
Latvijas Pašvaldību savienībā  
(1. lpp.)

Eiropā un pasaulē (8. lpp.)

LPS medijos (9. lpp.)

LPS iesaiste likumdošanā 
(11. lpp.)

Noderīga informācija (13. lpp.)

2021. gada 
25. maijs

Nr. 21

INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

LPS biedru sapulce

Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) augstākā lē-
mējinstitūcija – LPS biedru 
sapulce – notika 21. maijā 
attālināti.

Sapulci atklājot, LPS 
priekšsēdis Gints Kamin
skis uzsvēra, ka biedru sa-
pulce norisinās vēsturiskā 
brīdī, jo pēc divām nedē-
ļām 119 pašvaldību vietā 
Latvijā būs 42 vietvaras. 
Noslēdzot šo posmu paš-
valdību vēsturē, Pašval-
dību savienības vadītājs 
teica paldies par darbu un 
izturību visu pilsētu un no-
vadu domju priekšsēdē-
tājiem un šā sasaukuma 
deputātiem, kam nācies 
strādāt patiesi sarežģītos 
apstākļos, kurus vēl grūtā-
kus darīja Covid-19 krīze. 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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“Es novēlu mums visiem izkļūt no šīs krīzes stiprā-
kiem!” vēlēja G. Kaminskis.

Sapulces dalībniekus uzrunāja Valsts prezidents 
Egils Levits (viņa videouzruna šeit), Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (video šeit), Minis-
tru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš (video šeit) 
un vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Artūrs Toms Plešs (video šeit). Viņi rakstu-
roja laiku, kas visiem uzliek jaunus izaicinājumus, 
un sacīja paldies LPS un pašvaldībām par kon
struktīvu sadarbību to pārvarēšanā. Amatpersonu 
uzrunās bija saklausāms atbalsts Latvijas Pašval-
dību savienībai kā visas pašvaldības vienojošajai 
organizācijai, kas koordinē atbalsta sniegšanu ie-
dzīvotājiem gan ikdienā, gan arī krīzes gadījumos 
un vienlaikus ir spēcīgs valdības sociālais partne-
ris. Īpaši tika uzsvērta LPS vadības aktīvā iesaiste 
likumdošanas un citos valsts attīstībai nozīmīgos 
procesos.

Videouzrunu LPS biedru sapulces dalībniekiem 
bija atsūtījis Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa (CLRAE) Vietējo pašvaldību 
palātas prezidents Bernds Fēringers. Viņš atgā-
dināja CLRAE pārstāvju vizīti Latvijā demokrātijas 
un vietējo pašvaldību situācijas noskaidrošanai un 
kongresa rekomendācijas mūsu valstij un uzsvēra, 
ka nekad nav par vēlu izmaiņām uz labo pusi.

Ziņojumus LPS biedru sapulcei sniedza LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis un viņa vietnieki 
Andris Rāviņš un Guntis Libeks, kuri atskatījās uz 
paveikto un iezīmēja stratēģiskos mērķus un turp-
mākos virzienus.

Pašvaldības ir pamats sekmīgai krīzes pārvarēša-
nai, tām ir būtiska loma demokrātijas, stabilitā-
tes un sociālā miera nodrošināšanā, turklāt tikai 
pašvaldībām piemīt spēja operatīvi īstenot visus 
nepieciešamos pasākumus turpmākajai attīstībai, 
vienlaikus sniedzot atbalstu vietējiem iedzīvotā-
jiem, – to uzsvēra LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis.

Arī nākotnē paredzama pašvaldību lomas palieli-
nāšanās, jo vēsturiski tās ir vistuvāk iedzīvotājiem, 
un iedzīvotāji vairāk uzticas tieši savai pašvaldībai 
nekā citām institūcijām – valdībai, politiskajām 
partijām, valsts pārvaldei kopumā. “Turpmāk šī 
kopējā izpratne un rēķināšanās ar pašvaldību iegul-
dījumu ir jāsekmē un jānosargā, jo to gaida arī iedzī-
votāji, kuru balsi, vēlmes un vajadzības pašvaldība 

tiešā veidā pārstāv,” pauda G. Kaminskis.

Liels darbs bijis jāiegulda, lai atjaunotu un uzlabo-
tu valdības, Saeimas un kopējās publiskās telpas 
izpratni par LPS nozīmīgo lomu valsts attīstībā un 
iedzīvotāju labklājības veicināšanā, un, par spīti 
Covid-19 krīzei un radītajiem apstākļiem, pēdējā 
gada laikā, ieguldot apjomīgu, profesionālu dar-
bu, to ir izdevies panākt. LPS priekšsēdis uzrunā 
sapulces dalībniekiem uzsvēra, ka organizācija 
šajos sarežģītajos apstākļos, kad nevienam nav 
skaidrs, kad un vai notiks atgriešanās ierastajā ik-
dienā, ir kļuvusi par līderi aktuālas, operatīvas un 
uzticamas informācijas sniegšanā un apmaiņā, 
nostiprinot komunikācijas kanālus un nodrošinot 
iesaistītās puses ar nepieciešamo informāciju sek-
mīgam darbam.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem nacionālā lī-
menī līdzās pandēmijas izaicinājumu pārvarēšanai 
pašvaldību jomā bija administratīvi teritoriālā re-
forma, kur jau pēc 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldī-
bu vēlēšanām būs redzami visi ar reformu saistītie 
izaicinājumi, tajā skaitā nepieciešamība palielināt 
pašvaldību finansējumu un birokrātiskā sloga ma-
zināšana.

Ar LPS Revīzijas komisijas ziņojumu iepazīstināja 
LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Elita Eglī
te. Noklausījusies sniegto informāciju un ņemot 
vērā LPS statūtus, LPS sapulce nolēma apstiprināt 
LPS Revīzijas komisijas ziņojumu.

Sapulce arī pieņēma lēmumu par LPS 31. kon-
gresa norises vietu un laiku: Pašvaldību savienī-
bas 31. kongress notiks Salacgrīvā 2021. gada 
20. augustā.

Vēl sapulce apstiprināja lēmumu par LPS Domes 
funkciju deleģēšanu LPS Valdei uz laika periodu no 
šā gada 5. jūnija līdz LPS 31. kongresam. Uz šādu 
termiņu sapulce lēma pagarināt arī pilnvaras LPS 
priekšsēdim Gintam Kaminskim.

Biedru sapulces dalībnieku balsošana tika nodroši-
nāta elektroniski.

Vairāk skatiet šeit un šeit.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.youtube.com/watch?v=bGHARVpfSA4
https://www.youtube.com/watch?v=T56tDebAjng
https://www.youtube.com/watch?v=QmMO-TLq5GQ
https://www.youtube.com/watch?v=M7u1mcQhk8o
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6723-latvijas-pasvaldibu-savienibas-biedru-sapulce
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6736-pasvaldibas-ir-pamats-sekmigai-krizes-parvaresanai
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LPS sarunas ar Veselības ministriju

Latvijas Pašvaldību savienības un Veselības minis-
trijas (VM) ikgadējās sarunas notika 19. maijā at-
tālināti. Tās vadīja veselības ministrs Daniels Pav
ļuts un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Aizvadītajā gadā kopš pērnā un šāgada sarunām 
LPS un VM speciālistiem nācies tikties ļoti bieži, 
jo Covid-19 pandēmija noteikusi ikdienas darba 
kārtību, izvirzot neatliekami un operatīvi risinā-
mos jautājumus. Pirms šīs tikšanās LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis norādīja: “Kopā ar Veselības 
ministrijas un tās padotības iestāžu speciālistiem 
regulāri tiekamies dažādās sanāksmēs un darba 
grupās, organizējam videokonferences par aktuālo 
veselības nozarē, šopavasar gandrīz katru nedēļu 
notikušas pašvaldību vadītāju videotikšanās ar Vak-
cinācijas projekta biroju. Nozīmīgs ir jautājums par 
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu soci-
ālās aprūpes centros, kas prasa papildu finansiālos 
resursus un cilvēkresursus. Sarunas būs turpinājums 
iesāktajām runām un darbiem, šogad uzsvaru vai-
rāk liekot uz pašu lielāko vērtību – cilvēkiem un cil-
vēkresursu nodrošinājumu.”

