niski  ieviestu atlīdzības finansēšanu no valsts bu-
džeta  visiem  pirmsskolas  pedagogiem”,  izpildes 
termiņš – 2022. gada 30. oktobris.

VRP  127.1.  punkts  paredz  darbības  rezultātu 
“2) Sagatavots piedāvājums pakāpeniskai pārejai 
uz pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšanu 
no valsts budžeta ATR virzības  ietvaros”,  izpildes 
termiņš – 2022. gada 30. oktobris.

Normatīvie akti par ATR ir pieņemti, un valdībai ir 
jānodrošina attiecīgo plāna punktu izpilde.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6714-lps-sarunas-ar-satiksmes-ministriju
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/676-lps-sarunas-ar-satiksmes-ministriju
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/677-lps-sarunas-ar-izglitibas-un-zinatnes-ministriju
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6721-lps-sarunas-ar-izglitibas-un-zinatnes-ministriju
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Tiešsaistes prezentācija “Eindekss 2021”

11.  maijā  LPS  sadarbībā  ar 
VARAM piedāvāja  tiešsaistes 
semināru  “Eindekss  2021”, 
lai  informētu pašvaldības par 
izmaiņām un jaunumiem, kas 
ieviesti šā gada Eindeksa ap-
taujā.

Kā  zināms,  Eindekss  sniedz  faktos  balstītu  no-
vērtējumu,  cik  aktīvi  un  atbilstoši  iestādes  un 
pašvaldības  pielieto  mūsdienu  informācijas  un 
komunikācijas  tehnoloģijas  un  darbības  prakses, 
lai  pilnveidotu  sniegto  pakalpojumu  kvalitāti  un 
pieejamību  iedzīvotājiem  un  uzņēmējiem,  kā  arī 
organizāciju darbības efektivitāti un draudzīgumu 
videi. Jau vairākus gadus aptaujās piedalās arī paš-
valdības, un šis gads nebūs izņēmums.

Seminārā VARAM  un  aptaujas  organizatori  snie-
dza  pārskatu  par  aptaujā  iekļautajiem  jautāju-

miem un informēja par darba uzsākšanas kārtību, 
proti,  pašvaldībās  vēlams  organizēt  darbinieku 
grupu, kas sagatavos atbildes un reģistrēs tās ap-
taujas sistēmā ARKA. Lai šis darbs veiktos raitāk, 
vēlams noteikt  vienu galveno,  atbildīgo kontakt-
personu, kura būs atbildīga par procesu kopumā. 
Šīs kontaktpersonas dati (vārds, uzvārds, telefons, 
epasts) jānosūta VARAM.

Aptaujai atvēlētais  laiks  ir  līdz Līgosvētkiem, bet 
jūnija otrajā nedēļā tiks organizēts vēl viens infor-
matīvais  seminārs  par  jaunu  specifisku  aptaujas 
sadaļu  “Pakalpojumu  organizācija”.  Par  to  infor-
mācija tiks nosūtīta papildus.

11.  maija  semināra  videoieraksts  pieejams  LPS 
vietnes  www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoar-
hīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

VARAM seminārs par papildinājumiem 
metodikā 2021. gada apvienoto 
pašvaldību darbības uzsākšanai

18. maijā plkst. 15  notiks VARAM  tiešsaistes  se-
minārs,  kurā ministrija  skaidros  jauno  informāciju 
“Metodikā 2021. gada apvienoto pašvaldību darbī-
bas uzsākšanai” un atbildēs uz pašvaldībām aktu-
āliem jautājumiem. Seminārā piedalīsies arī Tieslie-
tu ministrijas, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmu-
mu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārstāvji.

VARAM seminārs būs skatāms LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” 
vai šeit.

VARAM saistībā ar ATR ir sagatavojusi un periodis-
ki atjaunina “Metodiku 2021. gada jaunveidojamo 
novadu pašvaldību darbības uzsākšanai”. Ministri-
ja  apkopojusi  no  pašvaldībām  līdz  šim  saņemtos 
jautājumus un sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm 
sagatavojusi papildinājumus metodikai, tajā skai-
tā par pašvaldību darbību pēc 2021. gada 1. jūlija, 
aprakstot  gan  konkrētu  pašvaldības  institūciju 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanas pamat-
prasības (piemēram, pašvaldības komisiju, dzimt-
sarakstu nodaļas, bāriņtiesas) un institūciju  izvei-
des nosacījumus  (piemēram,  iekšējā audita), gan 
atsevišķus  darba  tiesisko  attiecību  aspektus  un 
Uzņēmumu reģistrā un Valsts  ieņēmumu dienes-
tā risināmos jautājumus, kā arī eadreses darbību 
pārejas periodā, dokumentu nodošanu arhīvā u. c. 
Atjauninātā metodikas redakcija publicēta minis-
trijas tīmekļvietnē.

Ja ir jautājumi par VARAM sagatavoto “Metodiku 
2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsāk-
šanai”,  lūgums  sazināties  ar  VARAM  Pašvaldību 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/675-tiessaistes-prezentacija-e-indekss-2021
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/674-18maija-plkst1500-seminars-par-papildinajumiem-metodika-2021g-apvienoto-pasvaldibu-darbibas-uzsaksanai


LPS sarunas ar Veselības ministriju

Latvijas  Pašvaldību  savienības  un  Veselības  mi-
nistrijas  (VM)  ikgadējās  sarunas notiks 19. maijā 
plkst. 9:30 attālināti MS Teams platformā.

Darba kārtība:

9:30–9:40 – Sarunu atklāšana – veselības ministrs 
Daniels Pavļuts  un  LPS  priekšsēdis  Gints Ka-
minskis.

9:40–10:15 – Cilvēkresursu nodrošinājums veselī-
bas aprūpē:

• ārstniecības personu sagatavošana: rezidentūras 
studiju vietu palielināšana, optimāla finansējuma 
nodrošinājums māszinību studijām – ziņos VM;

•  aktualitātes  par  ārstniecības  personu  piesaisti: 
ESF 9.2.5. projekts – ziņos VM.

10:15–10:35  –  Paliatīvā  aprūpe:  pašvaldības  un 
valsts kompetence (t. sk. finansējums) pakalpoju-
ma nodrošināšanā – ziņos VM.

10:35–11:00  –  Veselības  aprūpes  nodrošināšana 
sociālās  aprūpes  centros  (t.  sk.  finansējums,  cil-
vēkresursi) – ziņos Veselības inspekcija, VM.

11:00–11:20  –  Jaunākā  informācija  par  valsts  ap-
maksātām  psihologa  konsultācijām  pašvaldībās 
un bērna agrīnu attīstības izvērtējumu – ziņos VM.

11:20–11:40 – Aptieku tīklu attīstība un pašvaldību 
iesaiste – ziņos VM.

11:40–12:00 – Diskusija (par veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamību Latvijas pierobežā, veselī-
bas aprūpi saistībā ar atskurbināšanas pakalpoju-
ma pašvaldībās u. c.) – piedalīsies VM, Nodarbinā-
tības valsts dienests, Veselības inspekcija, LPS un 
pašvaldības.

