
Latvijas Pašvaldību savienībā  
(1. lpp.)

Eiropā un pasaulē (3. lpp.)

LPS medijos (4. lpp.)

LPS iesaiste likumdošanā 
(5. lpp.)

Noderīga informācija (7. lpp.)

2021. gada 
8. jūnijs

Nr. 23

INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

LPS priekšsēdis par vēlēšanu rezultātiem 
un finansējumu jaunajām pašvaldībām

5. jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas, 
kurās tika ievēlēti 664 deputāti 40 pašvaldību 
teritorijās – sešās valstspilsētās un 34 no jau-
na izveidotajos novados. Pašvaldību vēlēša-

nas sestdien nenotika Rīgā, kur domi ievēlēja 
ārkārtas vēlēšanās pērn, un Rēzeknes novadā 
un Varakļānu novadā, kur vēlēšanas tika aptu-
rētas pēc Satversmes tiesas sprieduma un no-
tiks 11. septembrī. Pašvaldību vēlēšanu rezultā-
ti publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē  
šeit.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://pv2021.cvk.lv/pub/velesanu-rezultati
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LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 7. jūnijā TV3 rai-
dījumā “900 sekundes” uzsvēra, ka 1. jūlijā stāsies 
spēkā Administratīvi teritoriālās reformas likums 
un jaunievēlētās pašvaldības uzsāks darbu jauna-
jās robežās un jaunievēlēto deputātu vadībā, taču 
būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai pilnvērtīgi iestrādā-
tos un iedarbinātu jaunos pārvaldes mehānismus. 
Pēc LPS priekšsēža domām, pirmos vērtējumus 
par jauno pašvaldību spēju darboties pēc adminis-
tratīvi teritoriālās reformas (ATR) stāšanās spēkā, 
iespējams, varēs izdarīt šā gada beigās, bet, lai 
pašvaldības jaunajos apstākļos strādātu stabili, 
jāpaiet ilgākam laikam – līdz pat diviem gadiem. 
Viņš norādīja, ka pašvaldībām nāksies mainīt do-
māšanu gan attiecībā uz plānošanu, gan pielāgo-
šanos jaunajam modelim un lielākām teritorijām.

Finansējuma apmēram pašvaldībām pēc ATR ie-
viešanas ir jāpieaug – tāda ir LPS vadītāja pārliecī-
ba. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir mazināt 
teritoriālās atšķirības, jo Latvija šajā ziņā joprojām 

ir vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. “Ir 
svarīgi saplānot visus līdzekļus, un priekšā ļoti pa-
matīgs darbs, kā šo finansējumu sadalīt. Pēc ATR 
ieviešanas līdzekļus pašvaldībām sadalīt nedrīkst, 
ir nepieciešama domāšanas maiņa,” uzsvēra G. Ka-
minskis.

Savukārt, runājot par pašvaldību turpmāko attīs-
tību, LPS priekšsēdis atgādināja, ka deputātiem, 
kuri sāks darbu jaunajā sasaukumā, kas sakrīt ar 
ATR ieviešanu, ir jāatceras, ka lēmumi ir jāpieņem 
par visu teritoriju kopumā, un arī šeit būs nepiecie-
šama domāšanas maiņa.

Interviju ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski raidīju-
mā “900 sekundes” skatiet šeit.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS lūdz skaidrot labklājības ministra 
izteikumus par finansējuma sadali 
pašvaldībām pēc to vadības politiskās 
piederības

Reaģējot uz jauniecel-
tā labklājības ministra 
Gata Eglīša pašvaldību 
vēlēšanu dienā 5. jūnijā 
paustajiem publiskajiem 

izteikumiem par finansējuma plūsmas kontroli 
pašvaldībām atkarībā no to vadības politiskās pie-
derības, Latvijas Pašvaldību savienība vērsusies 
pie valsts augstākajām amatpersonām ar lūgumu 
izskaidrot ministra izteikumus.

Vēstulē, kas adresēta Ministru prezidentam Artu-
ram Krišjānim Kariņam, finanšu ministram Jānim 
Reiram un labklājības ministram Gatim Eglītim, 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsver: “LPS kā 
Latvijas pašvaldības apvienojoša organizācija ne-
kad nav pašvaldības iedalījusi pēc politiskās piede-
rības. Organizācija ir saņēmusi vairāku pašvaldību 
lūgumu skaidrot satraucošos izteikumus, jo gan 
pašvaldībām, gan arī LPS šādi publiski paziņojumi 
rada bažas gan par pašvaldību tālāku darbību pēc 
administratīvi teritoriālās reformas, gan finansēju-

ma pieejamību pašvaldībām ES politiku instrumen-
tu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un Atvese-
ļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros 
nākamajiem septiņiem gadiem. Šis finansējums ir 
kritiski svarīgs, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību 
turpmāku ekonomisko izaugsmi un konkurētspējas 
uzlabošanos, kā arī mazinātu sociālekonomiskās 
atšķirības starp valsts reģioniem, jo īpaši Covid-19 
seku mazināšanā katrā pašvaldībā.”

LPS arī aicina amatpersonas nodrošināt pašvaldī-
bām piekritīgos nodokļu ieņēmumus, valsts bu-
džeta, ES fondu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzī-
bas un ANM līdzekļus. Tāpat pašvaldībām būtiska 
ir aizņēmumu pieejamība 2021.–2027. gada plāno-
šanas periodam tā, lai iegūtu katra pašvaldība un 
iedzīvotāji un uzņēmumi neatkarīgi no pašvaldī-
bas vadības politiskās piederības.

“Pašvaldībām ir svarīgi saņemt adekvātu finansēju-
mu, lai nodrošinātu vienmērīgu ekonomisko izaug-
smi un attīstību. Šādi publiskajā vidē ministra paus-
tie izteikumi par politiskās piederības ietekmi uz 
līdzekļu sadali radījuši nopietnu satraukumu pašval-
dībās, jo īpaši laikā, kad tiek īstenota administratīvi 
teritoriālā reforma un virknei pašvaldību ir aktuāls 
jautājums par turpmāku finansējuma piesaisti,” 
pauž G. Kaminskis.

https://skaties.lv/zinas/velesanas2021/kaminskis-jaunajam-pasvaldibam-bus-vajadzigs-iestradasanas-laiks-lidz-diviem-gadiem/
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Seminārs par drošas ielu tirdzniecības 
organizēšanu

3. jūnijā LPS rīkoja tiešsaistes semināru par epide-
mioloģiski drošas ielu tirdzniecības organizēšanu.

