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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Aizvadītajā nedēļā pašvaldībās turpinājās aktīvs 
darbs pie vadības komandu veidošanas, ievēlējot 
priekšsēdētāju vietniekus un citas amatpersonas. 

Joprojām aktuāls jautājums ir administratīvi terito-
riālā reforma un jauno pašvaldību darba organizē-
šana saistībā ar to. Šajā jautājumā talkā nākusi arī 
Valsts kontrole, kas izdevusi Pašvaldību rokasgrā-
matu, kurā atrodamas atbildes uz vienmēr aktuālo 
jautājumu “Ko par to teiks Valsts kontrole?”. Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints 
Kaminskis intervijā laikrakstam “Diena” dalījies pār-
domās par reformu un reģionālo attīstību nākotnē.

Šonedēļ viens no svarīgākajiem notikumiem LPS – 
pirmā Valdes sēde pēc pašvaldību vēlēšanām.

Seminārā skaidro, kā izvairīties no 
interešu konflikta amatpersonu darbībā 
un kādi ētikas apsvērumi jāievēro

LPS sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un ap-
karošanas biroju (KNAB) 14. jūlijā organizēja 
tiešsaistes semināru pašvaldību deputātiem 
par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta 
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novēršanā valsts amatpersonu darbībā.

Seminārs tika rīkots, ņemot vērā jūnija sākumā 
notikušās pašvaldību vēlēšanas, kā rezultātā dar-
bu pašvaldību domēs sākuši arī jauni deputāti. 
Savukārt jau iepriekšējo sasaukumu deputātiem 
šī bija iespēja atsvaidzināt zināšanas interešu kon-
flikta novēršanas jomā.

Seminārā tika prezentēta arī KNAB pasūtītā sa-
biedriskās domas aptauja, kurā skaidrots iedzī-
votāju un uzņēmumu viedoklis par korupcijas 
jautājumiem, un saskaņā ar aptaujas rezultātiem 
atsevišķu pašvaldības institūciju godīgums korup-
cijas jautājumos nav augsts, piemēram, zemu tiek 

vērtēti valsts un pašvaldību uzņēmumi, pašvaldī-
bas kā tādas. Zemāku godīguma novērtējumu ie-
dzīvotāji devuši ministrijām un Saeimai.

Skaidrojot jautājumus par interešu konfliktu un 
gadījumiem, kad to konstatē vai nekonstatē, 
KNAB pārstāve Inta Nolle semināra dalībniekiem 
akcentēja, ka ir situācijas, kad amatpersonas dar-
bības saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielī-
dzināmas interešu konfliktam, tomēr rīcība ir jāiz-
vērtē no ētikas viedokļa, ņemot vērā, ka sabiedrī-
ba šādos gadījumos ir īpaši modra.

Ar semināra ierakstu var iepazīties LPS vietnē, sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai ŠEIT.

LPS priekšsēdis izraudzīts par vienu 
no Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku notikuma “Saulesvija” 
vēstnešiem

Aizvadītajā nedēļā ceļu pa Latvijas pilsētām un 
novadiem sācis pirmais Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku norišu #dziedun-
dejo2021 notikums “Saulesvija”, un vienā no 
pieturvietām par svētku vēstnesi bija izraudzīts 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

“Saulesvija” ir ceļš, kas veidots kā klātienes mirkļu 
un video fiksējums, kurā nepilnas stundas garumā 
ikvienā novadā īpašais svētku vēstnesis kopā ar 
atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju nodos svētku or-
ganizatoru pateicības un dāvanas ikvienam, kurš 
gatavojies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, apguvis svētku repertuāru, veidojis 
aizraujošus videosveicienus un videopriekšnesu-
mus, piedalījies videoklipu filmēšanā.

Notikuma laikā svētku auto no 12. līdz 29. jūlijam 
ieripos katrā no 43 Latvijas novadiem un valsts-
pilsētām. “Saulesvijas” ceļš dalās vairākos staros: 
pirmais no 12. līdz 14. jūlijam brauca pa Kurzemi 
(12.07. – Kuldīga, Jūrkalne, Ventspils; 13.07. – Lie-

pāja, Grobiņa, Saldus; 14.07. – Talsi, Roja, Engure, 
Tukums, Kandava, Dobele), 15. un 16. jūlijā ceļoja 
pa Zemgales un Latgales novadiem (15.07. – Jel-
gava, Eleja, Ozolnieki, Bauska, Iecava, Salaspils, 
16.07. – Skrīveri, Aizkraukle, Pļaviņas, Jēkabpils, 
Līvāni). No 19. līdz 22. jūlijam svētku auto dosies uz 
Latgales, Sēlijas un Vidzemes novadiem (19.07. – 
Preiļi, Ilūkste, Slutišķi, Daugavpils, 20.07. – Dag-
da, Krāslava, Rēzekne, Lūznava, 21.07. – Ludza, 
Balvi, Alūksne). No 22. līdz 26. jūlijam – Vidzemē 
(22.07. – Madona, Gulbene, Smiltene, 23.07. – Val-
ka, Strenči, Valmiera, Burtnieki, Mazsalaca, Lim-
baži, 26.07. – Cēsis, Sigulda, Inčukalns, Krimulda, 
Sēja, Saulkrasti). 27.–29. jūlijā viesosies Pierīgā un 
noslēgsies Rīgā (27.07. – Carnikava, Ādaži, Garkal-
ne, Ropaži, Ulbroka, Ogre, 28.07. – Ķekava, Olai-
ne, 29.07. – Jūrmala, Babīte, Mārupe, Rīga).

Dobeles novadā par īpašo svētku vēstnesi bija izraudzīts 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/692-videokonference-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba
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Patlaban notiek arī aktīva mūsdienu deju liel uz-
veduma “Augstāk par zemi” filmēšana, bet no 
21. jūlija VEF Kultūras pilī būs skatāma vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotā-
jot” izstāde.

