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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Jūlijs ir aizritējis XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku zīmē, kas šogad Covid-19 izplatības 

dēļ ir krietni vien klusāki nekā citus gadus. Vienlai-
kus – iespējams, tuvāki nekā citus gadus, jo pasā-
kumu cikls “Saulesvija” viesojās daudzos novados. 
Šonedēļ, piedaloties arī LPS priekšsēdim Gintam 
Kaminskim, “Saulesvija” savu ceļojumu noslēgs 
Rīgā, pie Brīvības pieminekļa. LPS aizvadītajā ne-
dēļā viens no svarīgākajiem notikumiem bija pirmā 
Valdes sēde pēc pašvaldību vēlēšanām. Savukārt 
turpmākās nedēļas tiks pavadītas, gatavojoties ik-
gadējam LPS kongresam, kur arī savas korekcijas 
ievieš Covid-19 izplatības ierobežošana.

Plāno paplašināt pašvaldību iesaisti LPS 
organizatoriskajā darbā

Lai sāktu diskusiju par grozījumiem organizāci-
jas statūtos, otrdien, 20. jūlijā, uz pirmo sēdi pēc 
pašvaldību vēlēšanām un administratīvi terito-
riālās reformas stāšanās spēkā sanāca Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) Valde.

Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
stāšanos spēkā un pašvaldību skaita samazinājumu 
LPS administrācija ir sagatavojusi grozījumus orga-
nizācijas statūtos, un šī bija pirmā reize, kad tie tika 
prezentēti LPS Valdē, sākot diskusiju par izmaiņām.

“Kopš 1. jūlija Latvijā ir ievērojami samazinājies paš-
valdību skaits – no 119 uz 43 –, un līdz ar to arī lēmu-
mu pieņemšana, kā arī LPS darbības organizēšana 
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ir jāmaina saskaņā ar jauno situāciju. Grozījumi pa-
plašinās pašvaldību iesaisti LPS organizatoriskajā 
darbā, kas nozīmē, ka kļūsim vēl saliedētāki un vie-
notāki gadījumos, kad nepieciešams paust kopīgu 
pašvaldību viedokli un valsts pārvaldes struktūrās 
iestāties par pašvaldību tiesībām,” pauž LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis.

Būtiskākie statūtu grozījumi ir saistīti ar biedru sa-
pulču un kongresu organizēšanu, piemēram, turp-
māk ikgadējās biedru sapulces vietu un laiku no-
teiks LPS Dome (LPS priekšsēdis, visu pašvaldību 
priekšsēdētāji un seši Rīgas domes deputāti), tā-
pat Valdes locekļi atbalstīja priekšlikumu turpmāk 
ikgadējo LPS biedru kongresu organizēt ne retāk 
kā reizi četros gados, bet Domes sēdes – ne retāk 

kā divas reizes gadā iepriekšējo četru reižu vietā. 
Izmaiņas skars arī kongresā pārstāvēto pašvaldī-
bu delegātu skaitu, kas tiek noteikts, ņemot vērā 
konkrētajā administratīvajā teritorijā reģistrēto 
iedzīvotāju skaitu.

Saskaņā ar grozījumiem statūtos turpmāk LPS 
priekšsēža pilnvaru termiņš būs no ievēlēšanas 
brīža līdz LPS biedru kongresam, kas tiek organi-
zēts pēc kārtējām pašvaldību vēlēšanām.

Ņemot vērā, ka šī bija pirmā reize, kad publiski 
apspriesti grozījumi LPS statūtos, tos vēl plānots 
uzlabot un papildināt, lai galīgo lēmumu pieņem-
tu LPS biedru sapulcē, kas notiks vienlaikus ar LPS 
ikgadējo kongresu augusta beigās.

Noslēgušās LPS un VARAM ikgadējās 
sarunas

Ar protokola abpusēju parakstīšanu ir noslē-
gušās Latvijas Pašvaldību savienības un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) ikgadējās sarunas par būtiskākajiem 
jautājumiem, kas skar pašvaldību turpmāko at-
tīstību.