Prezentāciju sniedza un uz klausītāju jautājumiem 
atbildēja Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus de-

partamenta direktora vietnieks Intars Eglītis un 
Nozaru politikas departamenta direktora vietnie-
ce Dace Butāne.

Ministru kabineta 1. jūnija sēdē pārskatītas epide-
mioloģiskās drošības prasības, arī tās, kas attiecas 
uz ielu tirdzniecības organizēšanu un paredz tiesī-
bas pašvaldībām pašām noteikt maksimālo apmek-
lētāju skaitu. Savukārt Valsts policija rosina pašval-
dībām sniegt rekomendācijas efektīvākai Covid-19 
risku kontrolēšanai ielu tirdzniecības vietās. Tā kā 
ielu tirdzniecība ietver arī sabiedrisko ēdināšanu, 
seminārā tika sniegta informācija arī šajā jomā.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

15. jūnijs: piedalieties vebinārā 
“Jaunatne. Klimats. Vietējā politika. 
Kādēļ un kādēļ gan ne?”

Ekrānuzņēmums no filmas “Adélaïde Charlier, la meuf du 
climat”

15. jūnijā plkst. 14–16 aicinām piedalīties Latvijas 
Pašvaldību savienības rīkotajā starptautiskajā ve-
binārā “Jaunatne. Klimats. Vietējā politika. Kā-
dēļ un kādēļ gan ne?”, kuram var reģistrēties līdz 
14. jūnijam.

Jaunieši nav mūsu nākotne. Viņi ir šeit un tagad. 
To loma ir ļoti nozīmīga: jaunieši aktīvi piedalās 
dažādās aktivitātēs klimata pārmaiņu mazināša-
nai un kampaņās, lai izglītotu, veidotu izpratni par 
vides jautājumiem. Jaunieši arī iesaistās vietējos 
un starptautiskos projektos, kas veltīti klimata 
pārmaiņām. Būtiski, lai viņiem būtu arī iespējas 
piedalīties lemšanā pašvaldībās, jo šie lēmumi no-
teikti ietekmēs viņu nākotni.

Taču vai jaunieši ir pārmaiņu virzītāji? Kas jaunajai 
paaudzei vajadzīgs, lai būtu par pozitīvo pārmai-
ņu katalizatoru? Kā politiķi var sadarboties ar jau-
niešiem vietējā un nacionālajā līmenī? Vai klimata 
krīze tagad ir jebkuras politikas pamats? Ko mēs 
īsti vēlamies, un kad mēs to vēlamies panākt? Šie 
ir jautājumi, uz kuriem mēģināsim rast atbildes 
pasākumā.

To atklās Eiropas Klimata pakta vēstnieks un Lie-
pājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gunārs Ansiņš un Lietuvas Pašvaldību asociāci-
jas prezidents, Eiropas Mēru pakta vēstnieks no 
Lietuvas Mindaugs Sinkevičus. Vebinārā, ko va-
dīs Jonišķu pašvaldības (Lietuvā) mēra vietniece 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/681-informativais-seminars-par-izmainam-ielu-tirdznieciba
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHOSHV7NnShm3ni2F-Ezjh5QQiNJe9unQiqfrICdRzyl7g7A/viewform
https://www.covenantofmayors.eu/


• 31. maijā LETA: “LPS aicina iedzīvotājus aktīvi 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās” – LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska aicinājums ikvienam 
balsstiesīgajam iedzīvotājam piedalīties paš-
valdību vēlēšanās.

• 31. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS priekšsē-
dis: pašvaldību vēlēšanu norise būs epidemio-
loģiski droša, aicinu ikvienu vēlētāju piedalīties 
pašvaldību nākotnes veidošanā” (šeit).

• 31. maijā NRA: “Pašvaldību vēlēšanu laikā tiks 
nodrošinātas visas epidemioloģiskās prasī-
bas” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska aici-
nājumu ikvienam balsstiesīgajam iedzīvotājam 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās, jo šoreiz tās ir 
ļoti būtiskas pašvaldību un valsts turpmākajai 
izaugsmei (šeit).

• 31. maijā Delfi: “Pašvaldību savienības vadītājs 
mudina iedzīvotājus piedalīties vēlēšanās” – par 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska aicinājumu ak-

tīvi piedalīties pašvaldību vēlēšanās (šeit).

• 31. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Šonedēļ paš-
valdību vēlēšanas: liela rosība pirms apvieno-
šanās, daudz darba arī aģitācijas uzraugiem” – 
par pašvaldību vēlēšanām atbilstoši ATR un 
LPS padomnieces Kristīnes Kinčas komentārs 
par pašvaldību darba organizēšanu pēc vēlēša-
nām (šeit).

• 31. maijā LSM; Latvijas Radio 1: “Aizejošais 
mācību gads grūts visiem; ieguvums – skolotā-
ju datorprasmju uzlabošanās” – LPS padomnie-
ces Ināras Dundures dalība raidījumā “Pusdie-
na” par izaicinājumiem aizvadītajā mācu gadā, 
tehnoloģisko nodrošinājumu un sadarbības 
memorandu “Dators ikvienam bērnam” (šeit 
un šeit).

• 1. jūnijā Latvijas Avīze: “Izaicina Satversmes 
tiesu? Latgales deputātu grupa negrib pieļaut 
Varakļānu nonākšanu Madonas novadā” – par 
Satversmes tiesas spriedumu lietā par Varakļā-
nu novada teritoriju un LPS padomnieces Kris-
tīnes Kinčas komentārs (šeit).

• 1. jūnijā LSM; Latvijas Radio 4: “Отучились, 
отмучились... Итоги девяти месяцев уда-
лёнки” – LPS padomnieces Ināras Dundures 
dalība LR4 raidījumā “Открытый вопрос” par 
attālināto mācību pieredzi (šeit).