Pašvaldības aicinātas pievienoties 
Memorandam par sociālā darba attīstību 
pašvaldībās

Lai apliecinātu izpratni par sociālā darba un so-
ciālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmētu ap-
ņemšanos savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam 
darbam pienācīgus administratīvos, finansiālos 
un cilvēkresursus, pašvaldības ir aicinātas pie-
vienoties Memorandam par sociālā darba attīs-
tību pašvaldībās.

Memorandu ir sagatavojušas Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas 
Sociālo darbinieku biedrība, atgādinot pašvaldību 
deputātiem par sociālo darbu pašvaldībās un so-
ciālajiem dienestiem, kuros savas dzīves laikā ar 
lielākām vai mazākām, vienreizējām vai ilgākām 

vajadzībām vēršas katrs ceturtais Latvijas iedzīvo-
tājs.

“Sociālais darbs nav tikai pabalstu izmaksa vai kon-
fliktu risināšana nelabvēlīgās ģimenēs. Veiksmīga 
sociālās funkcijas īstenošana pašvaldībā nozīmē cil-
vēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, 
veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju 
grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu,” uzsver 
memoranda autori.

Kas jādara, lai pievienotos memorandam:

– memorands jāiekļauj jaunās domes pirmo sēžu 
darba kārtībā un jānobalso par to;

– jāparaksta memorands vai nu katram deputā-
tam individuāli, vai domes priekšsēdētājam visas 
domes vārdā;

– informācija par memoranda parakstīšanu jāno-
sūta uz e-pastu memorands@celamieskopa.lv.

Informācija par pašvaldību pievienošanos me-
morandam būs pieejama:

• vietnē www.celamieskopa.lv;

• Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 
apvienības Facebook kontā;

• Latvijas Sociālo darbinieku biedrības Facebook 
kontā;

• kā arī reģionālajos un nacionālajos medijos.

LPS sveic SAC “Ziedugravas” 60 gadu 
jubilejā

Aizvadītajā nedēļā Skrīveru sociālās aprūpes 
centrs “Ziedugravas” atzīmēja 60 gadu jubileju, 
un svētku pasākumā piedalījās arī LPS padom-
niece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Ru-
dzīte. 

Par pansionāta dibināšanas brīdi tiek uzskatīts 
1961. gada 8. jūlijs. No 1960. līdz 1964. gadam ie-
stādes nosaukums bija Skrīveru invalīdu nams, no 
1964. līdz 1999. gadam – veco ļaužu un invalīdu 
Skrīveru pansionāts. Sociālās aprūpes pirmsākumi 
Skrīveros rodami jau 20. gadsimta sākumā, bet to-
laik sociālā aprūpe izpaudās citādi: pagastā dzīvo-
jošie nespējnieki rindas kārtībā uz laiku izmitināti 
pie turīgajiem saimniekiem, pēc tam pārcelti uz 

mailto:memorands@celamieskopa.lv
http://www.celamieskopa.lv/
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nākamajām mājām, un tā līdz mūža galam. Pēc Pir-
mā pasaules kara tagadējā Zemkopības institūta te-
ritorijā ierādītas telpas nespējnieku nama izveidei. 
Pirms Otrā pasaules kara vietā, kur tagad ir Skrīveru 
sociālās aprūpes centrs, bija dārzniecība un kokau-
dzētava “Ziedugravas”, kurā audzēja ārstniecības 
augus aptieku vajadzībām, rozes un vīnogas.

No 2009. gada 1. decembra Skrīveru novada do-
mes pārņemtais Skrīveru sociālās aprūpes centrs 

reorganizēts par Skrīveru novada pašvaldības 
aģentūru “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugra-
vas””. Šo 60 gadu laikā “Ziedugravām” mainījušies 
nosaukumi, taču nav mainījusies atrašanās vieta 
un darbības joma: jau 60 gadus te ir mājas veciem 
un aprūpējamiem cilvēkiem.

Patlaban “Ziedugravās” dzīvo 124 klienti un strādā 
56 darbinieki. Te šobrīd dzīvo ļaudis vecumā no 48 
līdz 103 gadiem.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Notiks pirmā LPS Valdes sēde pēc 
pašvaldību vēlēšanām

Otrdien, 20. jūlijā, jaunizveidotajā Ropažu no-
vadā notiks Latvijas Pašvaldību savienības Val-
des sēde, kas būs pirmā gan pēc jūnija sākumā 
notikušajām pašvaldību vēlēšanām, gan arī pēc 
administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas.

Sēde notiks jaunajā Ropažu novadā, kas izveidots, 
apvienojot līdzšinējo Garkalnes, Ropažu, Stopiņu 
novadu un Inčukalna novada Vangažu pilsētu.

LPS Valdes sēdē plānots pārrunāt jautājumus, kas 
saistīti ar augustā plānoto LPS kongresu, organi-
zācijas statūtu atjaunināšanu, kā arī nākamās Val-
des sēdes darba kārtību.
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Notiks tradicionālā Hepatīta dienas 
diskusija

28. jūlijā LPS sadarbībā ar C hepatīta pacientu 
apvienību organizēs tradicionālo diskusiju, kas 
veltīta Hepatīta dienai. 

Diskusijā ārsti un citi nozares eksperti spriedīs par 
uzlabojumiem C hepatīta ārstēšanā, par turpmāka-
jiem soļiem C hepatīta izplatības mazināšanai Lat-
vijā un citiem aktuāliem jautājumiem. Tiešraide būs 
pieejama LPS vietnē. Detalizēta informācija par pa-
sākuma norisi būs nākamajā InfoLoga numurā.

Portugālē norisināsies 9. starptautiskā 
Eiropas Savienības kohēzijas politikas 
izvērtēšanas konference

Portugāles pilsētā Portu un tiešsaistē 16. un 
17. septembrī norisināsies 9. starptautiskā Eiro-
pas Savienības (ES) kohēzijas politikas izvērtē-
šanas konference “Pierādījumu bāze pārmaiņu 
veidošanai”.

Konference ir nozīmīgākais ES kohēzijas politikas 
izvērtēšanai veltītais pasākums, kas norisinās reizi 
divos gados.