Lai piedalītos sarunās, lūgums līdz 18. maija darba 
dienas beigām dalību reģistrēt ŠEIT. Līdz 19. mai-
ja plkst. 9 uz pieteikumā norādīto epasta adresi 
tiks nosūtīta saite,  lai varētu pieslēgties sarunām 
MS Teams platformā.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

departamenta  Pašvaldību  darbības  tiesiskā  no-
drošinājuma nodaļas vecāko referenti Ilzi Akmen-

tiņu: tālr. 67026412, epasts: Ilze.akmentina@va-
ram.gov.lv.
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LPS sarunas ar Labklājības ministriju Latvijas Pašvaldību savienības un Labklājības minis-
trijas (LM) ikgadējās sarunas norisināsies 20. maijā 
plkst. 10:30 attālināti MS Teams platformā.

Darba kārtība:

10:30–10:40 – Uzrunas –  labklājības ministre Ra-
mona Petraviča  un  LPS  priekšsēdis  Gints Ka-
minskis.

10:40–11:20 – Minimālo  ienākumu sistēmas piln-
veidošana, vienota mājokļa pabalsta ieviešana un 

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/6220-1-registracija-ikgadejas-lps-un-veselibas-ministrijas-sarunas
mailto:edvins.balsevics@varam.gov.lv
mailto:edvins.balsevics@varam.gov.lv


valsts līdzfinansējums mājokļa pabalsta un garan-
tētā minimālā ienākuma nodrošināšanai.

11:20–12:00  –  Vienmērīga  sociālo  pakalpojumu 
tīkla  attīstība  un  nodrošināšana  reģionu  iedzīvo-
tājiem.

12:00–12:30 – Ģimenes asistenta pakalpojuma ie-
viešana  visās  pašvaldībās:  nākotnes  perspektīva 
un valsts atbalsts.

12:30–13:10 – Sociālo dienestu struktūra pašvaldī-
bās pēc ATR un atbalsts sociālo dienestu kapacitā-
tes paaugstināšanai.

13:10–13:50 – Bāriņtiesu reforma un struktūra paš-
valdībās pēc ATR.

13:50–14:00 – Sarunu noslēgums. Pieņemto vieno-
šanos un lēmumu apkopojums.

Lai piedalītos sarunās, lūgums līdz 19. maija darba 
dienas beigām dalību reģistrēt ŠEIT. Līdz 20. mai-
ja plkst. 10 uz pieteikumā norādīto epasta adresi 
tiks nosūtīta saite,  lai varētu pieslēgties sarunām 
MS Teams platformā.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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Seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. 
Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas 
bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”

20. maijā plkst. 10 notiks tiešsaistes seminārs “IN-
VESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozi-
tīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”.

Seminārs tiek rīkots projektā “Kopienas kā resurss 

ģimenēm”, un to organizē Latvijas Bērnu labklājī-
bas tīkls kopā ar projekta partneriem un sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Semināra mērķis ir kopīgi meklēt mūsdienīgus, uz 
kopienas vajadzībām vērstus  risinājumus, kas pa-
līdz radīt sociāli labvēlīgu vidi ģimenēm un tajās au-
gošo bērnu un jauniešu potenciāla attīstībai, vien-
laikus palīdzot pašvaldībām maksimāli efektīvi  iz-
mantot pieejamos resursus, tajā skaitā arī cilvēkre-
sursus. Seminārā tiks integrētas gan pašmāju, gan 
ārvalstu pieredzē balstītas atziņas un labās prakses 
piemēri,  sniedzot  atbildi  uz  jautājumiem, KĀPĒC 
pašvaldībām ir svarīgi ieguldīt ģimenēs un bērnos 
un KĀ to darīt visefektīvākajā veidā, demonstrējot 
piemērus  no  Latvijas,  Lietuvas  un Zviedrijas  paš-
valdībām, privātā un nevalstiskā sektora.

Seminārs pirmām kārtām orientēts uz pašvaldību 
vadītājiem un atsevišķu jomu atbildīgajiem, bet jo 
īpaši izglītības, sociālās aizsardzības, veselības ap-
rūpes un nodarbinātības speciālistiem.

Pasākuma  programma  un  plašāka  informācija 
šeit.

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/6222-1-registracija-ikgadejas-lps-un-labklajibas-ministrijas-sarunas
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6717-seminars-investicijas-vs-izdevumi-ka-radit-ilgtermina-pozitivas-parmainas-berniem-jauniesiem-un-gimenem


Latvijas Pašvaldību savienības biedru 
sapulce

Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulce no-
tiks 21. maijā plkst. 10 attālināti MS Teams plat-
formā.

Dalību sapulcē apstiprinājis Valsts prezidents, Sa-
eimas priekšsēdētāja un Ministru prezidents.

LPS biedru sapulces darba kārtība:

10:00 – Sapulces atklāšana – Gints Kaminskis, LPS 
priekšsēdis.

10:10 – Valsts augstāko amatpersonu uzrunas:

Egils Levits, Latvijas Republikas Valsts prezi-
dents;

Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētāja;

Arturs Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Mi-
nistru prezidents;

Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs.

10:40 – Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa (CLRAE) Vietējo pašvaldību palā-
tas prezidenta uzruna – Bernds Fēringers, CLRAE 
Vietējo pašvaldību palātas prezidents.

10:50  –  LPS priekšsēža  ziņojums – Gints Kamin
skis, LPS priekšsēdis.

11:20  –  LPS  Revīzijas  komisijas  ziņojums  – Elita 
Eglīte, LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja.

Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

11:30 – Par LPS kongresa norises vietu un laiku;

sapulces lēmuma apstiprināšana;

par  LPS Domes  funkciju  deleģēšanu  LPS Val-
dei;

sapulces lēmuma apstiprināšana;

par LPS priekšsēža pilnvaru pagarināšanu;

sapulces lēmuma apstiprināšana –

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis.

11:50  –  LPS  priekšsēža  vietnieka  ziņojums  – An
dris Rāviņš, LPS priekšsēža vietnieks.

12:00 – LPS priekšsēža vietnieka ziņojums – Gun
tis Libeks, LPS priekšsēža vietnieks.

12:10 – Debates.

12:20 – Sapulces slēgšana – Gints Kaminskis, LPS 
priekšsēdis.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

13
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Tehnoloģijas ir atbilde, bet kāds bija 
jautājums?

12. maijā  norisinājās  Latvijas  Pašvaldību  savienī-
bas rīkotais starptautiskais vebinārs “Tehnoloģijas 
ir atbilde, bet kāds bija  jautājums?”, kas bija vel-
tīts patlaban ļoti aktuāliem jautājumiem – klimata 
pārmaiņām, energoefektivitātei,  inovācijām, kul-
tūrai un  iedzīvotāju  iesaistīšanai. Vebināra ierak-
stu varat noskatīties LPS YouTube kanālā.

1966.  gadā  arhitekts Sedriks  Praiss  (Cedric Price) 
savā lekcijā provocēja ar jautājumu “Tehnoloģijas ir 
atbilde, bet kāds bija jautājums?”, aicinot auditori-
ju domāt par jautājuma būtību, meklēt atbildes un 
pārdomāt tehnoloģiju ietekmi uz progresu. Tagad, 
vairāk nekā 50 gadus pēc šā notikuma, viņa uzdo-
tais jautājums ir tikpat aktuāls, ja ne vēl aktuālāks.