• 4. jūnijā SestDiena: “Kurss uz centralizāciju” – 
intervija ar LPS vecāko padomnieku Māri Pūķi 
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Dr. arch. Antra Viļuma no Rīgas Tehniskās uni-
versitātes, pastāstīs, kā padarīt mūsu pašvaldības 
labākas, iesaistot jauniešus un īstenojot aktivitā-
tes jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas kontekstā. 
Pasākumā arī uzzināsim stāstus no Latvijas, Lie-
tuvas, Gruzijas, Ukrainas un Beļģijas par jauniešu 
iesaisti vides aktivitātēs un vietējās politikas vei-
došanā. Savukārt epiloga vietā piedāvāsim noska-
tīties LPS veidoto mākslas un mūzikas video par 
dabas tēmu, kura tapšanā piedalījušies bērni un 
jaunieši no Latvijas, Gruzijas un Ukrainas.

Pasākumi norisināsies latviski ar sinhrono tulkoju-
mu angliski, lietuviski un krieviski. Papildu infor-
māciju un vebināra darba kārtību atradīsiet LPS 
vietnē. Pasākumu rīko Latvijas Pašvaldību savie-
nība sadarbībā ar Eiropas Pašvaldību un reģionu 
padomi, PLATFORMU un Lietuvas Pašvaldību 
asociāciju.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/dienaskartiba/328811-lps-priekssedis-pasvaldibu-velesanu-norise-bus-epidemiologiski-drosa-aicinu-ikvienu-veletaju-piedalities-pasvaldibu-nakotnes-veidosana-2021
https://nra.lv/politika/348506-pasvaldibu-velesanu-laika-tiks-nodrosinatas-visas-epidemiologiskas-prasibas.htm
https://www.delfi.lv/temas/gints-kaminskis
https://www.delfi.lv/pasvaldibu-velesanas-2021/zinas/pasvaldibu-savienibas-vaditajs-mudina-iedzivotajus-piedalities-velesanas.d?id=53250065
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sonedel-pasvaldibu-velesanas-liela-rosiba-pirms-apvienosanas-daudz-darba-ari-agitacijas-uzraugiem.a406805/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/aizejosais-macibu-gads-gruts-visiem-ieguvums--skolotaju-datorprasmju-uzlabosanas.a406923/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pusdiena/pusdiena-31.05.2021.a144874/
https://www.la.lv/saeima-izaicina-satversmes-tiesu
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/otuchilis-otmuchilis...-itogi-devjati-mesjacev-udalnki.a144917/
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6753-15-junijs-piedalieties-vebinara-jaunatne-klimats-vieteja-politika-kadel-un-kadel-gan-ne
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6753-15-junijs-piedalieties-vebinara-jaunatne-klimats-vieteja-politika-kadel-un-kadel-gan-ne
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/
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par pašvaldību vēlēšanām jaunajā administratī-
vajā iedalījumā, par to, kāpēc darbs pašvaldībā 
nozīmē nemitīgu risku, un par zaļās politikas 
bīstamību Latvijai.

• 4. jūnijā Delfi: “Ko pašvaldības var (un ko nevar) 
izdarīt vides un dabas labā?” – LPS padomnie-
ces Sandras Bērziņas dalība podkāstā “Zaļais 
barometrs” (šeit).

• 5. jūnijā LETA: “LPS: iesaistīto pušu mājasdarbs 
ir līdz rudenim izstrādāt skaidru plānu klātienes 
mācību norisei visās skolās” – LPS padomnie-
ces Ināras Dundures viedoklis par mācībām 
klātienē un skaidra plāna un “drošas skolas” 
prasību izstrādi.

• 5. jūnijā NRA: “Pašvaldību savienība: līdz ru-

denim ir jāizstrādā skaidrs plāns klātienes mā-
cībām” – LPS padomnieces Ināras Dundures 
paustais par mācību atsākšanu rudenī klātienē 
un pienākumu pašvaldībām, Izglītības un zi-
nātnes un Veselības ministrijai vasarā izstrādāt 
skaidru plānu un prasības “drošas skolas” īste-
nošanai.

• 6. jūnijā LSM: “Политики должны убедить из-
бирателей быть активнее – Союз самоуправ-
лений” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sacīto LR4 par iedzīvotāju aktivitāti vēlēšanās 
(šeit).

• 6. jūnijā LSM; Latvijas Radio 1: “ЦИК тоже 
обеспокоен рекордно низкой явкой” – par 
iedzīvotāju aktivitāti un LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska sacīto LR4 (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
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 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti, 
bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-446 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos 
nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpoju-
mu izglītības iestādē””

31.05.2021. 13.05.2021. Jā

https://www.delfi.lv/podkasti/zalais-barometrs/ko-pasvaldibas-var-un-ko-nevar-izdarit-vides-un-dabas-laba.d?id=53269917
https://rus.lsm.lv/statja/analitika/analitika/politiki-dolzhni-ubedit-izbirateley-bit-aktivnee--soyuz-samoupravleniy.a407793/
https://rus.lsm.lv/statja/analitika/analitika/tsik-tozhe-obespokoen-rekordno-nizkoy-javkoy.a407807/


6

2. VSS-444 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi””

31.05.2021. 13.05.2021.
Jā, ar 

komen-
tāriem

3. VSS-434 – Par pamatnostādņu projektu “Sociālās aizsardzī-
bas un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. ga-
dam”

31.05.2021. 13.05.2021. Nē

4. VSS-465 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par at-
ļauju Vecpiebalgas novada pašvaldībai atsavināt nekustamo 
īpašumu “Mežmalas”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 
novadā”

01.06.2021. 20.05.2021 Jā

5. VSS-452 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederī-
bu vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

02.06.2021. 20.05.2021.
Jā, ar 

precizē-
jumu

6. VSS-449 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos 
nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””

02.06.2021. 20.05.2021.
Jā, ar 

precizē-
jumu

7. VSS-468 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 
nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kār-
tība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilnga-
dīgām personām””

03.06.2021. 20.05.2021. Nē

8. VSS-459 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos 
nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, 
kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai 
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jau-
natni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam””

03.06.2021. 20.05.2021. Jā

9. VSS-462 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas 
parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas no-
teikumi”

03.06.2021. 20.05.2021. Nē

10. VSS-467 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infra-
struktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar inva-
liditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

03.06.2021. 20.05.2021. Jā

11. VSS-469 – Par likumprojektu “Grozījumi Invaliditātes likumā” 03.06.2021. 20.05.2021. Jā
12. VSS-481 – Par plāna projektu “Elektronisko sakaru nozares 

attīstības plāns 2021.–2027. gadam”
03.06.2021. 20.05.2021. Nē

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



3. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS-528 – Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības 
likumā”