LPS un VM sarunās 19. maijā tika pārrunātas ak
tualitātes veselības nozarē un speciālistu saga
tavošanas un piesaistes iespējas. Cilvēkresursu 
trūkums ir ieilgusi un ļoti nozīmīga problēma, kas 
būtiski ietekmē veselības aprūpes kvalitāti un pa-
kalpojumu pieejamību pacientiem visā Latvijas te-
ritorijā. Tomēr mediķu atalgojuma pielielināšana, 
rezidentūras studiju nodrošināšana, ar Eiropas So-
ciālā fonda (ESF) finansējumu īstenotā ārstniecī-
bas personu piesaiste reģioniem un ESF apmaksā-
tā tālākizglītība devusi nozīmīgus uzlabojumus, un 
mediķu skaita pieaugums uzrāda pozitīvu tenden-
ci: salīdzinājumā ar 2017. gadu praktizējošo ārstu 
skaits ir palielinājies par 19% (par 1166 praktizējo-

šiem ārstiem vairāk) un praktizējošo māsu skaits 
palielinājies par 16% (par 1278 praktizējošām mā-
sām vairāk). Tāpēc ir svarīgi turpināt jau iesākto, 
kā arī ieviest jaunas iniciatīvas, uzsvaru liekot uz 
ārstniecības personu kvalitatīvas mūžizglītības 
nodrošināšanu un mediķu piesaisti un noturēšanu 
tajās specialitātēs un tajās ārstniecības iestādēs, 
kur ir lielākais speciālistu trūkums.

Veselības ministrija iezīmēja turpmākos soļus: 
mērķtiecīgi palielināt mediķu atalgojumu; pilnvei-
dot studiju vietu plānošanu; nodrošināt papildu 
rezidentūras vietas un rezidentu apmācībā iesais-
tīt klīniskās universitātes slimnīcas un pārējās ārst-
niecības iestādes; sakārtot maksas rezidentūras 
jautājumu (darba tiesiskās attiecības); nodrošināt 
māszinību studiju vietas; ieviest jaunu studiju for-
mu – darba vidē balstītas mācības (māsu palīgi); 
izveidot un ieviest tālākizglītības modeli; piesaistīt 
ārstniecības personas darbam profesijā, tajā skai-
tā ar ESF finansējumu.

Pašvaldību pārstāvji akcentēja, ka aprēķinos par 
nepieciešamo mediķu skaitu būtiski ņemt vērā arī 
sociālās jomas vajadzības: piemēram, sociālās ap-
rūpes centros ir vajadzīgi ergoterapeiti, fiziotera-
peiti, medicīnas māsas u. c., ja plānots aizstāt ap-
rūpētājus ar māsu palīgiem, tad šāds lēmums arī 
prasa papildu speciālistu sagatavošanu.

Pašvaldību pārstāvji ar VM speciālistiem pārru-
nāja paliatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību un bija vienisprātis, ka paliatīvā 
aprūpe jāiekļauj visos veselības aprūpes līmeņos. 
VM līdztekus studiju programmu pārskatīšanai, 
konkurētspējīga atalgojuma un sociālo garantiju 
nodrošināšanai speciālistiem, paliatīvās aprūpes 
pakalpojumu apmaksas tarifu pārskatīšanai u. c. 
iecerējusi arī vairākus jauninājumus – mobilās pa-
liatīvās aprūpes komandas izveidi un koordinatora 
piesaistīšanu, kurš pārzinātu gan paliatīvās aprū-
pes iespējas veselības aprūpes sistēmā, gan sociā-
los un attiecīgās pašvaldības pakalpojumus. Tāpat 
paredzēts uzlabot ilgstoši kopjamo paliatīvās ap-
rūpes pacientu aprūpi, izveidojot traheostomas 
kabinetu, nodrošinot skābekļa terapiju, pilnveido-
jot aprūpi tiem, kam nepieciešama mākslīgā plau-
šu ventilācija, kā arī nākotnē nodrošināt hospisa 
un “atelpas brīža” pakalpojumus speciāli izveidotā 
vidē ar speciālistu pieejamību 24/7 režīmā.

Plašāka diskusija izvērtās par nepieciešamību 
veidot integrētus veselības un sociālās aprūpes 
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pakalpojumus paliatīvajiem pacientiem, jo šādi 
pacienti ir gan pašvaldību sociālās aprūpes cen-
tros, gan patversmēs, kur neseko valsts budžeta 
finansējums veselības aprūpes nodrošināšanai, tā 
tiek nodrošināta ar pašvaldību finanšu un cilvēkre-
sursiem.

Liela sarunu daļa tika atvēlēta veselības aprūpes 
iespējām sociālās aprūpes centros (SAC).

Sarunu dalībnieki tika iepazīstināti ar Veselības 
inspekcijas (VI) veiktā audita rezultātiem sociālās 
aprūpes centros. Kā trīs lielākie trūkumi norādīti 
kvalificētu aprūpētāju trūkums, kvalificētu ārst-
niecības personu trūkums un administratīvie riski. 
Situācijas uzlabošanai VI rosina noteikt pienāku-
mu veidot veselības punktu un reģistrēt to Ārst-
niecības iestāžu reģistrā, stiprināt SAC ārstniecī-
bas personu lomu un veidot ciešāku sadarbību ar 
ģimenes ārstiem un citus risinājumus: mājaprūpes 
un paliatīvo dienestu sniegto pakalpojumu izman-
tošanu, jaunu sadarbības modeļu veidošanu starp 
SAC un slimnīcām, izmeklējumu izbraukumus, 
speciālistu konsultācijas SAC uz vietas u. c.

Labklājības ministrija gatavojas iesniegt Minis-
tru kabinetā sociālo pakalpojumu attīstības plā-
na projektu 2021.–2023. gadam, kurā tiks iekļauti 
priekšlikumi klientu drošības uzlabošanai ilgsto-
šas sociālās aprūpes institūcijās, ietverot veselības 
punktu izveidi un papildu finansējuma piesaisti 
šim mērķim.

LPS akcentēja, ka, pirms virzīt grozījumus Sociālo 
pakalpojumu un palīdzības likumā un noteikt kā 
obligātu pienākumu veidot veselības punktus, ir 
jāapzina nepieciešamie resursi (ieguldījumi infra-
struktūrā, medicīnas personāla piesaistes iespē-
jas un atalgojuma nodrošināšana, ģimenes ārstu 
iesaiste, iemaksas ārstniecības riska fondā), lai tā 
nebūtu tikai neizpildāma prasība.

Veselības ministrija arī informēja par valsts ap
maksātām psihologa konsultācijām un agrīnu 
bērna attīstības izvērtējumu. Kopš 10. maija 
ģimenes ārsts pacientu ar noteiktiem psihiskās 
veselības traucējumiem var nosūtīt uz valsts ap-
maksātām konsultācijām pie atbilstoša speciālis-
ta un ārstapsihoterapeita. Jaunais pakalpojums 
pie ejams gan bērniem, gan pieaugušajiem ar 
viegliem simptomiem, piemēram, ar depresiju, 
kā arī noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar stre-
su saistītus traucējumus (piemēram, izdegšanas 

sindromu), neirotiskā spektra un ēšanas traucēju-
miem. Savukārt no 1. jūlija būs pieejams agrīnās 
attīstības izvērtējums bērniem vecumā no pusotra 
līdz trim gadiem, lai sekmētu savlaicīgu attīstības 
traucējumu un iespējamu speciālo vajadzību at-
pazīšanu. Šo pakalpojumu sniegs ģimenes ārsti. 
Šobrīd ministrija vēl strādā pie vienotas veidlapas, 
kurā apvienos biežāko šajā vecumā sastopamo 
attīstības traucējumu skrīningu/diagnostiku, ko 
ģimenes ārstu praksēm darbā būs iespējams iz-
mantot no šā gada jūlija. Plānotas arī apmācības 
ģimenes ārstiem.

Pašvaldības aktualizēja vajadzību agrīnās attīstī-
bas izvērtējumu cieši sasaistīt ar bērniem nepie-
ciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Tika pārrunāta arī aptieku tīkla attīstība un paš
valdību iesaiste, lai nodrošinātu aptieku pieejamī-
bu visās Latvijas pilsētās un ciemos. Pašlaik vairāk 
nekā 80% aptieku izvietotas pilsētās, bet mazāk 
apdzīvotās vietās to trūkst. Jaunie aptieku un fi-
liāļu izvietojuma kritēriji paredz noteikt 500 m rā-
diusu ap strādājošu aptieku, kurā nevar no jauna 
darbību uzsākt cita aptieka. Kritēriju izstrādātāji 
apgalvo, ka izmaiņas neietekmēs pašreizējo ap-
tieku skaitu un to aptieku darbu, kuras šobrīd dar-
bojas un darbosies dienā, kad stāsies spēkā jaunā 
kārtība. Izmaiņas attieksies tikai uz jaunām ap-
tiekām vai aptieku izvietojuma maiņas gadījumā 
tālāk par 50 m. Patlaban tiek gatavoti grozījumi 
noteikumos “Aptieku darbības prasības” ar mērķi 
paplašināt aptiekās sniegtos pakalpojumus, tajā 
skaitā farmaceitus iesaistīt iedzīvotāju vakcinē-
šanā. Savukārt attiecībā uz pašvaldībām VM vēlas 
iesaistīt pašvaldības aptieku atvēršanā un farma-
ceitiskās aprūpes pieejamības veicināšanā mazāk
apdzīvotās vietās, kā arī aptieku diennakts darba 
veicināšanā.