Kohēzijas politika ir Eiropas Savienības budžeta 
svarīgākā investīciju politika, kas ir domāta visu 

reģionu un pilsētu attīstībai, lai veicinātu darb-
vietu radīšanu, uzņēmējdarbības konkurētspēju, 
ekonomisko izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
kopumā – lai veicinātu iedzīvotāju dzīves līmeņa 
paaugstināšanos. Un tieši Covid-19 pandēmijas iz-
raisītā krīze ir pierādījusi, cik liela loma ir kohēzijas 
politikai, lai ES dalībvalstis varētu ātri un elastīgi 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem un cīnīties ar krī-
zi veselības un ekonomikas jomā.

Septembrī plānotās konferences mērķis būs uz-
svērt uz pierādījumiem balstītas politikas nozīmi 
laikā, kad pasaulē notiek straujas pārmaiņas, un 
vienlaikus tā kalpos par platformu, kur diskutēt 
par metodēm, kā novērtēt politikas nozīmi dažā-
dās ieguldījumu jomās.

Ar konferences programmu (angļu valodā) iespē-
jams iepazīties ŠEIT.

Reģistrēšanās platforma konferencei pieejama 
ŠEIT.

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/cohesioneval2021/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-40567139-L3LpLPe6Iden5xZmDn1FZP9Syhdq5qvGk4sZT6NzsFVZX8FjnvBMTDeQDqoPAOGecWzuyN7YHzeCNYeSkHyGxAW-yntOf97TTHqKzeMCLkj3P5-lwpyy3nNGqoTxOUHHQiswteOCvunWJU1Ds7LyWTtVzQ4sIx77Sb33dOEdaZTeuftHYGti2iDziJeb0SRe1ox20
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Gints Kaminskis: iedzīvotāji nedrīkst 
palikt zaudētājos

Intervija laikrakstam Diena 30.06.2021.

Vai jaunie novadi ir gatavi dzīvei jaunajos ap
stākļos?

Pašvaldību situāciju pēc administratīvi teritoriālās 
reformas šobrīd nevar skatīt atrauti no tās krīzes, 
kas nāk līdz ar Covid-19. Šis ir tas laiks, kad tie, 
kuri būs gudri, izies stiprāki gan no šīs krīzes, gan 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Es 
gribu runāt par visiem šiem apstākļiem kopumā, 
lai mēs gan pēc krīzes, gan pēc reformas kļūtu spē-
cīgāki. Lai ir dialogs starp pašvaldībām un valdību, 
lai abas puses saklausītu viena otru, ko otrs saka, 
un tā ir arī izpratne, ka nevar savas problēmas ri-
sināt uz otras puses rēķina. Ikdienā notiek darbs, 
lai šī situācija uzlabotos. Otrs, kas ir jādara pēc re-
formas, – jāmazina reģionālā nevienlīdzība. Nevar 
būt situācija, kad Latvija reģionālās nevienlīdzības 
ziņā ir vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienī-
bā. Un šeit būs kopīgi vajadzīga šī līdzsvarotā attīs-
tība visā Latvijā, kas noteikti saistās ar nozīmīgiem 
līdzekļiem, kuri ir jāatrod.

Vēl mēs ļoti daudz esam dzirdējuši un šur tur dzir-
dam, ka visi atsaucas uz administratīvi teritoriālo 
reformu kā tādu garantiju, ka nu tikai nāks risinā-
jumi. To arī dažādas mūsu valsts amatpersonas 
intervijās teica, ka reforma būs kā tāda burvju 
nūjiņa. Īsti jau uz to vairs atsaukties nevarēs, šeit 
būs jāsāk strādāt un jāatceras, ka, lai gan reforma 
neskar visus Latvijas iedzīvotājus – tā neskar Rīgu, 
sešas lielās pilsētas un septiņus novadus –, tā to-
mēr skar lielāko daļu Latvijas teritorijas. Līdz ar to 
valdībai un Saeimai tas uzliek lielāku papildu atbil-
dību domāt, kā sabalansēt šo kopējo valsts attīs-
tības politiku, lai ieguvēji būtu visā Latvijas terito-
rijā. Un te jāskatās, ko deputāti sasolīja uz vietām 
un kā šos jautājumus risinās uz vietas tajos nova-
dos, kurus skāra reforma, – kā sabalansēs sociālos 
jautājumus, kā sabalansēs un turpinās attīstību, kā 
risinās izglītības un skolu izvietojuma jautājumu. 
Pēdējais jautājums vispār, manuprāt, būtu jāskata 
nevis vietējā, bet reģionālā līmenī. Noteikti jāattīs-
ta jaunas, veiksmīgas dialoga formas un iespējas 
starp tām pašvaldībām jeb teritorijām, kuras ap-
vienojās, un starp pašvaldībām un valsti kopumā. 
Un te šobrīd ievēlētajiem deputātiem būtu jāaiz-
mirst, ka viņi nāk no kādas konkrētas teritorijas, 
šeit uzreiz vajadzētu noskaņoties un domāt par 
kvalitatīvu pašvaldības funkciju nodrošināšanu 
visā teritorijā.

Reģionu attīstībā tuvākajos gados noteikti lielu 
lomu vajadzētu spēlēt ES Atveseļošanas fon-
da līdzekļu apguvei. Vai pašvaldībām šobrīd ir 
skaidrs, kam, cik, kādiem mērķiem un pēc kā-
diem kritērijiem šie līdzekļi tiks piešķirti?

Tie nebūs vienīgie līdzekļi, kas ienāks Latvijā. Mēs 
esam uzsvēruši, ka visi šie līdzekļi būtu jāskata 
kopā kontekstā ar to, kādu ietekmi tie atstāj uz 
visas Latvijas teritorijas vienmērīgu attīstību. At-
veseļošanas fonda apgūšanai būs Ministru kabine-
ta noteikumi, ar kuriem jāpanāk, lai nauda nonāk 
visos reģionos, lai tās efektivitāte būtu lielāka. Jo 
nav jau tā, ka līdzekļi vajadzīgi tikai Rīgā, līdzekļi ir 
vajadzīgi visā Latvijā, un tas būs efektīvas plānoša-
nas jautājums, kā ieguldīt arī reģionos. Pašvaldību 
savienībai, tāpat kā citiem sociālajiem partneriem, 
ir bijusi iespēja piedalīties darba grupās, sanāk-
smēs, lai izteiktu savu viedokli plāna izstrādes gai-
tā, kas ir iesniegts Eiropas Komisijā.