VSS-512 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Dzirnavu ielā 113, Rīgā, pārdošanu”

VSS-520 – Noteikumu projekts “Fizisko personu 
reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”

VSS-539 – Plāna projekts “Cilvēku tirdzniecības 
novēršanas plāns 2021.–2023. gadam”

VSS-513 – Plāna projekts “Plāns minimā-
lo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 
2022. –2024. gadam”

VSS-538 – Informatīvais ziņojums “Par inovāciju 
veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu 
noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās”

VSS-536 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumos 
nr. 243 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa 
“Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspē-

jas palielināšana” īstenošanas noteikumi””

VSS-516 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos 
nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un 
ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība””

VSS-517 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā nekustamā īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājas pilsē-
tā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-518 – Informatīvais ziņojums “Par Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna projektu un tā plā-
notajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 
2021.–2027. gada plānošanas perioda Darbības 
programmas sestajā politikas mērķī”

VSS-521 – Noteikumu projekts “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku at-
tīstībai finanšu instrumentu veidā”

VSS-525 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos 
nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju”””
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Turpinās Covid-19 saslimstības 
samazinājums: speciālisti aicina neatlikt 
vakcināciju

Beidzamo piecu nedēļu laikā Latvijā vērojams Co-
vid-19 saslimstības samazinājums par 60%, bet 

pagājušajā nedēļā (22. nedēļā) salīdzinājumā ar ie-
priekšējo nedēļu samazinājums ir par 20%. Vidēji 
vienā dienā tika atklāti 245 jauni inficētie (nedēļu 
iepriekš – 308). Pagājušajā nedēļā par 14,4% sa-
mazinājies veikto testu skaits, dienā veikti vidēji 
9398 testi (iepriekš 10 977).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji 29 pa-
cienti dienā (nedēļu iepriekš 46), tādējādi ikdienā 
slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 412 pacienti 
(iepriekš 533).

Visās vecuma grupās turpinās saslimstības sama-
zinājums, un visos reģionos vienmērīgi samazinās 
jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503179
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503179
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503179
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503179
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503179
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503188
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503188
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šobrīd ir 0,85 (nedēļu iepriekš 0,79), un tas liecina 
par infekcijas slimības izplatības samazināšanos.

Arī aizvadītajā nedēļā Latvija saglabā nemainīgi 
augstu saslimstību Eiropā. Eiropas valstu vidējais 
kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 111 (iepriekš – 
155), bet Latvijā tas ir gandrīz divas reizes augstāks. 
Kopumā situācija Eiropā uzlabojas: 19 valstīs tā ir 
stabila vai vērojams saslimstības samazinājums.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, iedzī-
votāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo vak-
cinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības 
veids, kas pasargā no smagām slimības formām 
un mazina infekcijas izplatību sabiedrībā.

Joprojām rūpīgi jāievēro Covid-19 profilakse:

• īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēna,

• pareizi jālieto sejas maska (nosedzot degunu 
un zodu),

• jāvēdina 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, 
kur uzturas vairāki ģimenes locekļi, kā arī dar-
bavietās un izglītības iestādēs, kur darbs un 
mācības notiek klātienē,

• iespēju robežās jāstrādā 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.

Vakcinācijas tempa pieaugums un 
vasaras iestāšanās ļauj spert nākamo 
soli Covid-19 ierobežojumu mazināšanai

1. jūnijā, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, Mi-
nistru kabinets lēma rīkoties atbilstoši četru soļu 
plānam pakāpeniskai Covid-19 ierobežojumu ma-
zināšanai izglītībā, kultūrā, tirdzniecībā un citās 
jomās.

Izglītība

Lai īstenotu obligāto prasību kvalifikācijas uzturē-
šanai un nodrošinātu iespēju apgūt profesionālās 
tālākizglītības programmu praktisko daļu, kvali-
fikācijas praksi, profesionālās kvalifikācijas eksā-
menu kārtošanu, kā arī profesionālās pilnveides 
programmu praktiskās daļas apguvi, izglītojama-
jiem grupās līdz 10 cilvēkiem turpmāk būs iespēja 

organizēt mācības klātienē. Mācību telpās jāno-
drošina ne mazāk kā 3 m2 vienai personai, 2 m dis-
tances ievērošana starp personām un telpu vēdi-
nāšana. Izglītojamajiem un mācībspēkiem jālieto 
sejas maksas. Dalība klātienes nodarbībās iespē-
jama ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Personas, kuras ir vakcinētas vai izslimojušas Co-
vid-19, apliecinot šo faktu ar sertifikātu, var pieda-
līties pieaugušo profesionālās izglītības program-
mu apguvē klātienē līdz 20 personām grupā, ne-
ievērojot prasības par masku nēsāšanu, distances 
ievērošanu u. c., izņemot telpu vēdināšanu.

Kultūra

Epidemioloģiskās situācijas uzlabojums ļauj mazi-
nāt ierobežojumus arī kultūras jomā, dodot iespēju 
individuāliem bibliotēku, arhīvu, muzeju un muze-
jam radniecīgo mākslas un vēstures eksponēšanas 
vietu apmeklējumiem. Šajās kultūrvietās vienam 
apmeklētajam vai vienas mājsaimes locekļiem jā-
nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās 
telpu platības un vienvirziena apmeklētāju plūsma.

Līdzīgi kā tirdzniecības vietām, arī kultūrvietām ir 
jāizstrādā dokumentēta iekšējās kontroles sistē-
ma epidemioloģiskajai drošībai un jānosaka par 
tās ievērošanu atbildīgā persona. Būtisks nosacī-
jums ir arī telpu vēdināšana. Vietās, kur paredzama 

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
http://tap.mk.gov.lv/doc/2021_04/COVID_ierobezojumi_MK_2403.714.pdf
http://tap.mk.gov.lv/doc/2021_04/COVID_ierobezojumi_MK_2403.714.pdf
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/atlauta-izglitiba-klatiene-vairakas-pieauguso-profesionalas-izglitibas-programmas
https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/digitalais-covid-19-sertifikats
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/durvis-individualiem-apmeklejumiem-vers-arhivi-bibliotekas-muzeji-un-tiem-radniecigas-makslas-un-vestures-eksponesanas-vietas
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/durvis-individualiem-apmeklejumiem-vers-arhivi-bibliotekas-muzeji-un-tiem-radniecigas-makslas-un-vestures-eksponesanas-vietas
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pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās, nepiecieša-
mības gadījumā jānodrošina apmeklējuma laika 
iepriekšēja rezervēšana.