Uzrunājot  vebināra  auditoriju  –  pašvaldību  pār-
stāvjus  no  Latvijas,  Lietuvas,  Igaunijas, Gruzijas, 
Ukrainas,  Moldovas,  Azerbaidžānas,  Beļģijas, 
Somijas,  Itālijas,  Francijas  un  arī Ziemeļmaķedo-
nijas –, LPS priekšsēdis un Eiropas Reģionu komi-
tejas Austrumu  partnerības  reģionālo  un  vietējo 
pašvaldību konferences (CORLEAP) loceklis Gints 
Kaminskis  rosināja  uz  pārdomām:  “Jautājumu 
“Kāpēc mēs to vispār darām?” droši vien ik pa lai-
kam uzdodam katrs pats sev. Taču, ja domājam par 
Eiropas Savienības vai globālākiem mērķiem, tad 
varbūt par to aizdomājamies daudz retāk, jo šķiet, 
ka tas mūs nemaz neskar personīgi. Taču, tāpat kā 
Zeme ir apaļa, tāpat arī gaiss plūst pāri robežām, 
upes tek cauri vairākām valstīm, nešķirojot, vai tās 
ir Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Un arī iedzīvotāju 
vēlmes pēc tīras vides, svaiga gaisa, skaistām, ilgt-

spējīgām pašvaldībām visur ir vairāk vai mazāk lī-
dzīgas.” G. Kaminskis aicināja pasākuma dalībnie-
kus meklēt atbildes uz jautājumu, ko varam darīt 
kopā, ar Eiropas Savienības vai Austrumu partnerī-
bas iniciatīvu starpniecību, lai ar radošām idejām, 
intelektuālām  inovācijām  un  arhitektu  prasmēm 
veidotu  sev  apkārt  tādu  vidi,  kādu  patiesi  vēla-
mies.

To, ka šis  ir  īstais brīdis pārdomām, atzina arī Ei-
ropas  Komisijas  Eiropas  Kaimiņattiecību  politi-
kas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta 
(DG NEAR) par Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrie-
viju  un  Austrumu  partnerību  atbildīgās  nodaļas 
vadītājs  Vasilis Marags. “Austrumu partnerības 
politikas nākotnes izvērtējumu esam sākuši jau 
2019. gadā un esam to atspoguļojuši dokumentā 
par šo politiku pēc 2020. gada, lai spēcinātu mūsu 
Austrumu partnerības valstu partnerus. Mēs ierosi-
nām investēt piecās galvenajās jomās – ekonomikā, 
labā pārvaldībā, klimata noturībā, digitālajā pārvei-
dē un iekļaujošā sabiedrībā. Domāju, ka visu šo mēr-
ķu sasniegšanā ir svarīgi iesaistīt pašvaldības. Tāpat 
to panākšanā būtiska ir zaļa un digitāla pārveide,” 
uzsvēra V. Marags. Viņš arī norādīja, ka pašvaldī-
bas ir un tām jābūt galvenajam Eiropas Savienības 
partnerim arī  jaunās prioritātes – viedas un zaļas 
mobilitātes pašvaldībās – īstenošanā.

Vebinārā  ANO,  Latvijas,  Beļģijas,  Lietuvas,  Aus-
trumu  partnerības  valstu  pārstāvji,  arhitekti  un 
inovāciju  eksperti  dalījās  īstenotajās  iecerēs  un 
idejās,  lai  padarītu mūsu  pašvaldības  skaistākas, 
ilgtspējīgākas un iekļaujošākas. Pasākums bija arī 
iespēja auditorijai vairāk atklāt jauno Eiropas Bau-
haus iniciatīvu un iepazīties ar Somijas, Beļģijas un 
Latvijas pārstāvju izpratni par tās lomu iedzīvotāju 
iesaistīšanā  un  ilgtspējīgas  izaugsmes  veicināša-
nā.

Pasākumu  rīkoja  Latvijas  Pašvaldību  savienība 
sadarbībā ar Eiropas Pašvaldību un reģionu pado-
mi, PLATFORMU, Lietuvas Pašvaldību asociāciju, 
Eiropas Mēru pakta biroju un ar Eiropas Reģionu 
komitejas atbalstu.

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.youtube.com/watch?v=-mLh_ImW1iI&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/event/green-day-event-on-green-sustainable-and-creative-municipalities/
https://www.lsa.lt/
https://www.eumayors.eu/en/
https://cor.europa.eu/lv
https://cor.europa.eu/lv
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Jaunais Mēru pakts: vai esat pamanījuši 
klimata pārmaiņas?

12.  maijā  Latvijas  Pašvaldību  savienība  rīkoja 
starptautisku vebināru par  jauno Mēru paktu kli-
mata un enerģētikas mērķu sasniegšanai, Eiropas 
Savienības politikas jauno ietvaru šajā jomā, kā arī 
citu pašvaldību pieredzi klimata rīcības plānu gata-
vošanā un tapšanā par ilgtspējīgām pašvaldībām.

Pasākumu atklājot, Eiropas Mēru pakta nacionā-
lais vēstnieks no Latvijas, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja  vietnieks Gunārs Ansiņš,  uzsvēra 
energoefektivitātes  nozīmi:  “Energoefektivitāte 
nozīmē daudz ko, taču pirmkārt es vēlētos uzsvērt 
principu: energoefektivitāte vispirms. Jebkurā ener-
gosistēmas pilnveidē būtu jāvērtē, vai tā uzņēmu-
miem un iedzīvotājiem nozīmē mazākas izmaksas 
un vai necieš patērētāju intereses. Virzoties uz tīrā-
ku enerģijas nesēju izmantošanu, Eiropas Savienība 
kopumā patērēs mazāk enerģijas, vairāk izmantos 
vietējos atjaunojamos resursus un pakāpeniski da-
žādos enerģijas importu.” Viņš arī  pauda viedokli, 
ka  enerģijas  ietaupījumi,  dažādošana  un  vietējā 
enerģijas  ražošana  palīdzēs  padarīt  Eiropas  eko-
nomiku noturīgāku un šos mērķus pašvaldībās var 
veicināt ar Mēru pakta starpniecību.

Stāstot par Eiropas Savienības politikas  jauno ie-
tvaru klimata un enerģētikas jomā, Eiropas Komi-
sijas Klimata politikas ģenerāldirektorāta pārstāve 
Katerina Fortuna (Katerina Fortun) atklāja perso-
nīgo  pieredzi:  “Esmu augusi Čehijas Republikā un 
kā bērns spēlējos tīrās upēs, nekad nedomājot par 

to, ka nākotnē varētu būt ūdens trūkums. Taču ta-
gad Čehijas Republikā ūdens upēs paliek mazāk un 
tas kļūst ļoti piesārņots. No vienas puses, mums ir 
sausums un sāk pietrūkt ūdens, no otras puses – pie-
dzīvojam milzīgus plūdus. Un tas viss notiek ar dažu 
nedēļu starplaiku. Domāju, ka arī jūs esat pamanī-
juši lietas, ka notiek jūsu reģionā klimata pārmaiņu 
dēļ,” pastāstīja Fortuna. 