Kā ik gadu, sarunu protokolā ir ietvertas gan tās 
pozīcijas, kur puses panākušas savstarpēju vieno-
šanos, gan arī jautājumi, kuros LPS ir atšķirīgs vie-
doklis no VARAM un saskaņojums nav panākts.

Šāgada sarunu protokolā galvenie izskatāmie jau-
tājumi bija: 

• Investīciju programmas valsts autoceļu attīstī-
bai administratīvi teritoriālās reformas kontek-
stā īstenošana un citi finanšu atbalsta mehānis-
mi ATR mērķu sasniegšanai. 

• Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu pārvaldība, tajā skaitā jūras piekrastes 
sauszemes daļas noteikšana.

• Atkritumu apsaimniekošana (iecerētā atkri-
tumu apsaimniekošanas reģionu reforma, pa-
matojums, tiesību un saistību pārņemšana, at-
kritumu apsaimniekošanas centru veidošanas 
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juridiskie aspekti, mērķu sasniegšana atkritu-
mu reģenerācijā, pārstrādē, straujā apglabāša-
nas mazināšanā, aprites ekonomikas principu 
ieviešana no atkritumu mazināšanas līdz otrrei-
zējai lietošanai un pārstrādes iespējām).

• Valsts līdzfinansējums pašvaldību koprisināju-
mu uzturēšanai. 

• Nākamā plānošanas perioda (2021–2027) ERAF 
finansējuma piešķiršana pašvaldību IKT projek-
tam (-iem).

• Administratīvie reģioni, to funkcijas un reģio-
nālā attīstība, tās īstenošanas atbalsts, t. sk. re-
ģionālās politikas pamatnostādņu īstenošana, 
t.sk. reģionālo centru izvērtējums.

• Par atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieslēgumiem mājsaimēm.

• Aktuālie un neatrisinātie jautājumi saistībā ar 
jaunām ES regulām un direktīvām kontekstā ar 
Atjaunošanas un noturības mehānismu.

Notiks tradicionālā Hepatīta dienas 
diskusija

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

Norises datums: 2021. gada 28. jūlijs

Norises laiks: plkst. 13–15

Norises vieta: Microsoft Teams platforma 

Diskusijā ārsti un citi nozares eksperti spriedīs par 
uzlabojumiem C hepatīta ārstēšanā, par turpmā-
kajiem soļiem C hepatīta izplatības mazināšanai 
Latvijā un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Diskusiju vadīs Rīgas Austrumu klīniskās universi-
tātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas 
centrs” Aknu slimību nodaļas vadītāja un LU Medi-
cīnas fakultātes asociētā profesore Ieva Tolmane. 
Diskusijā piedalīsies ārsti – vadošie infektologi un 
hepatologi –, valsts pārvaldes amatpersonas, kā 
arī C hepatīta pacientu apvienība.

Tiešraide būs pieejama LPS vietnē, sadaļā “Tieš-
raides, videoarhīvs”, vai ŠEIT.

Tiešsaistes sanāksme par bāriņtiesu 
informācijas sistēmu

Norises datums: 2021. gada 28. jūlijs

Norises laiks: plkst. 10–12

Norises vieta: Microsoft Teams platforma 

“ZZ dats” sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem, 
kā arī konsultējoties ar Iekšlietu ministrijas Infor-
mācijas centru, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekciju (VBTAI) un Labklājības ministriju, ir uz-

sācis priekšdarbus, lai no 2022. gada 1. janvāra bā-
riņtiesām būtu iespējams strādāt Bāriņtiesu infor-
mācijas sistēmā, kas veidota pēc Rīgas bāriņtiesas 
informācijas sistēmas (BARIS) parauga.

Lai nodrošinātu, ka informācija par plānoto bā-
riņtiesu pāreju no darba Nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas sistēmā uz darbu Bāriņtiesu 
informācijas sistēmā savlaicīgi un pienācīgā kārtā 
sasniegtu visas pašvaldības un bāriņtiesas, Labklā-
jības ministrija, VBTAI un “ZZ dats” rosina organi-
zēt pašvaldību un bāriņtiesu pārstāvju tiešsaistes 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUyMjMxYWUtNTY2Yi00ODMyLTk2OTgtMGRmZjQyY2RjMDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7616718-63b3-41f9-b67d-445cd0ea4013%22%2c%22Oid%22%3a%2240f12750-56cd-4192-bd72-cbe82542a066%22%7d
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/693-28-julija-plkst-1300-hepatita-diena-2021
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sanāksmi, kurā “ZZ dats” pēc iespējas plašākam 
sanāksmes dalībnieku lokam varētu izklāstīt dar-
bus, kādus plānots un nepieciešams veikt (un 

ar ko jārēķinās), lai bāriņtiesām būtu iespējams 
pāriet strādāt Bāriņtiesu informācijas sistēmā no 
2022. gada 1. janvāra.