INTERVIJA



Tajā pašā kontekstā: jūs iepriekš izteicāties par 
reģionālo nevienlīdzību, kas jāizskauž līdz ar šo 
reformu. Kādā vektorā šī nevienlīdzība ir? Rīga 
pret pārējo Latviju vai vēl kāds sadalījums? 

Nevar būt tā, ka Rīgas reģions iet ar strauju at-
rāvienu uz priekšu iepretim Kurzemei, Latgalei, 
Zemgalei vai Vidzemei. Un te jebkuras politikas 
izstrādātājam būtu jādomā, kādus līdzekļus un kur 
ieguldīt. Pašvaldības, piemēram, runā par mājokļu 
pieejamību reģionos, kas savukārt būs cilvēkresur-
su piesaistes līdzeklis reģioniem.

Un tas primāri ir nepieciešams uzņēmējiem, tā-
pat kā reģionālie industriālie parki. Papildus, ja 
nemaldos, 330 miljoni eiro tiks nevienlīdzības 
mazināšanai. Tā izpratne ir kopīgi gūta. Paliek 
reģionālie autoceļi, par ko mēs vēl runājam. Jo ir 
nepieciešama mobilitāte. Slikti, ka tieši pašvaldī-
bu autoceļiem šis finansējums netiek paredzēts, 
vietējo autoceļu finansējums, ja nemaldos, ir pa-
licis 2008. gada līmenī. Skolu tīkls – tur arī būs va-
jadzīgi papildu līdzekļi, ārstniecības iestādes – arī 
reģionos, ne tikai Rīgā, slimnīcām ir nepieciešams 
papildu finansējums gan ēku un iekārtu moder-
nizācijai, gan personālam. Valstij ir ļoti ambiciozi 
plāni klimata pārmaiņu jomā, taču, lai tos rea-
lizētu, nepieciešami ļoti lieli līdzekļi. Kaut vai lai 
nomainītu skolēnu vai sabiedrisko pārvadājumu 
pakalpojumu sniedzēju autobusus uz videi drau-
dzīgu dzinēju busiem.

Atveseļošanas fonda klimata komponentei jau 
lielākoties ķepu ir uzlikusi Rīga, vai ne tā?

Arī Rīgai tas ir vajadzīgs, un to līdzekļu tāpat ne-
pietiks, bet vajadzīgs tas ir arī pārējai Latvijas te-
ritorijai. Īres mājokļu celtniecībai arī būtiski nepie-
tiks līdzekļu. Klientu apkalpošanas centriem arī 
līdzekļu nepietiek.

Jūs vairāk runājat par to, kā vajadzētu būt, bet 
jautājums: vai realitātē reģioni netiks apdalīti?

(Pauze.) Man ir pārliecība, ka, ja mēs kopīgi seko-
sim līdzi un izteiksim viedokli, tad reģionus neiz-
dosies apdalīt. Jo, ja apdalīs reģionus un neredzēs 
Latvijas teritoriju kopumā, tas kaitēs valsts attīstī-
bai. Un, ja cilvēki uz vietas redzēs, ka viņi tiek ap-
dalīti, viņi dosies projām no tās teritorijas, tas jau ir 
pierādījies. Un, ja cilvēks izkustas, viņš vairs nedo-
das tikai līdz galvaspilsētai Rīgai, viņš dodas pāri 
robežai. Un tas mūsu valstij noteikti nav vajadzīgs.

Atsevišķās sarunās ar premjeru es dzirdēju atbal-
stu. Un, tieši par reģionālajiem ceļiem runājot, 
premjers teica, ka pats personīgi runās Briselē 
un centīsies pierādīt, ka tie ir nepieciešami Latvi-
jas ekonomikai, visai valsts teritorijai. Es ceru, ka 
Eiropas Komisijai iesniegtajā plānā pamatojums 
tam būs gana atbilstoši uzrakstīts un mēs šo nau-
du dabūsim. Tas ir par reģionālās nozīmes ceļiem. 
Vietējās nozīmes ceļiem mēs naudu nedabūsim, 
un te nu Pašvaldību savienība visu laiku aicina Sa-
tiksmes ministriju izstrādāt šo ceļu – gan reģionā-
lo, gan vietējās nozīmes – attīstības programmu. 
Bet tādas nav.

Un ko ministrs Tālis Linkaits atbild?

(Nopūta.) Viņš nav noliedzis šīs programmas ne-
pieciešamību, bet pagaidām programma nav iz-
strādāta. Bet ir vēl tāda lieta, ka ne jau tikai ar tiem 
ES līdzekļiem, kas nāk kā palīdzība vai aizņēmums, 
mēs varam attīstīt šo jomu, mums ir jāparāda, ma-
nuprāt, arī mūsu pusē, valsts pusē, labā griba, ka 
tā infrastruktūra mums ir svarīga, un jāparedz arī 
no valsts puses līdzekļi, kas tiktu tieši šiem ceļiem. 
Arī ar premjeru mums ir par reģionālās nozīmes 
ceļiem gadskārtējas sarunas, un izskan atgādinā-
jums un aicinājums šos līdzekļus gan palielināt, 
gan nodrošināt. Diemžēl šeit tie līdzekļi ir pat sa-
mazināti. Uz vietas teritorijās cilvēki to ļoti jūt. Jo 
te ir arī runa par administratīvi teritoriālās refor-
mas solījumiem, ka tiks nodrošināti iedzīvotājiem 
svarīgi pakalpojumi, ekonomiskā izaugsme. Taču 
bez ceļiem mums tas absolūti neizdosies: ja nebūs 
normāli izbraucamu lauku ceļu, nekāda reģionālā 
izaugsme nav iespējama. Ir jābūt arī plānam B, kā 
šādos apstākļos notiks novadu attīstība.