Eiropas  Komisijas  pārstāve  arī  pastāstīja,  ka 
2021. gads ir būtisks ne vien tādēļ, ka Eiropas Ko-
misijas tiesību akti tiks pielāgoti jaunajiem klimata 
mērķiem – samazināt emisijas par vismaz 55% līdz 
2030. gadam. Šogad aizsākas arī jauns Mēru pak-
ta posms, kad pašvaldībām ir iespējas pastiprināt 
ambīcijas  klimata  jomā  un  visiem  kopā  sasniegt 
kopīgu redzējumu kā vienai kopienai, kas cits citu 
atbalsta.  “Jaunais Mēru pakts nozīmē rīcību ne ti-
kai klimata, bet arī enerģētikas jomā. Mūsu mērķis 
ir novērst enerģētisko nabadzību. Jūs, pašvaldības, 
esat vistuvāk iedzīvotājiem. Jo īpaši Covid-19 laiks 
ir īpaši grūts Eiropai un tās iedzīvotājiem, un paš-
valdību mēri uz izaicinājumiem atbild ar radošiem 
risinājumiem. Mēs meklējam risinājumus, kuros uz-
varētāji būtu visi, risinot pandēmijas problēmas, kli-
mata draudus un novēršot nevienlīdzību,” skaidroja 
Fortuna.

Vebinārā  ar  interesantu pieredzi  dalījās Smiltenes 
un  Liepājas  pašvaldību  pārstāvji,  kā  arī  pašvaldī-
bu  pārstāvji  no Rakveres  (Igaunijā)  un Mehelenas 
(Beļģijā). Savukārt ar skatījumu par  to, kas varētu 
notikt,  ja vilcināsimies un visu  laiku atliksim rīcību 
klimata un vides jomā, dalījās doktore no Viļņas Ge-
dimina tehniskās universitātes. Šos stāstus vebinā-
ra ierakstā varat noskatīties LPS YouTube kanālā.

Vairāk  informācijas  par  Mēru  paktu  atradīsiet 
tam veltītajā lapā. Savukārt Eiropas Komisijas par 
enerģētiku  atbildīgās  komisāres  Kadri  Simsones 
(Kadri Simson) skaidrojumu par jauno Mēru paktu 
varat noskatīties YouTube kanālā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://www.youtube.com/watch?v=v9-TPBOJzfc
https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=EZqmO47PVzM&ab_channel=CovenantofMayorsEurope
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Briseles Šāerbīkas pašvaldības vizīte 
Jelgavā

12.  maijā  projektā  “Iekļaujošas  pilsētas”  Jelgavā 
virtuāli viesojās tās sadarbības partneris – Briseles 
Šāerbīkas pašvaldība (Beļģijā). Vizītes mērķis bija 
padziļināti analizēt Jelgavas pilsētas situāciju mig-
rācijas un  integrācijas  jomā,  īpašu uzmanību pie-
vēršot brīvprātīgā darba potenciāla izpētei.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja  Jelgavas pilsētas 
domes  priekšsēdētāja  vietniece  Rita Vectirāne, 
uzsverot  pašvaldības  lomu  iedzīvotājiem  drošas 
un  iekļaujošas  vides  veidošanā,  lai  tā  ir  draudzī-
ga un ērta gan dzīvošanai, gan darbam. Jelgavas 
pilsētas pašvaldība nenogurstoši gādā par dzīves 
kvalitātes  uzlabošanu  iedzīvotājiem un  tajā  pašā 
laikā domā par ilgtspēju – to, ko atstāj nākamajām 
paaudzēm.

“Projekta “Iekļaujošas pilsētas” spēks ir iespējā dalī-
ties ar labās prakses piemēriem un piedāvāt pilsētām 
konkrētus risinājumus migrantu integrācijai vietējā 
kopienā. Dažādās Eiropas Savienības pilsētās gūtā 
pieredze palīdz citām pašvaldībām uzlabot integrā-
cijas politiku, piemērojot to vietējām vajadzībām,” 
uzsvēra LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

LPS pārstāv pašvaldību  intereses  sarunās ar Lat-
vijas valdību un parlamentu, kā arī pārstāv un or-
ganizē  Latvijas  pašvaldību  dalību  starptautiskās 
organizācijās,  t.  sk.  Eiropas Vietējo  un  reģionālo 
pašvaldību  padomē  (CEMR),  un  LPS  ir  partneris 
vairākos CEMR vadītajos projektos. LPS ģenerāl-
sekretāre  minēja  gan  Jelgavas  veiksmes  stāstu 
izglītības  jomā,  kas  tika  prezentēts ANO Augsta 
līmeņa  politikas  forumā Ņujorkā  par  ilgtspējīgas 
attīstības  mērķiem,  gan  viedās  pilsētas  pieredzi 
Apvienoto  Nāciju  Eiropas  Ekonomikas  komitejā 
Ženēvā un citos starptautiskos forumos. “Mēs le-
pojamies arī ar Jelgavas pilsētas sasniegto sabied-
rības integrācijas jomā. Jelgavas pilsētas mērs ilgus 
gadus bija Sabiedrības integrācijas fonda Padomes 
priekšsēdētājs, un noteikti arī tāpēc Jelgavas pilsē-
ta arī politiski vienmēr ir bijusi atvērta dažādībai un 
pārmaiņām,” sacīja Mudīte Priede.

Sveicot sanāksmes da-
lībniekus,  Šāerbīkas 
pašvaldības  pirmais 
padomes  loceklis  Vin-
sents Vanhalevins  iz-
teica  cerību  rudenī  tik-
ties  klātienē.  “Projekts 
“Iekļaujošas pilsētas” 
ir daudzsološs mūsu 
pašvaldībai, jo tas ļauj 
mums novērtēt un pār-
runāt sabiedrības in-

tegrācijas problēmas. Jautājumi, kas mūs uztrauc, 
ir imigrācija un integrācija. Sadarbība ar mūsu ko-
lēģiem no Jelgavas ļaus mums kopīgi apspriest kon-
krētās prakses. Šī zināšanu, labās prakses un pras-
mju apmaiņa ir būtiska, lai attīstītos un progresētu 
mūsu pašu darbs šajā jomā,” sacīja Vanhalevins.

Šāerbīkas pašvaldība atrodas Briseles galvaspilsē-
tas  reģiona  ziemeļaustrumos,  un pēc  iedzīvotāju 
skaita  tā  ir  otra  lielākā  administratīvā  teritorija, 
tajā dzīvo vairāk nekā 10% no visiem reģiona  ie-
dzīvotājiem.  Šāerbīka  ir  daudzkultūru  pašvaldī-
ba,  tās migrācijas profils parāda, ka  tās  teritorijā 
35%  ir  ārvalstu  iedzīvotāju,  galvenokārt  Eiropas 
Savienības  jauno  dalībvalstu,  Āfrikas  un Turcijas 
valstspiederīgie.

Šāerbīka  sevi  veiksmīgi  apliecinājusi  kā  pilsēta, 
kas bagāta ar pilsoņu iniciatīvu projektu ieviešanu. 
Aktīvi tiek strādāts ar dažādām auditorijām – jau-
niešiem, senioriem, jaunpienācējiem, bezpajumt-
niekiem, narkotiku lietotājiem.
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Pašvaldības  teritorijā  saskaņā  ar  valodas  zināša-
nām ir divas pilsoniskās integrācijas programmas: 
viena holandiešu un otra franciski runājošajai ko-
pienai.