Tikšanos noslēdza diskusija par veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību Latvijas pierobežā un ci-
tiem jautājumiem, un tajā piedalījās Veselības mi-
nistrijas, Nacionālā veselības dienesta, Veselības 
inspekcijas un pašvaldību pārstāvji.

Sarunās sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

 
Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6725-lps-sarunas-ar-veselibas-ministriju
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LPS sarunas ar Labklājības ministriju

Latvijas Pašvaldību savienības un Labklājības mi-
nistrijas (LM) ikgadējās sarunas norisinājās 20. mai-
jā attālināti. Tās vadīja labklājības ministre Ramo
na Petraviča un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Aizvadītais laiks kopš pērnā un šāgada LPS un LM 
sarunām bijis izaicinājumiem pilns, jo Covid-19 
pandēmijas ierobežošanā un pārvarēšanā nācies 
gan risināt aktuālus un operatīvus jautājumus, 
gan arī domāt par sociālās sistēmas pilnveidoša-
nu un bāriņtiesu reformu. LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis norāda: “Šajā sarežģītajā laikā kopā 
ar Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu 
speciālistiem strādājam pie epidemioloģisko prasību 
nodrošināšanas sociālās aprūpes centros, kas prasa 
papildu finanšu un cilvēkresursus, un sociālo dienes-
tu nostiprināšanas. Tāpat izaicinājumiem pilni ir arī 
citi sociālā darba aspekti un pārmaiņas, ko nes līdzi 
administratīvi teritoriālā reforma.”

LPS un LM sarunu iesākumā puses pārrunāja mi-
nimālo ienākumu sistēmas pilnveidošanu, vieno-
ta mājokļa pabalsta ieviešanu un valsts līdzfinan-
sējumu mājokļa pabalsta un garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) nodrošināšanai. Puses vienojās, 
ka minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšana no 
2023. gada 1. janvāra būs jāveic katru gadu. Tas 
saskan arī ar Satversmes tiesas lemto – būtiski pa-
lielināt vairākus minimālo ienākumu sliekšņus gan 
pašvaldību sociālās palīdzības nodrošināšanai, 
gan arī valsts noteiktiem pabalstiem, kas ļauj pa-
augstināt ienākumus tiem iedzīvotājiem, kuriem 
tie ir viszemākie.

Sarunu gaitā LPS rosināja atjaunot valsts budžeta 
līdzfinansējumu GMI pabalsta un mājokļa pabalsta 
līdzfinansēšanai. Pēc Labklājības ministrijas inicia-
tīvas no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma pagājušogad tika izslēgta norma par 
valsts budžeta līdzfinansējumu GMI un mājokļa 
pabalstam, šī norma ir jāatjauno. Jau šobrīd vēro-
jams būtisks trūcīgo personu skaita pieaugums, un 
pašvaldību izdevumi GMI un mājokļa pabalstam 
pieaug, bet šogad ievērojami samazināti pašvaldī-
bu ieņēmumi, taču reālo situāciju un budžeta ie-
spējas pilnībā nodrošināt šo atbalstu varēs vērtēt 
gada otrajā pusē. Konceptuāli LM pauda atbalstu, 
ka varētu uzsākt sarunas par šo jautājumu, runā-
jot par iespējamiem nosacījumiem un kritērijiem 
līdzfinansējuma piešķiršanai. Abas puses vienojās 
šā gada septembrī turpināt sarunas par līdzfinan-
sējumu.

Sarunu darba kārtībā bija iekļauti arī jautājumi par 
vienmērīga sociālo pakalpojumu tīkla attīstību un 
nodrošināšanu reģionu iedzīvotājiem, par ģime-
nes asistenta pakalpojuma ieviešanu visās pašval-
dībās, tā nākotnes perspektīvu un valsts atbalstu, 
par sociālo dienestu struktūru pašvaldībās pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas (ATR) un atbalstu 
to kapacitātes paaugstināšanai un par bāriņtiesu 
reformu un struktūru pašvaldībās pēc ATR.

Labklājības ministrija iepazīstināja ar darba gru-
pas minimālā sociālo pakalpojumu groza izveidei 
darba rezultātiem, ministrija plāno virzīt izskatī-
šanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 
sociālo pakalpojumu pārklājuma vienmērīgu attīs-
tību. Tāpat LM virzīs politikas prioritāšu sarakstā 
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finansējuma pieprasījumu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā bērniem, kuriem noteikta invaliditāte 
un īpašas kopšanas nepieciešamība, līdzfinansēša-
nai pašvaldībām no 2022. gada 1. janvāra.

LPS uzsvēra, ka situācija sociālās aprūpes centros 
vairākkārt aktualizēta dažādās Saeimas komisijās, 
balstoties uz Veselības inspekcijas un LM veik-
tajām pārbaudēm, ir izskanējusi informācija par 
cilvēka cieņai neatbilstošiem apstākļiem sociālās 
aprūpes centros, pienākumu veidot un reģistrēt 
veselības punktu un pienākumu sociālās aprūpes 
centriem nodrošināt veselības aprūpi, līdz ar to ir 
svarīgs ministriju redzējums par iespējamiem risi-
nājumiem, tajā skaitā par finansējumu un cilvēkre-
sursiem. Pirms virzīt grozījumus Sociālo pakalpo-
jumu un palīdzības likumā un noteikt jaunus pie-
nākumus sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzē-
jiem, ir jāapzina nepieciešamie resursi (ieguldīju-
mi infrastruktūrā, medicīnas personāla piesaistes 
iespējas un atalgojuma nodrošināšana, ģimenes 
ārstu iesaiste, iemaksas ārstniecības riska fondā) 
un jāparedz veselības aprūpes finansējuma nodro-
šināšana. Būtiski, ka šie ieguldījumi nepieciešami 
jau esošajos centros, ja tiek izvirzītas prasības nā-
kotnes standartam.

Labklājības ministrija informēja, ka Plānā sociālo 
pakalpojumu attīstībai 2021.–2023. gadam pare-
dzēts iekļaut priekšlikumus klientu drošības uzla-
bošanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, ie-
tverot priekšlikumus veselības punktu izveidei un 
SAC infrastruktūras sakārtošanai, kā arī papildu 
finansējuma piesaisti šim mērķim. Puses vienojās 
pirms priekšlikumu izstrādes organizēt iesaistīto 
pušu, t. sk. Rīgas pašvaldības, tikšanos, lai pārru-
nātu veselības punktu izveides un darbības orga-
nizatoriskos jautājumus.

Labklājības ministrija iepazīstināja ar šobrīd īs-
tenoto projektu ģimenes asistenta pakalpojuma 
aprobēšanai, kā arī virzīs politikas prioritāšu sa-
rakstā finansējuma pieprasījumu ģimenes asisten-
ta pakalpojuma līdzfinansēšanai pašvaldībām no 
2022. gada 1. novembra.

Sarunu dalībnieki bija vienisprātis, ka nepiecieša-
ma budžeta vietu palielināšana valsts finansēto 
augstskolu sociālā darba studiju programmās. LM 
papildus informēja, ka virzīs politikas prioritāšu 
sarakstā finansējuma pieprasījumu valsts budžeta 
mērķdotācijām pašvaldību sociālo dienestu sociā-
lajiem darbiniekiem, sākot ar 2022. gadu.

Labklājības ministrija ir panākusi vienošanos ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
triju (VARAM), ka LM sagatavos vadlīnijas VARAM 
izstrādātajai metodikai “Metodika 2021. gada ap-
vienoto pašvaldību darbības uzsākšanai”, kurā ap-
kopoti ieteikumi pašvaldībām ATR laikā un jauno 
sociālo dienestu (t. sk. sociālo pakalpojumu) vei-
došanā.