Tirdzniecība

Ministru kabinets lēmis, ka, ievērojot drošas tirdz-
niecības prasības, darbu var pilnībā atsākt arī tirdz-
niecības centri, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā 
platība ir virs 7000 m2.

Izmaiņas skar arī ielu tirdzniecības organizēšanas 
vietas: tajās vairs nav prasība ierobežot tirdznie-
cības dalībnieku skaitu līdz 20. Turpmāk maksimā-
lo pieļaujamo dalībnieku skaitu ielu tirdzniecības 
vietā nosaka pašvaldības savā administratīvajā te-
ritorijā, saglabājot prasību nodrošināt epidemio-
loģiski drošu iepirkšanās vidi (2 metru distance un 
sejas masku lietošana visiem), kā arī kontrolējot 
un mazinot Covid-19 infekcijas izplatības riskus.

Privāta pulcēšanās un pasākumi

Ierobežojumi tiek mazināti arī atsevišķu privātu 
pasākumu organizēšanai, kristību un bēru cere-
monijās ārā var pulcēties līdz 20 personām, savu-
kārt telpās – līdz 10 cilvēkiem neatkarīgi no māj-
saimju skaita.

Tāpat ļauts organizēt mirušo piemiņai veltītus 
dievkalpojumus, ievērojot epidemioloģiskās dro-
šības prasības: jāievēro 2 metru distance, jālieto 
sejas maska un jānodrošina ierobežota pulcēša-
nās.

Līdz šim divas mājsaimes (līdz 10 cilvēkiem) varēja 
tikties vai ciemoties viena pie otras, pavadot laiku 
ārā. Jaunie noteikumi paredz iespēju līdz 10 cilvē-
kiem no divām mājsaimēm pulcēties telpās, bet 
ārā var tikties līdz 20 cilvēkiem, turklāt neatkarīgi 
no mājsaimju skaita.

TM skaidrojumus par kapusvētkiem

Tieslietu ministrija (TM) sagatavojusi skaidrojumu 
par Ministru kabinetā 1. jūnijā pieņemtajiem gro-
zījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
jumu attiecināmību uz kapusvētkiem.

Ministru kabinets 1. jūnijā pieņēma grozījumus 
MK 2020. gada 9. jūnija noteikumos nr. 360 “Epi-
demioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai”, nosakot epidemio-
loģiskās drošības prasības dievkalpojumu norises 
vietās mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos).

Kaut gan kapusvētki tiek noturēti ārā, lai nodro-
šinātu maksimālo piesardzību atbilstoši valdības 
lēmumiem šādu dievkalpojumu norises vietā, kap-

sētā un piegulošajā teritorijā, saskaņā ar noteiku-
mu nr. 360 15.4 punktu stingri ir jāievēro vismaz 
divu metru distance un jālieto mutes un deguna 
aizsegi. Distances neievērošana ir pieļaujama 
starp personām, kas dzīvo vienā mājsaimē, starp 
vecākiem un viņu nepilngadīgajiem bērniem, ja 
viņi nedzīvo vienā mājsaimē, starp personām, ku-
ras distancēšanās prasības nevar ievērot dienesta 
pienākumu dēļ. Tāpat atbilstoši pieņemtajiem lē-
mumiem ap ģimenes vai dzimtas kapavietām var 
pulcēties līdz 10 personām no divām mājsaimēm, 
ievērojot distanci no pārējām personām.

Lai informētu kapusvētku apmeklētājus, reliģiska-
jām organizācijām sadarbībā ar kapsētas apsaim-
niekotāju visiem redzamā vietā jānovieto informā-
cija par epidemioloģiskās drošības un piesardzības 
prasībām, t. sk. distances ievērošanu un mutes un 
deguna aizsegu lietošanu. Lai izvairītos no drūz-
mēšanās, reliģiskajām organizācijām, kas notur 
kapusvētkus, sadarbībā ar kapsētas apsaimnieko-
tāju ir jānodrošina cilvēku plūsmas organizēšana 
un kontrole norises vietā.

Garīgajam un kalpojošajam personālam, kas ie-
saistīts dievkalpojuma noturēšanā, bet to nevada, 
mutes un deguna aizsegu lietošana ir obligāta visu 
dievkalpojuma laiku, savukārt garīdznieks, vadot 

https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/pastiprinatas-drosibas-apstaklos-tuvakajas-dienas-darbu-atsaks-lielie-tirdznieciba-centri-precizeti-nosacijumi-ari-gadatirgu-organizesanai-0
https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/pastiprinatas-drosibas-apstaklos-tuvakajas-dienas-darbu-atsaks-lielie-tirdznieciba-centri-precizeti-nosacijumi-ari-gadatirgu-organizesanai-0


dievkalpojumu savu amata pienākumu ietvaros, 
mutes un deguna aizsegu var nelietot.

Ikviens joprojām ir aicināts īpaši izvērtēt riskus, 
pirms apmeklēt publiskās vietas, t. sk. dievkalpo-
jumus ārā.

Visas draudzes un pasākumu apmeklētāji aicinā-
ti ievērot epidemioloģiskās drošības un higiēnas 
prasības un izturēties ar atbildību pret tām, turpi-
not ievērot maksimālu piesardzību.

Īpašas rūpes un uzmanība apmeklētājiem jāpie-

vērš riska grupās esošiem tuviniekiem (senioriem, 
pacientiem ar onkoloģiskām un citām hroniskām 
slimībām, kas pazemina organisma imunitāti un 
spēju pretoties Covid-19), izvērtējot arī alterna-
tīvas viņu klātienes dalībai, piemēram, ar video-
zvaniem no norises vietas vai atsevišķu sanākšanu 
mājās, lai riska grupās esošie kapusvētkus pavadī-
tu pēc iespējas drošāk.

Reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar 
Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās 
kārtības un epidemioloģiskās drošības nodrošinā-
šanai.
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Latvijā sākta kūdraugsnes izplatības 
precizēšana lauka apstākļos

Šogad Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ropažu, Āda-
žu, Ogres, Siguldas, Limbažu, Valmieras, Cēsu, 
Kuldīgas, Balvu, Rēzeknes, Bauskas, Tukuma un 
Talsu novadā veiks kūdraugsnes izplatības preci-
zēšanu. To veiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte, un tuvāko trīs gadu 
laikā tiks noteikta pašreizējā kūdraugsnes izplatī-
bas robeža visā Latvijā. Kūdraugsnes izpēte mūsu 
valstī ir daļa no starptautiskā Norvēģijas finanšu 
instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resur-
su pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”.

Kūdrājs ir zemes virsmas nogabals ar vai bez veģe-
tācijas, kur dabiski izveidojies kūdras slānis. Izpētē 
lauka darbu apstākļos tiks noteikta kūdraugsnes 
izplatības robeža, izmantojot zondēšanu. Darbu 

laikā lauksaimniecības zemē fiksēs kūdras biezu-
mu, un, ja nepieciešams, veiks arī nelielus raku-
mus, kā arī vāks augsnes paraugus turpmākai la-
boratoriskai izpētei.

Kūdraugsnes kartēšana Latvijā pēdējo reizi tika 
veikta Padomju Savienības laikā – līdz 1990. ga-
dam. Kopš tā laika augsnē notikušas izmaiņas, ko 
radījusi cilvēka saimnieciskā darbība (nosusinā-
šana, lauku apsaimniekošana utt.), kā arī augsni 
ietekmējuši dažādi augsnes veidošanās procesi – 
organisko vielu sadalīšanās, humifikācija, minera-
lizācija –, kā rezultātā kūdras biezums daudzviet 
sarucis. Tas nozīmē, ka kūdraugsnes izplatība Lat-
vijā kopumā ir samazinājusies.

Iegūtā informācija tiks izmantota ilgtspējīgiem 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaim-
niekošanas risinājumiem, sniedzot papildu datus 
gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai. Dati tiks 
izmantoti arī Eiropas Savienības Kopējās lauk-
saimniecības politikas ieviešanai, lai veicinātu 
lauksaimniecības zemē esošā kūdrāja aizsardzību 
un atbilstošu apsaimniekošanu, saglabājot lauk-
saimniecības nozares konkurētspēju, vienlaikus 
samazinot lauksaimniecības slodzi uz vidi un sa-
glabājot ekosistēmas.

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Gran-
tu klimata un vides 2014.–2021. gada perioda 
programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pie-
lāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta 
“Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabo-
šana lauksaimniecībā” realizēšanā ir Norvēģijas 
Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Valsts 

https://www.geo.lu.lv/
https://www.geo.lu.lv/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/projekts-ilgtspejigas-augsnes-resursu-parvaldibas-uzlabosana-lauksaimn?id=23170#jump
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/projekts-ilgtspejigas-augsnes-resursu-parvaldibas-uzlabosana-lauksaimn?id=23170#jump
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/projekts-ilgtspejigas-augsnes-resursu-parvaldibas-uzlabosana-lauksaimn?id=23170#jump
https://www.zm.gov.lv/
https://eeagrants.lv/klimats-un-vide/par-programmu/
https://eeagrants.lv/klimats-un-vide/par-programmu/
https://eeagrants.lv/klimats-un-vide/par-programmu/
https://www.nibio.no/
https://www.nibio.no/
http://www.silava.lv/silava.aspx


mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts augu aizsar-
dzības dienests un Latvijas Universitāte. Projekts 
ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. Projekta plāno-

tais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģi-
jas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums 
un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums.
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Lielā talka izsludinājusi konkursu 
pašvaldībām par Laimes koku parku

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Pavasara talkai noslēdzoties un gatavojoties Pa-
saules talkai, kas notiks šā gada 18. septembrī, 
Lielā talka izsludinājusi konkursu pašvaldībām par 
Laimes koku parku izveidi Latvijā.

Pagājušajā gadā Valdemārpilī ar Valsts preziden-
ta Egila Levita dalību tika atklāts pirmais Laimes 
koku parks. Ik gadu Pasaules talkā visas planētas 
iedzīvotāji apvienojas viena mērķa vārdā: padarīt 

mūsu kopīgo dzīves telpu tīrāku un zaļāku. Latvijā 
tradicionāli talkojam pavasarī, tā samazinot glo-
bālo piesārņojumu, savukārt rudenī stādām ko-
kus, lai dotu savu artavu planētas klimata un eko-
sistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Visas Latvijas pašvaldības aicinātas izvērtēt iespē-
ju izveidot savu Laimes koku parku, iesaistot šajā 
iniciatīvā vietējos iedzīvotājus. Lielā talka un Lai-
mes koku akcija nav vienas dienas projekti, tas ir 
mūsu ieguldījums, lai nākamās paaudzes varētu 
dzīvot labākā, zaļākā un tīrākā Latvijā. Piesakoties 
Lielās talkas konkursam, pašvaldībai jānodrošina 
vismaz 0,5 hektāru vai lielāka zemes platība par-
ka izveidei, jāparedz iespēja cilvēkiem tajā stādīt 
kokus individuāli, to saskaņojot ar pašvaldību, no-
drošināt parka sakopšanu arī nākotnē.

Izvēloties vienu pašvaldību no tām, kuras būs pie-
teikušās, Lielā talka tajā organizēs šā gada Pasau-
les talkas centrālo pasākumu ar Valsts prezidenta 
sveicienu, tiešraidi un atspoguļojumu pasaules 
WorldCleanUpDay platformās, dāvinās pašvaldī-
bai piecus kokus pēc tās izvēles, kā arī nodrošinās 
Lielās talkas mīlētāju soliņu izvietošanai Laimes 
koku parkā.

BIM semināri un meistarklases 
būvniecības nozares speciālistiem

Nozares profesionāļi tiek aicināti pilnveidot savas 
prasmes un zināšanas BIM jeb būvju informāci-
jas modelēšanā. BIM sniedz iespēju jebkuru būvi 
vispirms uzbūvēt digitāli, tādējādi visi būvniecībā 

un būves uzturēšanā iesaistītie jau sākotnēji var 
pārliecināties par gaidāmo rezultātu. Šo procesu 
ieviešana ļauj celt būvniecības kvalitāti, saīsināt 
būvniecības īstenošanas laiku, samazināt nepare-
dzētās izmaksas un kļūdas būvniecības gaitā, kā 
arī samazināt kopējās būvju dzīves cikla izmaksas. 
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto BIM 
ceļa karti publiskajos iepirkumos BIM būs obligāts 
no 2025. gada, un jau šobrīd BIM kompetence ir kā 
viens no nosacījumiem un plusiem projektu iegū-
šanā un izpildē.