Jaunpienācēju  uzņemšanas  birojs  BAPA VIA ir 
divu Briseles pašvaldību  struktūra,  kas atbild par 
jaunpienācēju integrāciju. Kopš 2016. gada VIA in-
tegrācijas programmu apguvuši vairāk nekā 6400 
jaunpienācēju. 2018. gadā BAPA VIA uzņēma 1618 
jaunpienācējus,  galvenokārt  no  Sīrijas,  Irākas, 
Dienvidāzijas un Rietumāfrikas. Divi visvairāk pār-
stāvētie profili  ir  patvēruma meklētāji  un  cilvēki, 
kas  vēlas  ģimenes  atkalapvienošanos. VIA  izvei-
došana bija iespējama, pateicoties abu pašvaldību 
kompetencei un zināšanām.

Projekta  koordinatore  Elita Kresse  sniedza  ie-
skatu migrācijas vēsturē Latvijā. Dažādu politisko 
notikumu ietekmē migrācijai ir bijusi būtiska loma 
Latvijas  iedzīvotāju  skaita  un  kvalitatīvā  sastāva 
izmaiņās.  Šobrīd  pamattautības  iedzīvotāju  daļa 
Latvijā  ir  viena  no  viszemākajām  visā  Eiropā,  un 
Latvija ir arī viena no etniski visraibākajām Eiropas 
valstīm. Runājot par migrāciju saistībā ar patvēru-
ma meklētājiem, no 1998.  līdz 2021. gadam Lat-
vijā starptautisko aizsardzību lūguši 3014 patvēru-
ma meklētāji, bet bēgļa statuss kopumā piešķirts 
225  personām.  Patvēruma meklētāju  skaits  Lat-
vijā turpina saglabāties zems: 2020. gadā bija 147 
patvēruma  meklētāji,  un  to  galvenās  izcelsmes 
valstis bija Baltkrievija, Krievija un Sīrija.

Jelgavas  pilsētas  pašvaldības  Sabiedrības  integ-
rācijas  pārvaldes  speciāliste Sņežana Zenovjeva 

iepazīstināja  ar  vietējo  atbalsta grupu. Šāerbīkas 
pārstāvjiem bija liela interese par darbu integrāci-
jas jomā Jelgavā, un jautājumu krustugunīs nokļu-
va un diskusijās aktīvi iesaistījās Sabiedrības integ-
rācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža, Sabiedrības 
integrācijas  pārvaldes  jaunatnes  lietu  speciāliste 
Linda Vovere, Zemgales reģiona cilvēkresursu un 
kompetences attīstības centra galvenā speciāliste 
Inese Rumjanceva, Iveta Dembovska  no  NVO 
“Patvērums  “Drošā māja””  un Voldemārs Bariss 
no Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Par iedzīvošanos Jelgavā pastāstīja Bradosts Ma-
mondijs, jaunpienācējs no Kurdistānas, un Sintija 
Džana, jaunpienācēja no Ķīnas.

Vizīte  Jelgavā  turpinājās  14.  maijā,  kad  vizītes 
dalībnieki  dalījās  pārdomās  un  secinājumos,  kas 
izrietējuši  no  pirmajā  dienā  gūtās  informācijas. 
Pirmās vizītes dienas sarunu rezultātus prezentēja 
projekta eksperts Dirks Gebharts. Šāerbīkas pār-
stāvji kopumā pozitīvi novērtēja Jelgavas pilsētas 
organizāciju darbu integrācijas jomā, tomēr minē-
ja arī vājās puses, kas pamatā būtu risināmas val
stiskā līmenī.

Mentorpašvaldības  Šāerbīkas  pārstāvji  iepazīsti-
nāja  ar  labo praksi,  un Kristofs Vivario  un Hloja 
Angē prezentēja CAMIM projektu, kura mērķis  ir 
veidot  pašvaldību  jaunpienācējiem  draudzīgu  un 
drošu  vidi,  ņemot  vērā  migrantu  vajadzības  un 
iesaistot aktīvos  iedzīvotājus brīvprātīgajā darbā. 
Beļģijā kopumā ap 20% iedzīvotāju ir iesaistīti da-
žāda veida brīvprātīgajā darbā, un arī šajā projektā 
lielākoties  atbalstu  jaunpienācējiem  sniedz  brīv-
prātīgie.

Vizītes noslēgumā dalībnieki diskutēja un vienojās 
par tālāko rīcību, laika grafiku un turpmākā darba 
metodēm.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos  

un projekta koordinatore



• 10. maijā LSM; LR 1:  “Pēc  reformas darbinie-
ku skaits pašvaldībās ne tikai nesaruks, bet pat 
augs” – par darbinieku skaitu jaunajās pašvaldī-
bās un LPS priekšsēža Ginta Kaminska komen-
tārs (šeit).

• 11. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS šonedēļ 
tiksies  ikgadējās  sarunās  ar  trim  ministrijām” 
(šeit).

• 11. maijā LV portāls – LPS relīze “Rīt notiks Lat-
vijas Pašvaldību savienības un VARAM ikgadē-
jās sarunas” (šeit).

• 11. maijā LV portāls  –  LPS  relīze  “LPS  aicina 
piedalīties  “Zaļās  dienas”  starptautiskos  vebi-

nāros par klimatu, inovācijām un kultūru” (šeit).

• 11. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Valdība atbal-
sta Dundagas  novada  domes  atlaišanu”  –  par 
valdības atbalstīto likumu par Dundagas nova-
da domes atlaišanu un LPS vecākā padomnieka 
Māra Pūķa valdības sēdē sacītais (šeit).

• 12.  maijā  LETA:  “Pašvaldību  pārstāvji  “Zaļajā 
dienā” spriedīs par klimata pārmaiņām un ener-
goefektivitāti” – par LPS rīkoto “Zaļo dienu” un 
trim starptautiskiem vebināriem.

• 12. maijā LETA: “Notiks ikgadējās LPS sarunas 
ar ministrijām” – par trim LPS ikgadējām saru-
nām ar nozaru ministrijām.

• 12 maijā LETA:  “LPS  vēlētos  redzēt  stabilāku 
autoceļu finansēšanas modeli” – par LPS saru-
nās ar Satiksmes ministriju pārrunātajiem jau-
tājumiem.

• 12. maijā LV portāls – LPS relīze “Šodien notiks 
LPS un Satiksmes ministrijas sarunas” (šeit).

• 12. maijā LV portāls:  “Satiksmes ministrija  ar 
Latvijas Pašvaldību savienību pārrunā aktuālus 
satiksmes  nozares  jautājumus”  –  par  LPS  un 

18

Konkurss “Eiropas balva par ekoloģisku 
dārzkopību 2021”

Lejasaustrijas  federālās  zemes  priekšsēdētājs 
Martins Eihtingers aicina Latvijas pašvaldības, pri-
vātās dārzniecības, dārzu plānotājus, kā arī izglītī-
bas iestādes un citus pieteikties konkursam “Eiro-
pas balva par ekoloģisku dārzkopību 2021”.

Balvas tiks piešķirtas jau īstenotiem augstas kvali-
tātes projektiem, kuru pamatā ir ekoloģiskā dārz-
kopība.

Pieteikumus var iesniegt līdz 31. maijam.

Vairāk par konkursu šeit.

LPS MEDIJOS

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-reformas-darbinieku-skaits-pasvaldibas-ne-tikai-nesaruks-bet-pat-augs.a403802/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328003-lps-sonedel-tiksies-ikgadejas-sarunas-ar-trim-ministrijam-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328025-rit-notiks-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-varam-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328029-lps-aicina-piedalities-zalas-dienas-starptautiskos-vebinaros-par-klimatu-inovacijam-un-kulturu-2021
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valdiba-atbalsta-dundagas-novada-domes-atlaisanu.a403455/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328050-sodien-notiks-lps-un-satiksmes-ministrijas-sarunas-2021
http://www.naturimgarten.at/award-english
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Satiksmes  ministrijas  ikgadējām  sarunām  un 
tajās apspriestajiem jautājumiem (šeit).