Izskatot darba kārtības jautājumu par bāriņtiesu 
reformu un struktūru pašvaldībās pēc administra-
tīvi teritoriālās reformas, puses vienojās, ka LM 
virzīs priekšlikumu Bāriņtiesu likumprojektā otra-
jam lasījumam par to, ka saistībā ar ATR jauna bā-
riņtiesa tiek izveidota ne vēlāk kā līdz 2021. gada 
31. decembrim un līdz jaunas bāriņtiesas izveido-
šanai darbību turpina administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpsto-
šo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kom-
petencei un darbības teritorijai.

Par bāriņtiesu pārraudzību LPS uzskata, ka Bāriņ-
tiesu likumprojektā ietvertais pašvaldību pārrau-
dzības regulējums salāgojams ar pašvaldību dar-
bību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

LPS arī uzskata, ka ir jāsamēro Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas amatpersonām izvirzā-
mās izglītības un kvalifikācijas prasības ar bāriņ-
tiesu amatpersonām jau izvirzītajām augstajām 
izglītības un kvalifikācijas prasībām.

Par bāriņtiesas locekļu pieņemšanu darbā puses 
vienojās, ka LM virzīs priekšlikumu likumprojek-
tam “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” otrajam lasī-
jumam, 9. panta pirmajā daļā nosakot, ka “(1) Bā-
riņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus 
pieņem darbā attiecīgā pašvaldība”, vienlaikus pa-
pildinot normu un nosakot, ka pašvaldības dome 
var deleģēt tiesības bāriņtiesas priekšsēdētājam 
pieņemt darbā bāriņtiesas locekļus.

Sarunās tika aplūkots jautājums un iegūts kop-
saucējs, ka likumā netiks ietverti smagnēji kritē-
riji struktūrvienību izveidei, bet par nepieciešamo 
struktūrvienību skaitu un atrašanās vietu lemj kat-
ra pašvaldība pati.

Sarunās sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6727-lps-sarunas-ar-labklajibas-ministriju


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

18. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija tiešsaistes seminārā skaidroja jau-
no informāciju “Metodikā 2021. gada apvienoto 
pašvaldību darbības uzsākšanai” un atbildēja uz 
pašvaldībām aktuāliem jautājumiem. Seminārā 
piedalījās arī Tieslietu ministrijas, Uzņēmumu re-
ģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba 
inspekcijas pārstāvji.

VARAM saistībā ar administratīvi teritoriālo refor-

mu ir sagatavojusi un periodiski atjaunina “Meto-
diku 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību 
darbības uzsākšanai”. Ministrija apkopojusi no paš-
valdībām līdz šim saņemtos jautājumus un sadarbī-
bā ar atbildīgajām iestādēm sagatavojusi papildi-
nājumus metodikai, tajā skaitā par pašvaldību dar-
bību pēc 2021. gada 1. jūlija, aprakstot gan konkrē-
tu pašvaldības institūciju darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanas pamatprasības (piemēram, pašval-
dības komisiju, dzimtsarakstu nodaļas, bāriņtiesas) 
un institūciju izveides nosacījumus (piemēram, iek-
šējā audita), gan atsevišķus darba tiesisko attiecību 
aspektus un Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmu-
mu dienestā risināmos jautājumus, kā arī eadreses 
darbību pārejas periodā, dokumentu nodošanu ar-
hīvā u. c. Atjauninātā metodikas redakcija publicēta 
ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Semināra videoieraksts skatāms LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai šeit.
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Seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. 
Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas 
bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”

20. maijā Latvijas Bērnu labklājības tīkls kopā ar 
projekta partneriem un sadarbībā ar Latvijas Paš-

valdību savienību rīkoja tiešsaistes semināru “IN-
VESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa 
pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģi-
menēm?”.

Seminārs notika projektā “Kopienas kā resurss ģi-
menēm” ar mērķi 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 tika 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.

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai šeit.

https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/678-varam-seminars-par-papildinajumiem-metodika-2021-gada-apvienoto-pasvaldibu-darbibas-uzsaksanai
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/679-lblt-seminars-investicijas-vs-izdevumi
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Eiropas zaļais kurss: arī ar bioloģisko 
lauksaimniecību

20. maijā notikušajā Eiropas Reģionu komitejas 
Dabas resursu komisijas sēdē pašvaldību pārstāvji 
diskutēja par Eiropas Komisijas sagatavoto rīcības 
plānu bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Eiropas zaļajā kursā izvirzīts mērķis līdz 2030. ga-
dam vismaz 25% Eiropas Savienības lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes izmantot bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas 

Komisija sagatavojusi rīcības plānu bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā. Tas paredz veicināt iedzī-
votāju pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produk-
tiem, līdztekus veicinot pāreju no konvencionālās 
uz bioloģisko lauksaimniecību un piegādes ķēžu 
nostiprināšanu, kā arī turpinot uzlabot bioloģiskās 
lauksaimniecības vides ilgtspēju.

Arī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komite-
jā pārstāvis Viļakas novada domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs uzsver patērētāju attieksmes 
maiņas nozīmi bioloģiskās lauksaimniecības vei-
cināšanā. “Bioloģiskajā lauksaimniecībā jāpatērē 
vairāk resursu un darbaspēka, kas, no vienas puses, 
ir labi, jo tā mēs lauksaimniecībā saglabājam vairāk 
darbvietu. Taču, no otras puses, tas produktu sa-
dārdzina, un vajadzīgs skaidrs Eiropas Savienības 
finanšu mehānisms, kā bioloģiskās lauksaimniecī-
bas produktu padarīt lētāku un pircējam pieejamu,” 
norādīja S. Maksimovs un pauda viedokli, ka biolo-
ģiskā jeb dabīgā lauksaimniecība ir mūsu nākotne.

Eurostat dati liecina, ka Latvijā 2019. gadā jau 
13,38% lauksaimniecības zemes tika izmantota 
bioloģiskajai lauksaimniecībai, kas bija viens no 
labākajiem rezultātiem Eiropas Savienībā.

Plašāku informāciju par ES rīcības plānu bioloģis-
kās lauksaimniecības jomā atradīsit tam veltītajā 
Eiropas Komisijas lapā.

EIROPĀ UN PASAULĒ

Iespēja izveidot jaunu partnerību ar 
Ukrainas pašvaldību

Latvijas pašvaldības, kuras interesē izveidot jaunu 
sadarbību ar kādu no Ukrainas pašvaldībām, aici-
nātas iesaistīties projektā “Uzticību tilti: Ukrainas 
un ES pašvaldību sadarbības iespējas, izmantojot 
partnerības” un savu interesi paust līdz 10. jūni-
jam.

Jauno projektu uzsākusi Eiropas Pašvaldību un 
reģionu padome (CEMR) un attīstības sadarbības 
jomā aktīvo pašvaldību un to asociāciju apvienī-
ba PLATFORMA. Tajā turpmākajos 18 mēnešos 
plānots organizēt divpusējas sanāksmes tiešsais-
tē, kā arī rīkot izpētes vizītes un stažēšanos pie 
partner pašvaldības Latvijā.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/
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Ieinteresētajām pašvaldībām līdz 10. jūnijam jāsa-
zinās ar projekta koordinatori Janu Brovdiju (Yana.
Brovdiy@ccrecemr.org), rakstot angļu, ukraiņu, 
vācu, franču vai krievu valodā.

Papildu informācija par projektu šeit.
Agita Kaupuža,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

• 17. maijā LV portāls: “Notiks Dziesmu un deju 
svētku padomes sēde” – par Dziesmu un deju 
svētku padomes sēdi, kurā piedalīsies arī LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

• 17. maijā Diena: “Nometnēm arī valsts nau-
da” – par bērnu un jauniešu vasaras nometnēm 
un LPS datu apkopošanu par pašvaldībām, lai 
izvērtētu kopumā pieejamo finansējumu un 
vienotos par tālāko rīcību (šeit).

• 17. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Pievienoja-
mie novadi bažīgi par veselības aprūpes pieeja-
mību pēc reformas” – par ATR ietekmi uz vese-
lības aprūpi un LPS padomnieces Ilzes Rudzī
tes komentārs (šeit).

• 18. maijā LV portāls: “Izstrādāts plānošanas re-
ģionu teritoriju projekts” – par Valsts sekretāru 
sanāksmē izsludināto VARAM izstrādāto notei-
kumu projektu par plānošanas reģionu terito-
rijām un LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentāri (šeit).

• 18. maijā LV portāls – LPS relīze “Rīt notiks Lat-
vijas Pašvaldību savienības un Veselības minis-
trijas ikgadējās sarunas” (šeit).