Vērojot, kā šobrīd notiek koalīciju veidošanās 
pašvaldībās, vai jums izskatās, ka šis process 
daudzmaz atspoguļo vēlētāju izteikto gribu, 
vai arī tur var novērot arī kādas centrālās varas 
partiju spēles, kas kaut ko piesola no Rīgas, kā 
rezultātā šur tur parādās kādi neloģiski salikumi 
un kompromisi?

Šādā veidā es tās lietas noteikti negribētu sasais-
tīt. Piemēram, uzreiz pēc tam, kad parādījās ab-
solūti neveiksmīgais jaunā labklājības ministra 
izteikums par pašvaldību šķirošanu finansējuma 
novirzīšanā, viņš uzreiz meklēja tikšanās iespēju, 
un šī tikšanās izvērtās ļoti laba. Viņš apliecināja, ka 
pret pašvaldībām šī attieksme būs absolūti vienā-
da, neskatoties pēc politiskās piederības, un tas 
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savukārt saskan ar to, ko es iepriekš teicu. Vēl jo 
vairāk, ja publiskajā telpā parādītos ziņa par to vai 
citu līdzekļu novirzīšanu konkrētām teritorijām, 
tad medijiem ir iespēja īpaši pasekot līdzi, kā vei-
dojas šie konkursi, kas ir uzvarētāji, vai šie notei-
kumi ir ievēroti. Galu galā, kāds ir mūsu kopējais 
mērķis? Dzīvot labākā zemē! Un ar atklātību un 
caurspīdīgumu mēs varam noņemt šaubas no tā 
vai cita procesa. Bet, runājot par koalīciju izvei-
di, noteikti būs pašvaldības, kur vietējie līderi ir 
samācījušies no neveiksmīgām vai interesantām 
dažādām sarunām valsts līmenī un izmantos šos 
paņēmienus arī uz vietas, bet tie nebūtu tie labā-
kie piemēri.

Tad, jūsuprāt, ministrs Gatis Eglītis drīzāk ne-
veikli pateica, ko nebija domājis, vai tomēr mi-
nistram paspruka patiesība par to, kā tiek kār-
totas lietas?

Es atbildētu citādi, ka ministrs man apliecināja to, 
ka viņš šādi nākotnē nerīkosies. Pēc viņa vārdiem, 
šis viedoklis bija nepareizi atreferēts un pašvaldī-
bas šādā veidā netiks dalītas. Ministrs arī nekavē-
joties meklēja tikšanos, lai izskaidrotu pārpratu-
mu.

Kā šo dialogu starp pašvaldībām un valdību, par 
ko jūs runājat, ietekmēs tas, ka nesenajās paš-
valdību vēlēšanās uzvarētājas ir partijas, kuras 
valsts līmenī ir opozīcijā, – Zaļo un Zemnieku sa-
vienība un Latvijas Reģionu apvienība?

Tā varbūt ir, ja politiski paskatās, bet es un Paš-
valdību savienība kopumā vienmēr ir strādājusi 
tā, ka šī politiskā piederība nav primārais. Jo tas ir 
pašvaldību darbs, pašvaldību funkcijas, un pilnīgi 
vienalga, no kāda politiskā spēka tajā vai citā paš-
valdībā ir ievēlēti cilvēki, – uz to mēs esam vien-
mēr likuši akcentu, un esmu pārliecināts, ka tā būs 
arī turpmāk. Tāpēc šis domāšanas veids ir jāmaina 
visiem un jāattīsta dialogs. Arī pašvaldībās šādi 
partijiski strīdi nenotiek, mēs pašvaldībās runājam 
kā vienots spēks. Protams, pašvaldībām ir dažā-
das intereses – ir lielākas, ir mazākas, ir piejūras 
vai pierobežas pašvaldības, kas piešķir savu speci-
fiku, – bet pašvaldību jēdziens, pašvaldību funkci-
jas ir tas kopīgais, kas mūs vieno.

Mēs zinām, ka Eirobarometra dati rāda: pašval-
dībām uzticas 48% iedzīvotāju, turpretī valdībai 
tie ir 23%, mūsu parlamentam uzticas 21%, un, ja 
mēs paskatāmies uz politiskajām partijām, par ko 

jūs vaicājāt, tad tur šī uzticēšanās ir tikai 7%. Tā-
pēc vien mēs nevaram te pievilkt partiju intereses, 
jo pašvaldībās iedzīvotāji vērtē cilvēkus, un šogad 
vēlēšanās šī stabilitāte ir novērtēta pat vēl vairāk. 
Bieži saka – aizsēdējušies pašvaldību vadītāji, bet 
kāpēc to nesaka par Saeimas deputātiem, kuri ir 
trešo vai ceturto sasaukumu, vai tas ir labi vai slik-
ti? Tas ir vēlēts amats, un, runājot arī ar kolēģiem 
Eiropā, viņi saka, ka jebkura vēlēta amatpersona, 
arī pašvaldību vadītājs, ja viņam ir bijusi ilgstoša 
uzticība, tad, jo ilgstošāk amatā, jo viņš ir cienīja-
māks cilvēks. Tas amats jau netiek nelikumīgi vai 
kaut kādā nepareizā veidā iegūts, tā ir vēlētāju uz-
ticība, kas to nodrošina.

Kad jūs tā sakāt, man atmiņā ir Valsts preziden-
ta vārdi, kad viņš maijā, uzrunājot LPS biedrus, 
teica, ka “mēs labi zinām, kurās pašvaldībās ir 
izveidojusies centralizēta varas hierarhija un 
noslēgts varas kartelis”. Jūs sapratāt, par kurām 
viņš runā?