• 12.  maijā  LSM;  Latvijas Radio 1:  “Vietvaras 
prasa uzmanību vietējiem ceļiem un saskaņotu 
elektroauto infrastruktūras attīstību” – par LPS 
sarunās ar VARAM un Satiksmes ministriju ap-
spriestajiem jautājumiem un LPS padomnieku 
Aino Salmiņa  un Andras Feldmanes  sacītais 
LR1 (šeit).

• 13. maijā LV portāls – LPS relīze “Rīt norisinā-
sies  LPS  ikgadējās  sarunas  ar  Izglītības  un  zi-
nātnes ministriju” (šeit).

• 14. maijā LETA: “Rīgas pilī parakstīs sadarbības 
memorandu “Dators ikvienam bērnam”” – par 
sadarbības memorandu, kuram pievienojas arī 
LPS.

• 14. maijā LETA: “Norisināsies LPS ikgadējās sa-
runas ar Izglītības un zinātnes ministriju” – par 
ikgadējām LPS un Izglītības un zinātnes minis-
trijas sarunām un tajās apspriežamajiem jautā-
jumiem.

• 14. maijā LETA: “Parakstīts sadarbības memo-
rands  par  datora  nodrošināšanu  katram  bēr-
nam” – par sadarbības memorandu “Dators ik-
vienam bērnam”, ko parakstījis arī LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis.

• 14. maijā LV portāls: “Rīgas pilī paraksta sadar-
bības memorandu “Dators  ikvienam bērnam”, 
kuram pievienojas arī LPS (šeit).

• 14. maijā Delfi:  “Parakstīts sadarbības memo-
rands  par  datora  nodrošināšanu  katram  bēr-
nam” – par memorandu “Dators ikvienam bēr-

nam”,  ko  parakstījis  arī  LPS  priekšsēdis Gints 
Kaminskis (šeit).

• 14. maijā TVNET:  “Parakstīts  sadarbības me-
morands  par  datora  nodrošināšanu  katram 
bērnam”  –  par memorandu  “Dators  ikvienam 
bērnam”, kuram pievienojas arī LPS (šeit).

• 14.  maijā  Apollo:  “Parakstīts  sadarbības  me-
morands  par  datora  nodrošināšanu  katram 
bērnam”  –  par memorandu  “Dators  ikvienam 
bērnam”, ko parakstījusi arī LPS (šeit).

• 14. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Vienojas līdz 
2025.  gadam  nodrošināt  mācībām  piemērotu 
datoru katram skolēnam” – par sadarbības me-
morandu “Dators ikvienam bērnam”, ko parak
stījis arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

• 14. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Deputāts: ko-
misija vajadzīga pandēmijas apstākļos pieļauto 
kļūdu izvērtēšanai” – LPS padomnieces Ināras 
Dundures  dalība  LR  1  raidījumā  “Labrīt”  par 
Saeimas  parlamentārās  izmeklēšanas  komisi-
ju, kas vērtē Covid-19 pandēmijas laikā valdības 
pieļautās kļūdas (šeit).

• 14.  maijā  LSM;  Latvijas Radio 4:  “14  мая: 
компьютеры для детей, дальнейшая работа 
коалиции” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
dalība  LR  4  raidījumā  “Подробности”  par  sa-
darbības memorandu un bērnu nodrošināšanu 
ar datoriem (šeit).

• 14.  maijā  Skaties.lv; TV3 Ziņas:  “Parakstīts 
sadarbības memorands  “Dators  ikvienam bēr-
nam”” – par sadarbības memorandu “Dators ik-
vienam bērnam”, ko parakstījis arī LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis (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 

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://lvportals.lv/dienaskartiba/328086-satiksmes-ministrija-ar-latvijas-pasvaldibu-savienibu-parruna-aktualus-satiksmes-nozares-jautajumus-2021
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vietvaras-prasa-uzmanibu-vietejiem-celiem-un-saskanotu-elektroauto-infrastrukturas-attistibu.a404224/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328122-rit-norisinasies-lps-ikgadejas-sarunas-ar-izglitibas-un-zinatnes-ministriju-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328176-rigas-pili-paraksta-sadarbibas-memorandu-dators-ikvienam-bernam-2021
https://www.delfi.lv/news/national/politics/parakstits-sadarbibas-memorands-par-datora-nodrosinasanu-katram-bernam.d?id=53198881
https://www.tvnet.lv/7248154/parakstits-sadarbibas-memorands-par-datora-nodrosinasanu-katram-bernam
https://www.apollo.lv/7247798/parakstits-sadarbibas-memorands-par-datora-nodrosinasanu-katram-bernam
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vienojas-lidz-2025-gadam-nodrosinat-macibam-piemerotu-datoru-katram-skolenam.a404606/
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2021&m=5&d=14
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2021&m=5&d=14
https://skaties.lv/zinas/parakstits-sadarbibas-memorands-dators-ikvienam-bernam/
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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 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti, 
bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS375 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos nr. 634 
“Sabiedriskā  transporta  pakalpojumu  organizēšanas  kārtība 
maršrutu tīklā””

10.05.2021. 22.04.2021. Jā

2. VSS376  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu projektu  “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos 
nr.  599  “Sabiedriskā  transporta  pakalpojumu  sniegšanas  un 
izmantošanas kārtība””

10.05.2021. 22.04.2021. Jā

3. VSS350 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

10.05.2021. 22.04.2021. Jā

4. VSS336 – Par noteikumu projektu “Noteikumi par aizdevu-
miem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to te-
ritoriju labiekārtošanai”

10.05.2021. 15.04.2021. Jā

5. Likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā” (VSS347) un li-
kumprojekts “Grozījumi Civillikumā” (VSS346)

08.05.2021. 15.04.2021. Nē

6. VSS348 – Likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” 08.05.2021. 15.04.2021. Nē
7. VSS351  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu  projektu  “Kār-

tība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības pro
grammās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirms-
skolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz 
nākamo klasi”

11.05.2021. 22.04.2021. Jā

8. VSS359 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ma-
donas  novada  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  “Jūriņceļš” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

11.05.2021. 22.04.2021. Jā

9. VSS362 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ērgļu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jūriņceļš” pārņem-
šanu valsts īpašumā”

11.05.2021. 22.04.2021. Jā

10. VSS352  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu projektu  “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 9.  februāra noteikumos 
nr.  91  “Darbības  programmas  “Izaugsme  un  nodarbinātība” 
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institu-
cionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību per-
sonām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo 
pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas notei-
kumi””

12.05.2021.  22.04.2021. Jā



21

11. VSS366 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”

14.05.2021. 22.04.2021. Nē

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.