• 19. maijā LETA: “Notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un Veselības ministrijas ikgadējās sa-
runas” – par LPS ikgadējām sarunām ar VM.

• 19. maijā LETA: “Piektdien notiks LPS biedru 
sapulce” – par LPS biedru sapulci.

• 19. maijā LV portāls – LPS relīze “Rīt notiks LPS 
un Labklājības ministrijas ikgadējās sarunas” – 
par Pašvaldību savienības un LM sarunām (šeit).

• 19. maijā LV portāls – LPS relīze “21. maijā at-
tālināti norisināsies pašvaldību gada nozīmīgā-
kais pasākums – LPS biedru sapulce” (šeit).

• 19. maijā LV portāls: “Dziesmu un deju svētku 
padome atbalsta jauno XII Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku risinājumu” – par 
Dziesmu un deju svētku padomes sēdi, kurā pie-
dalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis (šeit).

• 19. maijā Diena: “Nevis svētki, bet videosvei-
ciens” – par pašvaldību aptauju par iespējamo 
dalību lielajā pasākumā un LPS padomnieces 
Ināras Dundures komentārs (šeit).

• 19. maijā NRA: “Dziesmu un deju svētku pa-
dome atbalsta “edziesmusvētku” konceptu” – 
par Dziesmu un deju svētku padomes sēdi, kurā 
piedalījās arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
(šeit).

• 19. maijā Jauns: “Dziesmu un deju svētku pa-
dome atbalsta svētku norisi, īstenojot drošu 
scenāriju” – par Dziesmu un deju svētku pado-
mē lemto, kurā piedalījās arī LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis (šeit).

• 19. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Dziesmu un 
deju svētku padome atbalsta jauno XII Latvijas 

LPS MEDIJOS

mailto:Yana.Brovdiy@ccre-cemr.org
mailto:Yana.Brovdiy@ccre-cemr.org
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/bridges of trust.pdf
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328265-notiks-dziesmu-un-deju-svetku-padomes-sede-2021
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/nometnem-ari-valsts-nauda-14262633
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pievienojamie-novadi-bazigi-par-veselibas-aprupes-pieejamibu-pec-reformas.a404867/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/328242-izstradats-planosanas-regionu-teritoriju-projekts-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328311-rit-notiks-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328311-rit-notiks-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328311-rit-notiks-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328311-rit-notiks-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328383-rit-notiks-lps-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328383-rit-notiks-lps-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328383-rit-notiks-lps-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328364-21-maija-attalinati-norisinasies-pasvaldibu-gada-nozimigakais-pasakums-lps-biedru-sapulce-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328375-dziesmu-un-deju-svetku-padome-atbalsta-jauna-xii-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetku-risinajumu-2021
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/nevis-svetki-bet-videosveiciens-14262793
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2021/a/347594-dziesmu-un-deju-svetku-padome-atbalsta-e-dziesmusvetku-konceptu.htm
https://jauns.lv/raksts/zinas/444037-dziesmu-un-deju-svetku-padome-atbalsta-svetku-norisi-istenojot-drosu-scenariju
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skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku risinā-
jumu” – par Dziesmu un deju svētku padomes 
sēdi, kurā piedalījās arī LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis (šeit).

• 20. maijā LETA: “Tiešsaistes seminārā stāstīs 
par investīciju un izdevumu ilgtermiņa risināju-
miem ģimenēm, jauniešiem un bērniem” – par 
Latvijas Bērnu labklājības tīkla kopā ar projekta 
partneriem un sadarbībā ar LPS organizēto se-
mināru “Investīcijas vs. izdevumi. Kā radīt ilg-
termiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jaunie-
šiem un ģimenēm?”.

• 20. maijā LETA: “Notiks LPS un Labklājības mi-
nistrijas ikgadējās sarunas” – par Latvijas Paš-
valdību savienības ikgadējām sarunām ar LM.

• 20. maijā LETA: “LM un LPS vienojas no 
2023. gada katru gadu pārskatīt minimālo ienā-
kumu sliekšņus” – par Labklājības ministrijas un 
LPS ikgadējās sarunās apspriesto.

• 20. maijā LV portāls: “LM un LPS vienojas no 
2023. gada minimālo ienākumu sliekšņus pār-
skatīt katru gadu” – par Labklājības ministrijas 
un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sa-
runās panākto vienošanos (šeit).

• 20. maijā LSM; LTV 1; Replay: “Prasīs valsts 
līdzfinansējumu minimālā ienākuma nodroši-
nāšanai” – par LPS ikgadējām sarunām ar Lab-
klājības ministriju un LPS priekšsēža Ginta Ka
minska komentārs (šeit).

• 20. maijā Reitingi: “LM un LPS vienojas no 
2023. gada minimālo ienākumu sliekšņus pār-
skatīt katru gadu” – par Labklājības ministrijas 
un LPS ikgadējām sarunām (šeit).

• 21. maijā LETA: “Notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības biedru sapulce” – par LPS biedru sa-
pulci.

• 21. maijā LETA: “Kaminskis: līdzsvarotai attīstī-
bai visā Latvijā būs jāiegulda nozīmīgi un adek-
vāti līdzekļi” – par LPS biedru sapulci un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto.

• 21. maijā LETA: “Levits: ir pietrūcis politiskās 
gribas iedzīvotāju līdzdalības un demokrātisko 
procesu stiprināšanai pašvaldībās” – Valsts pre-
zidenta Egila Levita uzruna LPS biedru sapul-
ces dalībniekiem.

• 21. maijā LETA: “Mūrniece: jaunajām pašval-
dībām būtisks uzdevums būs atrast līdzsva-
ru starp novada centru un tālākajiem pagas-
tiem” – Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnie-
ces uzruna LPS biedru sapulces dalībniekiem.

• 21. maijā LETA: “Kariņš: viedās reindustrializā-
cijas īstenošanā būtiska loma būs jaunveidoto 
novadu domēm” – Ministru prezidenta Artura 
Krišjāņa Kariņa uzruna LPS biedru sapulces da-
lībniekiem.

• 21. maijā LV portāls: “Valsts prezidenta Egila 
Levita uzruna Latvijas Pašvaldību savienības 
biedru sapulcē” (šeit).

• 21. maijā LV portāls: “Ināra Mūrniece LPS sa-
pulcē: pašvaldībām ir jāapvieno spēki un jā-
sadarbojas, lai panāktu vienmērīgu reģionālo 
attīstību” – Saeimas priekšsēdētājas Ināras 
Mūrnieces uzruna LPS biedru sapulces dalīb-
niekiem (šeit).

• 21. maijā LV portāls: “Kariņš: viedās reindus-
trializācijas īstenošanā būtiska loma būs jaun-
veidoto novadu domēm” – Ministru prezidenta 
Artura Krišjāņa Kariņa uzruna LPS biedru sa-
pulcē (šeit).

• 21. maijā Delfi: ““Pārmaiņu priekšā”: valsts aug-
stākās amatpersonas uzsver iedzīvotāju lomu 
pašvaldībās” – par LPS biedru sapulci (šeit).

• 21. maijā TVNET: “Kaminskis: valstij un pašval-
dībām ir jācenšas, lai mēs pēc krīzes kļūtu stip-
rāki” – par LPS biedru sapulci un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacīto (šeit).

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/dziesmu-un-deju-svetku-padome-atbalsta-jauna-xii-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetku-risinajumu/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328431-lm-un-lps-vienojas-no-2023-gada-minimalo-ienakumu-slieksnus-parskatit-katru-gadu-2021
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/prasis-valsts-lidzfinansejumu-minimala-ienakuma-nodrosinasanai.a405489/
https://www.reitingi.lv/lv/news/dienas-notikumi/142705-lm-un-lps-vienojas-no-2023-gada-minimalo-ienakumu-slieksnus-parskatit-katru-gadu.html
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328474-valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-pasvaldibu-savienibas-biedru-sapulce-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328473-inara-murniece-lps-sapulce-pasvaldibam-ir-jaapvieno-speki-un-jasadarbojas-lai-panaktu-vienmerigu-regionalo-attistibu-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328476-karins-viedas-reindustrializacijas-istenosana-butiska-loma-bus-jaunveidoto-novadu-domem-2021
https://www.delfi.lv/news/national/politics/parmainu-prieksa-valsts-augstakas-amatpersonas-uzsver-iedzivotaju-lomu-pasvaldibas.d?id=53219699
https://www.tvnet.lv/7253506/kaminskis-valstij-un-pasvaldibam-ir-jacensas-lai-mes-pec-krizes-klutu-stipraki


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.