Es negribētu šajos vārdos iedziļināties, es neredzē-
ju tam pamatu. Šeit tad ir jārunā atklāti… Nu nevar 
jau varu nopirkt, nu nevar tādā veidā, nu. Tad jau 
mēs nedzīvojam demokrātiskā valstī, tad mums ir 
jāatkāpjas no tām idejām, kuras paši sev esam uz-
stādījuši par mērķi. Un, ja kādas šādas tendences 
parādās, mums tās vienkārši kopā ir jālikvidē, pat 
ja tikai kāda nojausma ir bijusi par tām. Tā nedrīkst 
būt.

Valsts prezidents Egils Levits arī nu jau no Sa-
eimas tribīnes ir devis mājienu, ka gaida no Sa-
eimas, lai tā beidzot pieņemtu desmit gadus 
marinēto Vietējo pašvaldību referenduma liku-
mu. Jūsuprāt, vai šī prezidenta vēlme ir jāskata 
kontekstā ar viņa izteikumiem par varas karteli 
dažās pašvaldībās, un kā jūs vispār raugāties uz 
šāda likuma nepieciešamību?

Man liekas, tā bija ļoti apsveicama iniciatīva, kas 
nāca no daudzām pašvaldībām, – noskaidrot ie-
dzīvotāju viedokli par administratīvi teritoriālo 
reformu. Nevajadzēja toreiz pašvaldību ministrijai 
ierobežot pašvaldības, ka tās nedrīkst veikt šādas 
aptaujas, kas līdzinās vietējiem referendumiem. 
Aizgāja pat līdz toreizējā ministra Jura Pūces ie-
sniegumam Ģenerālprokuratūrā, un, manuprāt, 
tas bija tāds pretējs virziens. Kaut vai Varakļānos 
iedzīvotāji, lai izteiktu viedokli, ka vēlas pievieno-
ties Madonas novadam, paši vāca naudu prasības 
iesniegšanai Satversmes tiesā. Viņus nesadzirdēja. 



• 12. jūlijā TV3 ziņas: “Valsts kontroles reviden-
tiem darba jaunajās pašvaldībās netrūks.” LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis komentē lie-

lākos pašvaldību izaicinājumus pēc ATR ievie-
šanas un kontekstā ar Valsts kontroles izdoto 
rokasgrāmatu pašvaldībām (šeit).

• 13. jūlijā Latvijas Radio 1 ziņās plkst. 16 LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis komentēja 
Valsts kontroles sagatavoto rokasgrāmatu paš-
valdību deputātiem.

• 13. jūlijā LTV “Panorāma”: “Skolām pirks CO2 
mērītājus.” LPS padomnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aino Salmiņš komentē Izglītības 
un zinātnes ministrijas plānu iegādāties skolām 
CO2 mērierīces, lai sekotu līdzi gaisa kvalitātei 
klašu telpās (šeit).
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Arī Ikšķiles iedzīvotāji plaši izteica savu vie dokli.

Ja mēs skatāmies uz Pašvaldību hartu, arī šodien 
pašvaldībām ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju 
viedokli būtiskos jautājumos, es te nerunāju par 
aptaujām referenduma izpratnē, bet tur ir arī re-
ferenduma pazīmes. Un tas ir tikai normāli, ka to 
izmanto jau šodien. Ja nākotnē tie būs referendu-
mi ar referenduma spēku, viss kārtībā, bet paš-
valdībām nedrīkstētu būt nekādi ierobežojumi 
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā. Protams, es 
atbalstu šāda likuma nepieciešamību, jo tad ir arī 
vieglāk strādāt deputātiem. Protams, šādā veidā 
var izpausties populisms, taču pastāv tautas vese-
lā saprāta balss, un Šveice šajā ziņā ir piemērs. Arī 
Latvijā šāda kultūra ir nepieciešama.

Vai tā sabiedrības sašķeltība, kas šobrīd ir jau-
tājumā par vakcināciju un Covid-19 ierobežoju-
miem, nebiedēs partijas no pašvaldību referen-
dumu ieviešanas? Tāpat bailes no populisma viļ-
ņa, kas jau mūs ir skāris.

Nu tad man atkal jāsalīdzina atbalsts politiskajām 
partijām, kuras piedalās lēmumu pieņemšanā un 
kurām uzticas tikai 7%, un pašvaldības, kam uz-
ticas 43% iedzīvotāju. Nesalīdzināmi vairāk nekā 
politiskajām partijām. Tad uz kuru var vairāk pa-
ļauties? Kur ir atbilde?

Jūs gribat teikt, ka, dodot pašvaldībām lielākas 
pilnvaras ar pandēmiju saistītajos jautājumos, 
iedzīvotāji to lēmumiem uzticētos vairāk nekā 
šobrīd valdības lēmumiem?

Neapšaubāmi! Noteikti! Jo, tiklīdz pagājušā gada 
martā sākās krīze, tieši mēs, Pašvaldību savienība, 
bijām lielākie informācijas devēji uz vietām par 
dažādiem aspektiem. Jau toreiz mēs diskutējām 
ar Rīgu par nepieciešamību pašvaldībām dot infor-
māciju par Covid-19 skartajām personām, bet tas 
tika iztulkots, ka “kur tad domes priekšsēdētājs 
liks šo informāciju”. Bet informācija jau vajadzīga 
darbam gan pašvaldību sociālajiem dienestiem, 
gan pašvaldību policijai. Un tagad, kad vairāk nekā 
gads ir pagājis, jau tiek runāts par informēšanas 
nepieciešamību, protams, ievērojot personas datu 
aizsardzību. Manuprāt, jau no laika gala profesio-
nālāk plānojot un izmantojot pašvaldību resur-
sus, un uzticoties, efekts krīzes pārvarēšanā būtu 
daudz lielāks. Protams, vakcināciju var veikt tikai 
valsts un veselības aprūpes sistēma, bet pašvaldī-
bas var nākt palīgā un pašvaldības savus iedzīvo-
tājus daudz labāk var pārliecināt, iedot pamatoju-
mu, kā mēs kā vakcinēti cilvēki radām sev drošī-
bu un neapdraudam savus līdzcilvēkus. Mazākās 
kopienās ir lielāka savstarpējā solidaritāte. Te ir 
atkal uzticēšanās jautājums, cilvēki vairāk uzticas 
saviem vietējiem līderiem.