13. maija Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS425  –  Rīkojuma  projekts  “Grozījumi  Minis-
tru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai  valsts akciju  sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS426 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS406 – Programmas projekts  “Eiropas Savie-
nības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda  2021.–
2027. gada plānošanas perioda darbības program-
ma”

VSS407 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināša-
nu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu minis-
trijas personā”

VSS408 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Plāteru ielā 1a, Daugavpilī, pārdoša-
nu”

VSS415 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Valsts ci-
vilās aizsardzības plānā”

VSS418 – Informatīvais ziņojums “Par ugunsdro-
šības  un  civilās  aizsardzības  risku  novērtēšanas 
instrumentu,  tā  izveidošanas  un  uzturēšanas  iz-
maksām”

VSS444  –  Noteikumu  projekts  “Grozījums  Mi-
nistru  kabineta  2016.  gada  5.  jūlija  noteikumos 
nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””

VSS446 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2012.  gada  9.  oktobra  noteikumos 
nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 
pakalpojumu izglītības iestādē””

VSS434 – Pamatnostādņu projekts “Sociālās aiz-
sardzības un darba tirgus politikas pamatnostād-
nes 2021.–2027. gadam”

VSS435  –  Plāna  projekts  “Plāns  personu  ar  in-
validitāti  vienlīdzīgu  iespēju  veicināšanai  2021.–
2023. gadam”

VSS436 – Plāna projekts “Plāns sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu  tiesību un  iespēju veicināšanai 2021.–
2023. gadam”

VSS421  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta  2020.  gada  28.  jūlija  noteikumos 
nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “At-
tīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infra-
struktūru”  4.5.1.1.  pasākuma  “Attīstīt  videi  drau-
dzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu 
transporta)” īstenošanas noteikumi””

VSS422 – Noteikumu projekts  “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2016.  gada  30.  augusta  noteikumos 
nr.  587  “Darbības programmas  “Izaugsme un no-
darbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pil-
sētu infrastruktūras sasaiste ar TENT tīklu” 6.1.4.2. 
pasākuma  “Nacionālas  nozīmes  attīstības  centru 
integrēšana TENT tīklā” īstenošanas noteikumi””

VSS428 – Noteikumu projekts “Oficiālo publikā-
ciju noteikumi”

VSS409 – Likumprojekts “Grozījums Likumā par 
budžetu un finanšu vadību”

VSS410 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos nr. 401 
“Noteikumi  par  valsts  pārvaldes  vienoto  klientu 
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpoju-
mu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību””

VSS411 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2021. gada 23. marta noteikumos nr. 184 
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“Kārtība,  kādā  izmanto  2021.  gadam  paredzēto 
apropriāciju  valsts  un  pašvaldību  vienoto  klientu 
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei””

VSS413 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts  infor-
mācijas sistēmu likumā”

VSS414 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā nekustamā  īpašuma “Piebalgas 1” – 4, Piebal-

gas,  Vecumnieku  pagastā,  Vecumnieku  novadā, 
nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašu-
mā”

VSS431  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta  2014.  gada  30.  septembra  notei-
kumos  nr.  598  “Noteikumi  par  valsts  un  Eiropas 
Savienības  atbalsta  piešķiršanu,  administrēšanu 
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gada plānošanas periodā””

Covid-19 saslimstības rādītāji Latvijā

Salīdzinot  saslimšanu  ar Covid-19  pagājušajā  ne-
dēļā (19. nedēļa) pret iepriekšējo nedēļu (18. nedē-
ļa), vērojams neliels jaunatklāto saslimšanas gadī-
jumu skaita samazinājums – par 6,2%. Pagājušajā 
nedēļā no  jauna atklāti  vidēji  574  inficētie dienā. 
Pagājušonedēļ par 1,9% samazinājies veikto testu 
skaits, vidēji dienā veikti 12 864 testi.

Tomēr  pēdējo  septiņu  dienu  laikā  par  2,2%  pie-
audzis Covid-19 stacionēto pacientu skaits – vidē-
ji 66 pacienti dienā –,  tādējādi  saglabājot  stabilu 
tendenci: vidēji  slimnīcā katru dienu atrodas 660 
pacientu.

Augstākā saslimstība ar Covid-19 šobrīd vērojama 
Pierīgā un Latgalē.

Covid-19  infekcijas  reproduktivitātes  koeficients 
šobrīd ir 0,88 (nedēļu iepriekš – 1,05).

Šobrīd vērojama īslaicīga Covid-19 samazināšanās, 

un tas dod cerību, ka līdz ar drošības prasību ievē-
rošanu  un  strauju  vakcinācijas  palielinājumu,  ie-
spējams, izdosies pieauguma līkni pagriezt uz leju.

Eiropā vērojams saslimstības samazinājums. Salī-
dzinot  valstu  kumulatīvos  saslimstības  rādītājus, 
pieaugums ir trīs valstīs (Dānijā, Latvijā un Lietu-
vā), un Latvija šobrīd ir 4. vietā ar lielāko saslimstī-
bas pieaugumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, bet 
23 valstīs situācija ir stabila vai vērojams saslimstī-
bas samazinājums.

Atgādinām, ka  joprojām rūpīgi  jāievēro Covid-19 
profilakse:

* īpaši rūpīgi ievērot roku higiēnu,

* pareizi lietot sejas masku (nosedzot degunu un 
zodu),

*  vēdināt  telpas  vairākas  reizes  dienā,  ievērojot 
drošību un pieskatot mazus bērnus, – plaši atvērt 
logus,  lai svaigais gaiss pēc  iespējas vairāk cirku-
lētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimēs, kur uztu-
ras vairāki ģimenes  locekļi, kā arī darbavietās un 
izglītības  iestādēs,  kur  darbs  un  mācības  notiek 
klātienē,

* iespēju robežās strādāt attālināti,

* nedoties  uz darbu un publiskām vietām pat  ar 
mazākajiem  elpceļu  saslimšanas  simptomiem 
(piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugsti-
nātu ķermeņa temperatūru).

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kon-
taktpersonām šeit.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
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Valdības lēmumi par darba organizēšanu 
bērnudārzos vasarā un iestājeksāmenu 
norisi vispārīgās izglītības iestādēs

Pirmsskolas  izglītības  iestādes  bērnu  pieskatīša-
nai vasarā varēs organizēt dežūrgrupas: to paredz 
13. maijā valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos 
par epidemioloģiskās drošības soļiem Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai.

Grozījumi  nosaka,  ka  2021.  gada  jūnijā,  jūlijā  un 
augustā pirmsskolas izglītības programmas varēs 
īstenot  apvienotās  grupās  līdz  24  bērniem  vienā 
izglītības  iestādē  vai  pašvaldībā,  stingri  ievērojot 
epidemioloģiskās  drošības  nosacījumus.  Lai  no-
vērstu  nepamatotu  tikšanos,  grozījumi  paredz, 
ka nav pieļaujama bērnu mainīšana starp grupām 
biežāk nekā reizi mēnesī.

Grozījumi  arī  precizē,  kā  klātienē  drīkst  notikt 

iestājpārbaudījumi uzņemšanai formālās izglītības 
programmās  pamata  un  vidējās  izglītības  pakā-
pē. Organizējot  iestājpārbaudījumu,  vienā  grupā 
drīkst būt ne vairāk par  10 personām, eksāmena 
norises telpā un ārpus tās jālieto mutes un degu-
na aizsegs un jāievēro divu metru distance. Papil-
du drošības nolūkā grozījumi paredz arī Covid-19 
testu veikšanu. Lai piedalītos  iestājpārbaudījumā 
klātienē,  Covid-19  tests  jāveic  pēdējo  72  stundu 
laikā pirms iestājpārbaudījuma. Covid-19 testu var 
neveikt, ja cilvēks dokumentāri var pierādīt, ka pē-
dējo trīs mēnešu laikā bijis inficēts ar SARS CoV2 
un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Tā-
pat Covid-19 testu neveic personas, kas dokumen-
tāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Co-
vid-19 infekciju.