• 21. maijā TVNET: “Levits: jāveicina iedzīvotāju 
līdzdalība un demokrātisko procesu stiprināša-
na pašvaldībās” – par Valsts prezidenta Egila 
Levita teikto LPS biedru sapulcē (šeit).

• 21. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Tiešsaistē 
aizvadīta Latvijas Pašvaldību savienības bied-
ru kopsapulce” – LPS priekšsēža Ginta Ka

minska dalība LR1 raidījumā “Pēcpusdiena” 
par LPS biedru sapulci un tajā lemto un disku-
tēto (šeit).

• 21. maijā Apriņķis: “Kaminskis: līdzsvarotai at-
tīstībai visā Latvijā būs jāiegulda nozīmīgi un 
adekvāti līdzekļi” – par LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska sacīto LPS biedru sapulcē (šeit).
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi desmit atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saska-
ņoti, bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša
nas datums

Izsludināša
nas datums

Saska
ņojums

1. VSS393 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai”

17.05.2021. 29.04.2021. Jā

2. VSS387 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos nr. 438 
“Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

17.05.2021. 29.04.2021. Jā

3. VSS395 – Par likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 17.05.2021. 29.04.2021. Nē
4. VSS389 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos 
nr. 384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uz-
raudzības kārtība”

17.05.2021. 29.04.2021. Jā

5. VSS386 – Par pamatnostādņu projektu “Kultūrpolitikas pa-
matnostādnes 2021.–2027. gadam “Kultūrvalsts””

17.05.2021. 29.04.2021. Jā

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://www.tvnet.lv/7253596/levits-javeicina-iedzivotaju-lidzdaliba-un-demokratisko-procesu-stiprinasana-pasvaldibas
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/tiessaiste-aizvadita-latvijas-pasvaldibu-savienibas-biedru-kopsa.a144496/
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/pasvaldibas/24618-kaminskis-lidzsvarotai-attistibai-visa-latvija-bus-jaiegulda-nozimigi-un-adekvati-lidzekli


6. VSS385 – Par likumprojektu “Grozījumi Informācijas atklātī-
bas likumā”

17.05.2021. 29.04.2021. Jā

7. VSS381 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ziņu ie-
kļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”

17.05.2021. 29.04.2021. Nē

8. VSS394 – Par pamatnostādņu projektu “Sporta politikas pa-
matnostādnes 2021.–2027. gadam”

18.05.2021. 29.04.2021. Nē

9. VSS383 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums”

19.05.2021. 29.04.2021. Nē

10. VSS396 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu  
“Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteiku-
mos nr. 405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas no-
teikumi””

21.05.2021. 29.04.2021. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.
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20. maija Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS455 – Likumprojekts “Grozījumi Elektroener-
ģijas tirgus likumā”

VSS449 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos 
nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””

VSS452 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā 
nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā 
teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizā-
cijas aģentūra” personā””

VSS459 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos 
nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta fi-
nansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunat-
nes organizāciju darbības atbalstam””

VSS467 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 20. decembra noteiku-
mos nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprū-
pei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti ne-
atkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 

pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās 
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īste-
nošanas noteikumi””

VSS468 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014. gada 23. decembra no-
teikumos nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības 
cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām  
personām””

VSS469 – Likumprojekts “Grozījumi Invaliditātes 
likumā”

VSS479 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumā nr. 468 
“Par nacionālo interešu objekta statusa noteikša-
nu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica””

VSS480 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos 
nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “No-
drošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas 
maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo 
ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rī-
gas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstī-
ba” īstenošanas noteikumi””

VSS481 – Plāna projekts “Elektronisko sakaru no-
zares attīstības plāns 2021.–2027. gadam”

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502441
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502414
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502414
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502414
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502417
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502432
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502434
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502434
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502451
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502456


VSS456 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos 
nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus 
un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbī-
bu””

VSS447 – Noteikumu projekts “Eiropas Savienī-
bas tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama 
trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas 
kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti”

VSS462 – Noteikumu projekts “Dabas parka “Pie-
jūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”

VSS464 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrī-
tošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20–28, Saldū, 
Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS465 – Rīkojuma projekts “Par atļauju Vecpie-
balgas novada pašvaldībai atsavināt nekustamo 
īpašumu “Mežmalas”, Vecpiebalgas pagastā, Vec-
piebalgas novadā”

VSS466 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos 
nr. 45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izvei-
dojot un uzturot numerācijas datubāzi””
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Neraugoties uz Covid-19 saslimstības 
mazināšanos, pieaug smago pacientu 
skaits

Pēdējo trīs nedēļu laikā Latvijā vērojams Covid-19 
saslimstības samazinājums: pagājušajā nedēļā 
(20. nedēļā) pret iepriekšējo nedēļu (19. nedēļu) 
samazinājums ir par 26%, un vidēji vienā dienā 
atklāti 424 jauni inficētie. Pagājušajā nedēļā par 
2,1% samazinājies veikto testu skaits, vidēji dienā 
veikti 12 597 testi (iepriekš – 12 864 testi).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji 56 pa-
cienti dienā, tādējādi slimnīcās ar Covid-19 ārstē-
jas vidēji 635 pacienti (iepriekš – 660). Tomēr par 
7,4% pieaudzis smago pacientu skaits stacionāros, 
kas vidēji ir 79 pacienti dienā.

Visās vecuma grupās vērojams saslimstības sama-

zinājums, tomēr vecuma grupā 70+ pēdējās divas 
nedēļas vērojams neliels pieaugums.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
šobrīd ir 0,8 (nedēļu iepriekš 0,88), un tas liecina 
par infekcijas izplatības samazināšanos.

Speciālisti aicina ar piesardzību vērtēt saslimstības 
samazinājumu. Šobrīd Latvija saglabā nemainīgi 
augstu 4.–5. vietu Eiropā. Eiropas vidējais kumula-
tīvais saslimstības rādītājs ir 224, bet Latvijā tas ir 
divas reizes augstāks. Kopumā Eiropā situācija uz-
labojas: 24 valstīs situācija ir stabila vai vērojams 
saslimstības samazinājums.

Iedzīvotāji tiek aicināti vakcinēties, jo tas joprojām 
ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas 
pasargā no smagām slimības formām un mazina 
Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

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 (pieskatot mazus bērnus), plaši atve-
rot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk 
cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimēs ar 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502442
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502429
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502430
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502431
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vairākiem ģimenes locekļiem, kā arī darbavie-
tās 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, paaug-
stinātu ķermeņa temperatūru).

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

Apstiprināti papildu atvieglojumi 
vakcinētām personām

18. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprināti 
grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai”, nosakot cilvēkiem, kuri vakcinējušies vai 
pārslimojuši Covid-19, papildu atvieglojumus.

Grozījumi paredz, ka vakcinētas vai Covid-19 pār
slimojušās personas varēs brīvāk pulcēties slēg
tā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi 
darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas ko-
lektīvi vai sporta komandas. Nelietojot mutes un 
deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās 
prasības, darba vietā vai vienā telpā varēs tikties 
ne vairāk kā 20 cilvēku, kuri ir vakcinēti vai pārsli-
mojuši Covid-19. Šāda kārtība attieksies tikai uz 
pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt vakcinā-

cijas vai pārslimošanas apliecinājumus. Koplieto-
šanas telpās arī turpmāk būs jālieto mutes un de-
guna aizsegi un jāievēro distancēšanās.

Līdz 1. jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk 
kā 20 cilvēku kolektīvos apliecināt vakcinācijas un 
Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vak-
cinācijas kartīti, eveselības izdruku vai izziņu no 
ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes. Paralēli 
norit darbs pie iedzīvotājiem daudz ērtākiem gan 
nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem. 
No 1. jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vak-
cinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs 
iegūt tiešsaistē, bet no 15. jūnija šie apliecinājumi 
jau kļūs par daļu no ES digitālā zaļā sertifikāta.

Prasības lietot maskas, distancēties un ievērot ci-
tus epidemioloģiskās drošības nosacījumus tiks 
saglabātas vietās, kurās vienlaikus uzturas gan 
vakcinēti vai pārslimojuši, gan nevakcinēti cilvēki; 
kurās nav viegli pārliecināties par personas statu-
su, piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā 
un citās publiskās vietās.