Balstoties uz būvniecības nozares digitalizācijas 
attīstību, pieaugošo interesi par BIM sniegtajām 
iespējām un vēlmi pēc papildu zināšanām, SIA 

http://www.silava.lv/silava.aspx
https://www.vaad.gov.lv/lv
https://www.vaad.gov.lv/lv
https://www.lu.lv/


“BIM Solutions” kopā ar savas jomas profesionā-
ļiem katru mēnesi organizē bezmaksas tiešsaistes 
seminārus par aktuālām BIM tēmām. Semināru 
sarakstā iespējams atrast plaša spektra tēmas, no 
BIM pamatiem seminārā “BIM ĀBECE. Viss kas tev 
jāzina par BIM” līdz aktualitātēm konkrētu apakš-
nozaru jomās.

Savukārt jomas profesionāļiem, kas vēlas nostip-
rināt savas zināšanas, BIM Kompetenču centrs sa-
gatavojis meistarklašu programmas, ko pasniedz 
profesionāļi, sava aroda lietpratēji ar vairāku gadu 

pieredzi BIM projektu koordinēšanā un ieviešanā 
uzņēmumos. Meistarklašu programmas izstrādā-
tas īpaši dažāda veida būvniecības speciālistiem, 
piemēram, projektētājiem, tāmētājiem, būvnie-
kiem, projektu vadītājiem un citiem speciālistiem. 
Tajās katrs dalībnieks gan iegūst teorētisko zinā-
šanu bāzi, gan kopā ar pasniedzēju praktiski pie-
lieto un izmēģina nepieciešamās programmas. 
Meistarklases norisinās kompaktās grupās ar 8–10 
dalībniekiem, kas sniedz iespēju uzzināt atbildes 
uz interesējošiem jautājumiem un dalībniekiem 
dalīties pieredzē.
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Līdz 13. jūnijam var pieteikt 
pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei”

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēst-
niecību Latvijā aicina pieteikt pretendentus balvu 
konkursam “Cilvēka izaugsmei”, kurā jau astoto 
gadu tiks godināti cilvēki, organizācijas un uzņē-
mumi, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības 
attīstībā un cilvēka izaugsmē.

Septiņu balvas pastāvēšanas gadu laikā ir godināti 
29 balvas “Cilvēka izaugsmei” saņēmēji. Laureātu 
vidū ir tādas personas kā “Eņģeļa pasts” izveido-
tāja Līga Uzulniece, Liepājas Neredzīgo biedrības 
Valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis, ģimeņu psi-
holoģiskā atbalsta centra “Līna” vadītāja Vita Kal-
niņa, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba 
veicēja resocializācijas jomā Tamāra Krēsliņa, kā 
arī kustība #paliecmājās (#vieglipalīdzēt), nodi-
binājums “Bērnu slimnīcas fonds” u. c. Ar visiem 
konkursa laureātiem iespējams iepazīties konkur-
sa mājaslapā.

Pieteikumus nominācijām var pieteikt četrās 
kategorijās:

• Par sociālo atbildību un filantropiju – par izci-
liem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, darbu 
sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināša-
nas, finansiālos vai organizatoriskos resursus;

• Par izcilu ieguldījumu izglītībā – par izglītības, 
mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu ie-
dzīvotājiem jebkurā dzīves posmā;

• Par izcilu ieguldījumu veselībā – par veselīga 
dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrī-
bas veselības un labklājības atbalstīšanu un uz-
labošanu, kā arī par nevienlīdzības mazināšanu 
veselības aprūpes jomā;

• Par ieguldījumu Latvijas nākotnē – par bēr-
nu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības 
sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodroši-
nāšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 13. jūni-
jam. Pretendentus var pieteikt ikviens interesents 
elektroniski, aizpildot anketu, kurā iekļauta infor-
mācija par balvas pretendentu, pretendenta ini-
ciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu. Pretenden-
tiem ir iespējams nominēt balvai arī pašiem sevi.

Žūrijas komisija izvērtēs pretendentu atbilstību 
kritērijiem un līdz 9. augustam izvirzīs finālistus. 
Konkursa laureāti tiks godināti apbalvošanas ce-
remonijā, kurā pasniegs arī žūrijas speciālbalvu. 
Katrs balvas laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilo-
vas veidoto skulptūru “Asns”.

https://bimsolutions.lv/bim-akademija/
https://bimsolutions.lv/bim-akademija/
https://bimsolutions.lv/pasakumu-video-ieraksti/seminara-ieraksts-bim-abece-viss-kas-tev-jazina-par-bim/
https://bimsolutions.lv/pasakumu-video-ieraksti/seminara-ieraksts-bim-abece-viss-kas-tev-jazina-par-bim/
https://www.bimmeistarklase.lv/meistarklases
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
https://docs.google.com/forms/d/17-cx0PrUToALCD53BsQ00sEzcyIWXz9bDHbH1S2q1JI/edit
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Virtuāla tikšanās “Darbs ar jaunatni pēc 
ATR”

Jaunatnes jomā vadošās institūcijas Latvijā – Izglī-
tības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra, Latvijas Pašvaldību 
savienība un biedrība “Latvijas Jaunatnes pado-
me” – 15. jūnijā plkst. 10 aicina pašvaldību jau-
natnes politikas veidotājus un darba ar jaunatni 
veicējus uz virtuālu tikšanos “Darbs ar jaunatni 
pēc ATR”.

Tikšanās reizē dalībniekiem būs iespēja:

• uzzināt par pieejamo atbalstu pašvaldībām jau-
natnes politikas veidošanā un darba ar jaunatni 
attīstībā pašvaldībās pēc administratīvi terito-
riālās reformas;

• iepazīt labās prakses piemērus turpmākā darba 
ar jaunatni attīstīšanā pašvaldībā;

• saņemt atbildes uz iepriekš iesūtītajiem un pa-
sākumā uzdotajiem jautājumiem;

• savstarpēji pārrunāt aktualitātes.

Uz virtuālo tikšanos aicinām pieteikties līdz 
10. jūnijam šeit. 11. jūnijā visiem dalībniekiem uz 
e-pasta adresi tiks nosūtīta saite uz tikšanos Zoom 
platformā.