LPS MEDIJOS

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/valsts-kontroles-revidentiem-darba-jaunajas-pasvaldibas-netruks/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/224964/skolam-pirks-co2-meritajus
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• 14. jūlijā Latvijas Radio 4 dienas notikumu iz-
klāstā plkst. 17:08 LPS padomniece izglītības 
un kultūras jautājumos Ināra Dundure par vak-
cinācijas jautājumiem izglītības nozarē.

• 16. jūlijā LSM: “Pašvaldībām sadalīti gandrīz 18 
miljoni: iekārtos atpūtas vietas, uzlabos stadio-
nus, sociālās mājas un skolas.” LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis komentē finansējuma sadali 
pašvaldībām projektu īstenošanai (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un tie visi ir saska-
ņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS641 – par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos 
nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi””

13.07.2021. 08.07.2021. ir

2. VSS643 – Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 631 
“Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un 
ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi””

14.07.2021. 08.07.2021. ir

3. VSS608 – informatīvais ziņojums “Par “Atvērts pēc noklusē-
juma” principa ieviešanu”

16.07.2021. 01.07.2021. ir

4. VSS611 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2019. gada 17. decembra noteikumos nr. 686 “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti 
un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās eso-
šām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā dar-
ba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””

16.07.2021. 01.07.2021. ir

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibam-sadaliti-gandriz-18-miljoni-iekartos-atputas-vietas-uzlabos-stadionus-socialas-majas-un-skolas.a413073/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
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5. VSS613 – rīkojuma projekts “Par Kandavas novada domes 
nekustamā īpašuma “Ūdenstornis Liepās” pārņemšanu valsts 
īpašumā”

16.07.2021. 01.07.2021. ir

6. VSS614 – rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Dau-
gavpils ielā 16A, Dagdā, Dagdas novadā, pārņemšanu valsts 
īpašumā”

16.07.2021. 01.07.2021. ir

7. VSS621 – rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodoša-
nu Ādažu novada pašvaldības īpašumā”

16.07.2021. 01.07.2021. ir

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

Aizvadītajā nedēļā Valsts sekretāru sanāksme nenotika. 

Epidemioloģiskā situācija Latvijā ar 
Covid-19

Pagājušā nedēļā jaunatklātie Covid-19 infekcijas 
gadījumi samazinājās par 3% salīdzinājumā ar ie-
priekšējo nedēļu. Vidēji vienā dienā tika veikti 7234 
testi (iepriekš 6971 tests) un tika atklāti 37 jauni 
Covid-19 gadījumi (nedēļu iepriekš 38). Iepriekšējā 
nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā 
sasniedzis jau 21,1%, un tie bija kopumā 55 gadīju-
mi (nedēļu iepriekš 39).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēja vidēji sešus 
pacientus dienā (nedēļu iepriekš 7), un slimnīcās 
ikdienā ārstējās vidēji 67 Covid-19 pacienti (ie-
priekš 84). Saslimstība nedaudz samazinājusies 
visās vecuma grupās, taču izteiktāka saslimstība 
vērojama 20–29 gadus veco cilvēku vidū. Visvairāk 

jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā un Pie-
rīgā. 

Infekcijas reproduktivitātes koeficients šobrīd ir 
1,0 (nedēļu iepriekš 0,77), kas norāda, ka Covid-19 
izplatība Latvijā šobrīd pieaug.

• Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais 
rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 
36,1 (pirms nedēļas 43,0).

• Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zo-
nas vidējais rādītājs nedēļas laikā pieaudzis un 
sasniedzis 89,6 (nedēļu iepriekš 51,6).

• Igaunijā rādītājs pieaudzis un aizvadītās nedē-
ļas laikā sasniedzis 39,5 (nedēļu iepriekš 29,3).

• Lietuvas rādītājs pieaudzis līdz 20,6 (pirms ne-
dēļas 17,3).

Patlaban neviena pasaules valsts nav iekļauta 
īpaši augsta riska valstu sarakstā, kas paredzēts 
valstīm, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā 
situācija (t. sk. īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 
vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vī-
rusa celmu strauja izplatīšanās), kas var radīt no-
pietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Pub-
licētie valstu saslimstības pieejami šeit: https://
www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-
ar-covid-19-0.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0


ECOFIN apstiprina Latvijas 
Atveseļošanas fonda plānu 1,82 miljardu 
eiro apmērā

Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu pa-
dome (ECOFIN) 13. jūlijā apstiprinājusi Latvijas 
atveseļošanas plānu, paredzot investīcijas 1,82 
miljardu eiro apmērā. Līgumu par finansējuma 
saņemšanu plānots noslēgt augustā, un kā pir-
mā atbalstu saņems veselības nozare, kurā jau 
ir uzsākta projektu sagatavošana.

Eiropas Komisija atzinusi, ka Latvijas plāns aptver 
plašu, savstarpēji pastiprinošu reformu un inves-
tīciju kopumu, kas palīdzēs efektīvi atrisināt dau-
dzas ekonomiskās un sociālās problēmas, kuras 
Eiropas Padome bija minējusi Latvijai 2019. un 
2020. gada Eiropas pusgadā adresētajos ieteiku-
mos. Plānā paredzēts risināt izaicinājumus tādās 
jomās kā veselības aprūpe, izglītība un prasmes, 
sociālā iekļaušana, pētniecība un inovācija, izmak-
su ziņā pieejami mājokļi, valsts pārvalde, uzņē-
mējdarbības vide, cīņa ar ēnu ekonomiku un no-
ziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Atveseļošanas fonda plānā ietvertās darbības vei-
cinās ekonomikas “zaļo” un digitālo pāreju, ievie-
šot strukturālās reformas un risinot sociālās un cil-
vēkkapitāla attīstības jautājumus.