Pret Covid-19 vakcinētie var neievērot mājas ka-
rantīnu un pašizolāciju, kā arī var neveikt ikdienas 
testus darbavietās. Tāpat 15 dienas pēc pilna vak-
cinācijas kursa pabeigšanas var neievērot pašizo-
lāciju, ierodoties Latvijā no Eiropas Savienības vai 
Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfe-
derācijas vai Apvienotās Karalistes.

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
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Piešķirti 7,2 miljoni eiro skolu 
ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu 
modernizācijai

Lai nodrošinātu pašvaldību dibinātu vispārīgās iz-
glītības skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sis-
tēmu būvniecību vai ierīkošanu, pašvaldības varēs 
saņemt valsts budžeta finansējumu 7,2 miljonu 
eiro apmērā augstas gatavības projektu īsteno-
šanai. To paredz Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) sagatavotie grozījumi Ministru kabine-
ta noteikumos par augstas gatavības pašvaldību 

investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un 
finansēšanas kārtību, kas 18. maijā apstiprināti 
valdībā.

Investīciju projektu pieteikumus pašvaldības var 
iesniegt līdz 7. jūnijam. Atbalstītie investīciju pro-
jekti ir jāuzsāk ne vēlāk kā 1. augustā un jāīsteno 
līdz 2022. gada beigām.

Provizoriski paredzams, ka ar šo finansējuma avo-
tu būs iespējams realizēt ventilācijas un gaisa ap-
maiņas sistēmu uzlabošanu aptuveni 25 skolās.

IZM sniedz atbalstu pašvaldībām 
interneta nodrošināšanai izglītības 
iestādēm

Covid-19 izraisītā krīze pašvaldībām radījusi papil-
du izdevumus arī interneta pakalpojumu nodro-
šināšanā, tāpēc IZM iesaistījusies šīs problēmas 
risināšanā un panākusi finansējuma piešķiršanu 
interneta nodrošināšanai skolām.

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu, pašvaldī-
bām līdz 28. maijam jāiesniedz ministrijā izmak-
su pamatojošo dokumentu kopijas (iesniegtos 
dokumentus vēlāk būs iespēja precizēt). Pēc visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas ministrija 
sagatavos līguma projektu, pēc kura parakstīša-
nas pašvaldībai tiks kompensēta interneta maksa 
saskaņā ar līgumos norādīto apjomu.

Ja pašvaldībai noslēgts kopējs līgums par interneta 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501744&mode=mk&date=2021-05-18
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501744&mode=mk&date=2021-05-18
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501744&mode=mk&date=2021-05-18
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nodrošināšanu visām pašvaldības iestādēm un nav 
iespējams identificēt izmaksas interneta pakalpo-
juma nodrošināšanai tieši izglītības iestādēm, tad 
kompensācijā var saņemt līdz 100 eiro mēnesī par 
optisko interneta pieslēgumu un 50 eiro mēnesī 
par citiem interneta pieslēgumu veidiem uz vienu 
izglītības iestādi.

Šobrīd interneta maksas kompensācijas piešķir 
par 2021. gada aprīli, maiju un jūniju, taču memo-
randā “Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai” 
ministrija plāno arī turpmāk atbalstīt pašvaldības 
interneta nodrošināšanā izglītības iestādēm. Par 
atbalstu 2021. gada otrajā pusē vienošanās tiks 
slēgtas ar pašvaldībām, kas izveidosies pēc ATR.

Pašvaldības līdz maija beigām var 
pieteikties finansējumam projektu 
attīstībai enerģētikas un klimata jomā

Eiropas pilsētu finansēšanas 
mehānisms (EUCF) aicina Lat-
vijas novadu pašvaldības līdz 
maija beigām pieteikties fi-
nansējumam 60 tūkstošu eiro 
apmērā klimata un enerģētikas 
rīcības plānu īstenošanai, norā-
dīts EUCF paziņojumā.

EUCF aicina visas pilsētas, novadu un reģionu paš-
valdības Latvijā un citviet Eiropā (arī Norvēģijā, 
Islandē, Lihtenšteinā un Lielbritānijā) izmantot 
iespēju un pieteikties finansiālajam atbalstam kli-
mata un enerģētikas rīcības plānu īstenošanai.

Pašlaik atvērta otrā pieteikšanās kārta, un pašvaldī-
bas savus pieteikumus (angļu valodā) var iesūtīt līdz 
31. maija plkst. 19 pēc Latvijas laika (līdz plkst. 17 
pēc Briseles laika) šeit: https://eucityfacility.eu/.

EUCF ir gatavs piešķirt vienreizēju grantu 60 000 
eiro apmērā par katru pašvaldības iesniegto pie-
teikumu investīciju koncepciju izstrādei, kas ir 
svarīgs pirmais solis pilnvērtīga biznesa un finanšu 
plāna sagatavošanai. Tāpēc sagaidāmais rezultāts 
ir pilnībā izstrādāta investīciju koncepcija ar visu 
nepieciešamo informāciju investoriem un finanšu 
institūcijām projekta izvērtēšanai.

Finansiālais atbalsts paredzēts šādām darbībām: 

(tehniskā) priekšizpēte, tirgus analīze, iesaistīto 
pušu analīze, juridiskā, ekonomiskā un finansiālā 
analīze, risku analīze utt., kas nepieciešamas, lai 
izstrādātu investīciju koncepciju. Šos darbus var 
veikt pašvaldību darbinieki vai ar līgumu piesaistīti 
ārpakalpojuma eksperti no ārpuses.

Pieteikumus granta saņemšanai var iesūtīt pašval-
dības vai to grupas no 31 valsts, tajā skaitā 27 ES 
valstīm, kā arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas 
un Lielbritānijas.

Pieteikumu izvērtēšanas rezultātus un grantu ie-
guvējus paziņos šā gada augustā.

EUCF aicina vietējās pašvaldības izskatīt iespēju 
sniegt apvienotus pieteikumus, lai projekti būtu 
vērienīgāki, bet izredzes iegūt finansējumu – 
augstākas.

Informācija par pieteikšanās kritērijiem šeit.

Papildu informācija par pieteikumu iesniegšanu 
ir pieejama tīmekļvietnē eucityfacility.eu, kā arī 
interesenti var vērsties pie Latvijā atbildīgā EUCF 
eksperta, rakstot uz epasta adresi ce.latvia@
eucityfacility.eu.

EUCF aicina pašvaldības reģistrēties un sākt pie-
teikšanos pat tad, ja tās tos nevarēs pabeigt otrajā 
uzaicinājuma kārtā. Šādi rīkojoties, pašvaldība sa-
ņems rekomendācijas no EUCF, kā pilnveidot savu 
pieteikumu un labāk sagatavoties nākamajam 
pieteikuma iesniegšanas termiņam.

https://eucityfacility.eu/
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html
mailto:ce.latvia@eucityfacility.eu
mailto:ce.latvia@eucityfacility.eu
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Delnas lobēšanas pētījuma prezentācija

Biedrība “Sabiedrība par atklātību Delna” aici-
na apmeklēt Delnas veiktā interešu pārstāvības 
(lobēšanas) pētījuma rezultātu prezentāciju, kas 
notiks tiešsaistes platformā Zoom. Pasākuma ap-
meklētāju ērtībai prezentāciju rīko 25. maijā un 
27. maijā plkst. 15–17, aicinot izvēlēties katram 
ērtāko datumu (reģistrācijas saite).

Prezentācijas pasākuma programmā:

1. Delnas pētnieks Olafs Grigus prezentēs pētīju-
ma rezultātus.

2. PROVIDUS vadošā pētniece Līga Stafecka un 
LPS pārstāvis sniegs ieskatu par labas pārval-
dības un atklātības izaicinājumiem pašvaldību 
līmenī.

3. Diskusijā aicināti piedalīties pārstāvji no 
VARAM, lai sniegtu ieskatu par gaidāmajām iz-
maiņām pēc ATR un kā tas ietekmēs atklātības 
jautājumu pašvaldībās.

4. Pēc prezentācijām sekos publiska diskusija par 
atklātu un ētisku interešu pārstāvību nacionāla-
jā līmenī un pašvaldībās. Diskusiju vadīs starp-
tautiskā konsultante labas pārvaldības, vēlē-
šanu un interešu pārstāvniecības jomā Lolita 
Čigāne.