Ar  grozījumiem  Ministru  kabineta  2020.  gada 
9.  jūnija  noteikumos  nr.  360  “Epidemioloģiskās 
drošības  pasākumi  Covid-19  infekcijas  izplatības 
ierobežošanai” var iepazīties MK lapā.

Attālinātas juridiskās konsultācijas maijā 
un jūnijā

Lai  veicinātu  iedzīvotāju  informētību  par  savām 
tiesībām  un  tiesisko  interešu  aizsardzību,  kā  arī 
nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un 
iespējamo  seku  savlaicīgā  novēršanā,  Juridiskās 
palīdzības  administrācija  sadarbībā  ar  juridiskās 
palīdzības  sniedzējiem  nodrošina  iespēju  ikvie-
nam iedzīvotājam saņemt konsultāciju, sazinoties 

ar juridiskās palīdzības sniedzēju pa tālruni.

Konsultāciju  tēmas:  ģimenes  tiesības,  aizsardzī-
ba no vardarbības, darba tiesības, saistību izpilde, 
zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u. c.

No 17. maija līdz 11. jūnijam darba dienās 
plkst. 12–16 ikvienam būs  iespēja  saņemt  infor-
māciju  par  savām  tiesībām  un  tiesisko  interešu 
aizsardzību juridisku strīdu risināšanā.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502143&mode=mk&date=2021-05-13
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Noteiktajos laikos, zvanot pa tālruņiem 67514224 
vai 67514237,  tiksiet  savienots  ar  juridiskās  palī-
dzības sniedzēju konsultācijas saņemšanai.

Ja telefona līnija ir aizņemta, aicinām zvanīt atkār-
toti darba dienās noteiktajos laikos.

Esiet pacietīgi un gatavi konsultācijai:

* pēc iespējas precīzāk noformulējiet jautājumu;

* nodrošinieties ar iespēju pierakstīt svarīgo infor-
māciju;

* vēlams atrasties telpās.

Ar 2021. gada 29. maija grozījumiem Covid-19 in-
fekcijas  izplatības pārvaldības  likumā administrā-
cijai  piešķirta  kompetence  šogad  papildus Valsts 
nodrošinātās  juridiskās  palīdzības  likumā  noteik-
tajiem uzdevumiem organizēt  juridiskās  telefon-
konsultācijas atbilstoši Valsts nodrošinātās juridis-
kās palīdzības  likumā noteiktajām  lietu kategori-
jām.

Šī  administrācijas  iniciatīva  atbalstīta,  ievērojot 
joprojām pastāvošos  ierobežojumus  epidemiolo-
ģiskās situācijas dēļ un nepieciešamību nodrošināt 
juridisku atbalstu strīdu risināšanā un seku mazi-
nāšanā, kas pieejams ikvienam neatkarīgi no ienā-
kumu līmeņa, kā arī novērtējot 2020. gadā organi-
zēto telefonkonsultāciju lielo pieprasījumu (šeit).

Apspriede par atvērtības standartu 
prasībām pašvaldībām

Pašvaldības  aicinātas  izteikt  viedokli  par Atvērtī-
bas standartiem pašvaldībās – vadlīniju dokumen-
tu, kura mērķis būs sniegt atbalstu pašvaldībām, 
kas vēlas nodrošināt iespējami plašu atvērtību sa-
ziņā ar sabiedrību.

Šāda  iecere  –  izstrādāt  Atvērtības  standartus  – 
paredzēta Ceturtajā Latvijas atvērtās pārvaldības 
rīcības plānā 2020.–2021. gadam, un Latvija to ap-
ņēmusies izdarīt līdz 2021. gada beigām, sadarbo-
joties VARAM, LPS un citām NVO un pašvaldībām.

Šīs ieceres īstenošanai domnīca Providus izstrādā-
jusi Atvērtības standartu melnrakstu, ko vēlas ap-

spriest ar pašvaldību darbiniekiem. Pašlaik notiek 
šā dokumenta izstrādes posms, un pašvaldībām ir 
iespēja  ietekmēt  tā  saturu,  lai  vadlīnijas  kalpotu 
par noderīgu  instrumentu pašvaldību darbā. Šim 
mērķim pašvaldības aicinātas sniegt savu viedokli, 
tas  būs  nozīmīgs,  lai  standarti  būtu  noderīgi  pa-
šām pašvaldībām.

Viedokli var sniegt divos veidos (aicinām izvēlē-
ties vienu):

rakstiskā veidā, ierakstot komentārus dokumentā 
(tas pievienots šim uzaicinājumam) un nosūtot tos 
uz  epasta  adresi  liga.stafecka@providus.lv līdz 
31. maijam;

vai  mutiskā veidā  –  pievienojoties  apspriedei 
Zoom  platformā.  Apspriede  notiks  24. maijā 
plkst. 15. Pirms tam jāreģistrē sava dalība šeit.

Atvērtības standartu melnraksts pieejams 1. pie-
likumā.

https://jpa.gov.lv/informacija-presei/bezmaksas-attalinatas-juridiskas-konsultacijas-iedzivotaju-pieprasijums-administracijas-un-juridiskas-palidzibas-sniedzeju-novertejums
https://www.mk.gov.lv/lv/media/651/download
https://www.mk.gov.lv/lv/media/651/download
mailto:liga.stafecka@providus.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ROSzSVuD0XyzaquFLvZhv87t9uKLDKFefANlqj4SSxSwBA/viewform
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_20_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_20_p1.pdf


Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@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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Pašvaldības un NVO līdz 24. maijam 
var sniegt projektu pieteikumus 
jauniešu atbalstam Covid-19 radīto seku 
mazināšanai

Lai  palīdzētu  jauniešiem  pārvarēt  Covid-19  pan-

dēmijas  radītās  sekas,  Jaunatnes  starptautisko 
pro grammu  aģentūra  (JSPA)  īsteno  Izglītības  un 
zinātnes ministrijas  un  JSPA  izstrādātu  īpašu  at-
balsta programmu Latvijas pašvaldībām un neval
stiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. 
Projektu  pieteikumus  finansējuma  saņemšanai 
var  iesniegt  līdz 24. maijam  (ieskaitot),  bet  ap-
stiprinātos projektus – īstenot no 1. jūlija  līdz gada 
beigām, sniedzot atbalstu jauniešiem.

Projektu  konkursā  pieejamais  finansējums  ir 
430 000 eiro,  savukārt  vienam projektam maksi-
mālais  pieejamais  finansējuma  apmērs  ir  10  000 
eiro.  Kopumā  plānots  atbalstīt  vairāk  nekā  40 
projektus, kurus aicinātas īstenot Latvijas novadu 
vai pilsētu pašvaldības, pašvaldību iestādes un ne-
valstiskās organizācijas  (biedrības un nodibināju-
mi), kas iesaistītas darbā ar jaunatni.

Vairāk informācijas šeit.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/covid-19/pasvaldibas-un-nvo-lidz-24-maijam-var-sniegt-projektu-pieteikumus-jauniesu-atbalstam-covid-19-radito-seku-mazinasanai/
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