Lūgums ņemt vērā, ka pasākums netiks translēts 
tiešraidē. Pēc pasākuma būs pieejams prezentāci-
ju ieraksts.

PBbase – Līdzdalības budžetēšanas 
tīklošanās pēcpusdiena 16. jūnijā

Sociālās inovācijas centrs ielūdz pašvaldības ie-
stāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un visus 
interesentus pieteikties projekta “Līdzdalības bu-
džeta iespējošana Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) 
pasākumā, kas veltīts maza mēroga līdzdalības 

budžetēšanas jautājumiem un piemēriem Baltijas 
jūras reģionā. Pasākums notiks 16. jūnijā plkst. 14 
Zoom tiešsaistes platformā.

Pasākumu atklās EmPaci projekta partneri un 
“PBbase” tīkla līderi no Somijas – Dr. Lota Mari-
ja Sinervo no Tamperes Universitātes, uzstāsies 
pieredzējuši līdzdalības budžetēšanas eksperti no 
Lietuvas un Somijas.

Reģistrēties pasākumam iespējams šeit līdz 
14. jūnijam ieskaitot: https://forms.gle/fDCkYgv-
bb9LtBfNd6.

Lai uzzinātu vairāk par EmPaci projektu, sekojiet 
līdzi jaunumiem mājaslapā www.empaci.eu!

Aicinājums pieteikties valsts apmaksātas 
psiholoģiskās un psihoterapeitiskās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanai

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina paš-

valdības iesaistīties psiholoģiskās un psihoterapei-
tiskās palīdzības pieejamības uzlabošanā un izpla-
tīt informāciju sava reģiona nozares speciālistiem 
par iespēju pieteikties valsts apmaksātas psiholo-
ģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības pakalpoju-
mu sniegšanai.

https://forms.gle/WxBH42UC68BvyueYA
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2023/empaci.eu
https://forms.gle/fDCkYgvbb9LtBfNd6
https://forms.gle/fDCkYgvbb9LtBfNd6
http://www.empaci.eu/
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Lai nodrošinātu iedzīvotājiem valsts apmaksātas 
psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības 
pieejamību Covid-19 pandēmijas laikā un veici-
nātu labāku atgūšanos no Covid-19 ietekmes, sa-
mazinot tās izraisītas sekas psihiskajai veselībai, 
NVD atkārtoti izsludinājis pieteikšanos psihologu 

atlasei un aicina līdz 30. jūnijam nozares speciālis-
tus pieteikties valsts apmaksātas psiholoģiskās un 
psihoterapeitiskās palīdzības pakalpojumu snieg-
šanai.

Tā kā pakalpojums ir ārstniecības procesa sastāv-
daļa, kas paredz pakalpojuma sniegšanu perso-
nām ar noteiktām diagnozēm, vadoties pēc no-
teiktiem klīniskiem algoritmiem, psiholoģiskās 
un/vai psihoterapeitiskās palīdzības pakalpojumu 
sniegšanai var pieteikties sertificēti klīniskie un 
veselības psihologi (ar vai bez tālākizglītību psiho-
terapijā), kuri ir reģistrēti psihologu reģistrā, kā 
arī ārsti psihoterapeiti. Detalizēta informācija par 
pieteikšanos, piedāvāto tarifu un līguma slēgšanu 
ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas-
lapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Profesionā-
ļiem” – “Aktualitātes”.

Palīdzēsim informēt iedzīvotājus par 
izvairīšanos no finanšu krāpniekiem!

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), Valsts 
policija un citas institūcijas regulāri no iedzīvo-
tājiem saņem informāciju par gadījumiem, kad 
krāpnieki izkrāpuši vai mēģinājuši izkrāpt finanšu 
līdzekļus. Tāpēc FKTK aicina iesaistīties un palī-
dzēt informēt pilsētu un novadu iedzīvotājus par 

to, kā neiekrist finanšu krāpnieku slazdos un kā 
neuzķerties uz nelicencētu finanšu pakalpojumu 
sniedzēju piedāvājumiem!

Lai brīdinātu iedzīvotājus būt piesardzīgiem un 
izglītotu par biežāk sastopamiem krāpšanas ga-
dījumiem un krāpnieku paņēmieniem, FKTK sa-
gatavojusi divus īsus skaidrojošus informatīvos 
materiālus.

http://www.vmnvd.gov.lv/
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/kliniskos-un-veselibas-psihologus-ar-vai-bez-talakizglitibu-psihoterapija-un-arstus-psihoterapeitus-aicina-pieteikties-valsts-apmaksatai-psihologiskas-unvai-psihoterapeitiskas-palidzibas-pakalpojumu-sniegsanai


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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Informatīvo materiālu vadmotīvs ir “Septiņreiz 
nomēri, pirms rīkojies!”, un tie aicina iedzīvotājus 
rūpīgi izvērtēt piedāvājumu ieguldīt vai citu finan-
šu informāciju un lēmumu par savām finansēm 
pieņemt nesteidzīgi, bez citu personu spiediena.

Materiāls “Uzmanies no finanšu krāpniekiem!” 
skaidro, kādas pazīmes raksturo krāpnieku darbī-
bu un kā rīkoties, ja piezvanījis krāpnieks.

Materiāls “Uzmanies no nelicencētiem iegul-
dījumu pakalpojumiem!” brīdina uzmanīties no 
ieguldījumu pakalpojumu piedāvātājiem, kas nav 
saņēmuši atļauju darbībai Latvijā. FKTK uzrauga 
tikai licencētus tirgus dalībniekus, un tikai darī-
jumos ar licencētiem ieguldījumu piesaistītājiem 

klientu un viņa ieguldītos līdzekļus aizsargā valsts.

FKTK vietnē atrodama papildu informācija:

• ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir 
tiesības strādāt Latvijā (šeit);

• brīdinājumi par nelicencētu pakalpojumu snie-
dzējiem, ar kuriem nedrīkst sadarboties (šeit):

• informācija, kā atpazīt nelicencētu pakalpoju-
mu piedāvājumus un krāpšanas mēģinājumus 
un kur vērsties, ja cilvēks kļuvis par upuri krāp-
niekiem vai uzrunāts sadarboties ar nezinā-
mām personām (šeit).

Infografikas 1. pielikumā un 2. pielikumā.

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://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedzeji/
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