No 2020. gada decembra Delna veica plašu pētīju-
mu par interešu pārstāvības līdzšinējo praksi Lat-
vijā, ētisku un neētisku interešu pārstāvību, inte-
rešu pārstāvju komunikāciju ar lēmumu pieņēmē-
jiem. Pētījums tika veikts trīs virzienos: tiešsaistes 
aptauja, kurā piedalījās nevalstiskais sektors (tajā 
skaitā neaizsargātās sabiedrības grupas un mino-
ritātes), biznesa asociācijas un uzņēmēji, profesio-
nālie lobētāji un sabiedrisko attiecību aģentūras, 
kopā tika saņemtas 147 atbildes no dažādiem re
spondentiem Rīgā un attālākos Latvijas reģionos; 
organizētas trīs fokusgrupas Latgalē, Vidzemē un 
Zemgalē, kurās piedalījās gan kapacitātes, gan 
resursu ziņā dažādas nevalstiskās organizācijas 
un vietvaru pārstāvji; veiktas 20 individuālās in-
tervijas ar lēmējiem izpildvaras līmenī (ministriju 
darbinieki) un pašvaldību pārstāvjiem (pašvaldību 
vadītāji, viņu vietnieki un atbildīgie par attīstības 
un infrastruktūras jautājumiem). Pētījuma rezultā-
tus izmantots, lai sniegtu ieteikumus 13. Saeimai 
interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulē-
juma izstrādes laikā.

Visiem reģistrētajiem dalībniekiem pasākuma rītā 
Delnas komanda nosūtīs Zoom saiti.

Latvijas pagastu bibliotekāru 
6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta 
kopienas attīstībai”

27. maijā tiešsaistē notiks Latvijas pagastu bib-
liotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta 
kopienas attīstībai”. Kongresu organizē Latvijas 
Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekā-
ru biedrība (LBB) ar mērķi aktualizēt pagastu bib-
liotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, 
vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrī-
bas veicināšanā. Pasākuma nolūks ir arī stiprināt 
pagastu bibliotēkas un celt pagastu bibliotekāru 
pašapziņu, sekmējot pieredzes apmaiņu un disku-
sijas ar pašvaldību pārstāvjiem. Šobrīd ATR kon-
tekstā ir īpaši nozīmīgi veicināt pašvaldību izpratni 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWRs1y2bwqIcjna9zzWMFUzBo59RYOg3xh6PUg_-pQ1Od5nQ/viewform
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par bibliotēku nozīmi stratēģisko mērķu sasnieg-
šanā, pārliecinot pašvaldību vadītājus pieņemt at-
bildīgus un ilgtspējīgus lēmumus vietējas nozīmes 
bibliotēku tīkla attīstībai.

Kongresa norise plānota tematiskās paneļdiskusi-
jās, kas būs veltītas pagastu bibliotēkām kā atbalsta 
punktiem valsts un pašvaldību stratēģisko mērķu 
īstenošanā, pagasta bibliotēkas lomai vietējās ko-
pienas saliedēšanā un attīstībā, lokālās kultūrvides 
stiprināšanā un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā. 
Paneļdiskusijas ievadīs priekšlasījums par tēmu, tā-
lāk sniegs pagasta bibliotēku pieredzes stāstus no 
visiem pieciem Latvijas reģioniem. Kongresā pie-
dalīsies Kultūras ministrijas valsts sekretāres viet-
nieks Uldis Zariņš, kas ieskicēs pagasta bibliotēku 
vietu kultūrpolitikā. VARAM sniegs ieskatu plāno-
tajā vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā, 
savukārt LPS un pašvaldību vadītāji dalīsies ar savu 

redzējumu par pagasta bibliotēku lomu pašvaldību 
stratēģisko mērķu īstenošanā. Kongresa program-
mu paplašinās vizuāli un saturiski koncentrētas 
videoesejas par pagastu bibliotēku sniegumu un 
sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, 
uzskatāmi un pārliecinoši demonstrējot pagastu 
bibliotēku lomu un nozīmi vietējā kopienā un tās 
attīstībā. Kongresa izskaņā tiks pieņemts Pagastu 
bibliotēku memorands, ko savā darbā varēs izman-
tot gan bibliotēkas un pašvaldības, gan par biblio-
tēku nozari atbildīgās valsts iestādes.

Kongress būs skatāms tiešraidē kongresa organi-
zatoru un sadarbības partneru Facebook un You-
Tube kontos: LNB YouTube kontā, LNB Facebook 
kontā, LBB Facebook kontā un Latvijas Pašvaldību 
savienības tīmekļvietnē.

Programma 1. pielikumā.

Diskusija par vienas pieturas aģentūru

Kultūras ministrijas organizētajā diskusiju ciklā 
par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 
2014.–2020. gada plānošanas periodā īstenotajām 
aktivitātēm un turpmāko fonda aktivitāšu plāno-
šanu 2021.–2027. gada periodā 28. maijā plkst. 10 

paredzēta diskusija par vienas pieturas aģentūras 
turpmāko attīstību, kas ir koordinējošā iestāde pa-
kalpojumu nodrošināšanai trešo valstu pilsoņiem.

Viena no koordinējošās iestādes funkcijām ir 
sniegt atbalstu iestādēm, organizācijām un spe-
ciālistiem, kas strādā ar trešo valstu pilsoņiem, no-
drošinot informācijas koordināciju un apriti starp 
dažādu pārvaldības līmeņu spēlētajiem, veidojot 
sadarbību gan ar mērķa grupu, gan ar atbalsta pa-
kalpojumu nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm, 
kā arī pašvaldībām, reģioniem un valsts iestādēm.

Diskusijai var pieteikties šeit.

Pirms diskusijas sākuma uz epastu, ar kuru būsit 
reģistrējušies dalībai diskusijā, saņemsit pievieno-
šanās saiti.

https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/
https://www.lps.lv
https://www.lps.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_21_p1.pdf
https://forms.gle/Jw6XEDmW4FgWezf3A
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Konference par konkurences tiesībām

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte aicina no-
skatīties tiešsaistes konferenci “Kāpēc Latvija līdz 
Eiropai netiek?”, kas notiks 28. maijā no plkst. 11 
līdz 14:30. Tajā plānots diskutēt par konkurences 
tiesībām, galvenajiem izaicinājumiem un ieteiku-
miem, kā situāciju uzlabot gan piemērošanas, gan 
sodu politikas jomā. Paredzēts runāt arī par to, kā 
šie jautājumi tiek risināti Eiropas līmenī un kādus 
uzlabojumus nepieciešams veikt Latvijā.

Konferencē piedalīsies Latvijas Universitātes Juri-
diskās fakultātes pasniedzēji, nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji, uzņēmēji, valsts iestāžu pārstāvji, 
kā arī viesi no ārvalstīm, kuri dalīsies ar savu pie-
redzi par konkurences tiesībām Latvijā un Eiropā.

Konferenci būs iespējams noskatīties Latvijas Uni-
versitātes Juridiskās fakultātes Facebook platfor-
mā šeit.

Programma pievienota 2. pielikumā.

Aptauja par attālināto darbu

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 
profesors Filozofijas un socioloģijas institūta va-
došais pētnieks Mihails Hazans lūdz pašvaldību 
darbiniekus, kuri strādā attālināti (no mājām), vel-
tīt ap 15 minūtēm laika un aizpildīt anketu, kas iz-
veidota pētījumam par attālināto darbu Covid-19 
apstākļos.

Jūsu atbildes palīdzēs:

• veidot labāku izpratni par attālināta darba ie-
tekmi uz darbiniekiem un viņu ģimenēm pan-
dēmijas laikā;

• identificēt ar darbu no mājām saistītas grūtības 
un priekšrocības;

• izpētīt šo grūtību un priekšrocību izplatību at-
karībā no darbinieku vecuma, ģimenes stāvok-
ļa, rakstura iezīmēm, mājokļa veida;

• noskaidrot, cik lielā mērā darba devēji sniedz 
nepieciešamo atbalstu;

• saprast attālināta darba perspektīvas nākotnē;

• izstrādāt rekomendācijas darba devējiem;

https://www.facebook.com/LUJuridiskaFakultate
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_21_p2.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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• izstrādāt rekomendācijas nodarbinātības poli-
tikas pilnveidošanai.

Jūsu atbildes ir PILNĪBĀ KONFIDENCIĀLAS un 
tiks izmantotas TIKAI APKOPOTĀ veidā.

Pētījumā rezultāti būs pieejami jau jūnija beigās.

Ja respondentu vidū būs pietiekami daudz valsts 
un pašvaldību iestāžu darbinieku, varēs analizēt 
šīs darbinieku kategorijas situāciju atsevišķi. Ir 
plānots arī salīdzinājums ar situāciju Igaunijā un/
vai Lietuvā.

Saite uz aptauju: 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://aptauja.fsi.lu.lv/darbs2021