Plānā likts uzsvars uz prasmju attīstību, piemē-
ram, saistībā ar augstākās izglītības reformām, 
attiecībā uz privāto ieguldījumu veicināšanu pēt-
niecībā un attīstībā un digitālajām prasmēm, kas ir 
nozīmīgas nākotnes ekonomikas attīstībai. Latvija 
digitālo prasmju pilnveidošanai ir paredzējusi 95 
miljonus eiro, lai līdz 2026. gadam 54% iedzīvotāju 
vecumā no 16 līdz 74 gadiem šajā jomā būtu iegu-
vuši vismaz pamatprasmes.
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No 1. oktobra būs pienākums sniegt 
epidemioloģiski drošus pakalpojumus

Ministru kabinets 14. jūlijā apstiprinājis grozīju-
mus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumā, kas paredz galvenos nosacījumus epide-
mioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanai. Dar-
ba devējiem paredzētas tiesības pārtraukt dar-
ba attiecības ar tiem nodarbinātajiem, kuriem 
uz šī gada 1. oktobri nebūs Covid-19 sertifikāta. 

Likumprojekts paredz jaunu pieeju Covid-19 infek-
cijas izplatības mazināšanai un katra sabiedrības 
locekļa veselības aizsardzībai. Tas nosaka pienā-
kumu valsts institūcijām sniegt epidemioloģiski 
drošus pakalpojumus, darba devēja pienākumu 
nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi, kā 
arī darba vietās nodrošināt to, ka noteiktos ga-
dījumos atkarībā no darba specifikas pildīt darba 
pienākumus var tikai tādi darbinieki, kas ir vakci-
nējušies vai pārslimojuši Covid-19 infekciju. Lai ne-
pakļautu citas personas inficēšanās riskam, darba 

devējam gan publiskajā, gan privātajā sektorā būs 
tiesības prasīt, lai darbiniekam būtu sadarbspējīgs 
sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimo-
šanas faktu. Darba devējam būs pienākums vērtēt 
katru gadījumu individuāli, ņemot vērā samērīgu-
ma, tiesiskuma un vienlīdzības principu.

Likumprojekts paredz, ka no šī gada 1. oktobra 
valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārstniecī-
bas, sociālās aprūpes centros un izglītības jomā 
pakalpojumus klātienē varēs sniegt un saņemt 
personas, kurām ir derīgs sertifikāts, kas aplieci-
na vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanas faktu. 
Paredzēts, ka pārejas periodā līdz šā gada beigām 
būs iespējama sadarbspējīga sertifikāta aizstāša-
na ar negatīvu Covid-19 testu. Testēšanas izmak-
sas personai būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārval-
dības likumā stātos spēkā, tie vēl ir jāapstiprina 
Saeimā. Ministru kabinets noteicis likumprojek-
tam Saeimā steidzamības statusu.

Izveidota darba sludinājumu vietne 
cilvēkiem ar invaliditāti

Īstenojot kampaņu par iekļaujošu nodarbinātī-
bu cilvēkiem ar invaliditāti “Dara citādi – izdara 
tāpat!”, vietnē www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir 
izveidota cilvēkiem ar invaliditāti paredzēta sa-
daļa darba sludinājumiem, informē Labklājības 
ministrija.

Šajā sadaļā cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja iz-
vietot darba sludinājumus, norādot savas prasmes 
un spējas, savukārt darba devēji var iepazīties ar 
izveidotajiem profiliem un uzaicināt cilvēkus uz 
darba intervijām.

Lai darba devēji gūtu ieskatu par darbinieku spē-
jām un vides pielāgošanas nepieciešamību, slu-
dinājumu sadaļā darba meklētājiem ir jānorāda 
invaliditātes veids, vēlams, arī invaliditātes grupa. 
Vietne varētu kļūt par sava veida sociālās atbildī-
bas platformu arī pašvaldību iestādēm un uzņē-
mumiem, kuri ir gatavi pieņemt darbā cilvēkus ar 
invaliditāti. Kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!” 
vērš uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti nodarbi-
nātības iespējām Latvijā, kā arī to, ka cilvēki ar in-
validitāti līdz šim ir nepilnīgi izmantots darbaspē-
ka resurss, kas ar savām spējām un prasmēm var 
bagātināt darba tirgu, sekmēt ekonomisko attīs-
tību, uzlabot dzīves kvalitāti, kā arī veicināt savu 
izaugsmi un ekonomisko neatkarību.

Valsts prezidents atbalsta Ekonomikas 
ministrijas ieceri izbūvēt vismaz 700 
zemas īres maksas mājokļu Latvijas 
reģionos

Tiekoties ar ekonomikas ministru Jāni Vitenber-

gu un pārrunājot plānoto Eiropas atjaunošanas 
un noturības mehānisma līdzekļu ieguldījumu, 
ieviestās nodokļu reformas problemātiku, kā arī 
valsts pētījumu programmu ekonomikā, Valsts 
prezidents Egils Levits izteicis atbalstu izbūvēt 
vismaz 700 zemas īres maksas mājokļu Latvijas 
reģionos.



Ella Pētermane, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja: 
Ella.Petermane@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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Valsts prezidentu sarunā interesēja Ekonomikas 
ministrijas plānotais darbs un veicamie uzdevumi 
pēc Eiropas atjaunošanas un noturības mehānis-
ma līdzekļu saņemšanas. Ministrs informēja, ka 
liels akcents tiks likts uz zemas īres maksas mājok-
ļu radīšanu, pēc kā ir liels pieprasījums sabiedrībā, 
paredzot vismaz 700 šādu dzīvokļu izbūvi Latvijas 
reģionos. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja šo 

ieceri un novēlēja sekmīgi sasniegt šo mērķi.

Mājokļu nodrošināšanas kontekstā tika apspriesta 
arī “ALTUM” ģimenes garantiju programma. E. Le-
vits uzsvēra, ka šī programma ir ļoti būtiska jauno 
ģimeņu un jauno speciālistu atbalstam un tā no-
teikti būtu turpināma ar valsts atbalstu “ALTUM” 
ietvarā.

mailto:Ella.Petermane%40lps.lv?subject=
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