Tiešsaistes sanāksmē informēs par 
attālinātā ierēdņu pilotprojekta 
ieviešanu

VARAM piektdien, 30. jūlijā, rīkos tiešsaistes sa-
nāksmi, kurā informēs par valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) 
jaunā pilotprojekta rezultātiem. 

Ministrija kopā ar Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūru (VSAA) un VPVKAC šā gada maijā 
Daugavpils novada Višķu pagastā, Olaines nova-
dā, Ilūkstes novadā un Viļakas novadā sāka jauna 
VPVKAC pakalpojuma – attālinātas, personalizē-
tas konsultācijas organizēšana VPVKAC sadarbī-
bā ar iestādes speciālistu – izmēģinājumprojektu. 
Jaunais pakalpojums ietver publisko pakalpojumu, 
konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attāli-
nāti ar vienu vai vairākām saziņas epizodēm starp 
fiziskām personām, kas iesaistītas pakalpojumu 
sniegšanā vai saņemšanā.

Pašreizējā pilotprojekta fāzē iestāde – VSAA – 

klientam attālināti, video formā, sniedz speciali-
zētu konsultāciju par iestādes kompetencē eso-
šiem jautājumiem un risina klienta problēmas. 
Iedzīvotājam nav jādodas klātienē uz klientu cen-
tru, saruna ar VSAA speciālistu notiek video formā 
VPVKAC. Tādā veidā būtiski samazināts adminis-
tratīvais slogs iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā 
arī būtiski paātrinātas kompetentu konsultāciju 
saņemšanas iespējas no iestādēm arī reģionos, tā-
dējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību.

Jauno pakalpojumu VPVKAC tīklā plānots ieviest 
2022. gadā.

VSAA, VPVKAC sanāksmē iepazīstinās ar savu 
pieredzi, savukārt VARAM izklāstīs jaunā pakal-
pojuma darbības principus un šobrīd pakalpojuma 
nodrošināšanā izmantotās tehnoloģijas.

Pieteikumu dalībai lūdzu sūtīt līdz 28. jūlijam 
VARAM Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības 
departamenta pārstāvei Maijai Anspokai e-pastā: 
maija.anspoka@varam.gov.lv, tālrunis: 67026938.

LPS MEDIJOS

• 20. jūlijā LETA un citi mediji: plāno paplašināt 

pašvaldību iesaisti LPS organizatoriskajā darbā 
(šeit).

• 21. jūlijā LSM: piecās jaunievēlētajās vietvarās 
uziet pārkāpumus domes pirmajos lēmumos. 
Vietvarās pauda, ka gan ministrijai, gan LPS 
pirms vēlēšanām vairāk būtu jāpievēršas depu-
tātu kandidātu apmācībai (šeit).

• 23. jūlijā LSM: Latvijā ievieš oficiālu Covid-19 
klātbūtnes monitoringu notekūdeņos. LPS pa-
domnieks tautsaimniecības jautājumos Aino 
Salmiņš komentē monitoringa lietderību (šeit).

https://www.leta.lv/search/find/?patern=pa%C5%A1vald%C4%ABb* un savien%C4%ABb*&mode=nonozare%2Cstem%2Cwide&item=89C53A77-1376-493C-A532-DB867E83ECAA
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/piecas-jaunieveletajas-vietvaras-uziet-parkapumus-domes-pirmajos-lemumos.a413762/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvija-ievies-oficialu-covid-19-klatbutnes-monitoringu-notekudenos.a414136/?utm_source=twitter&utm_campaign=news&utm_medium=admin
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projek-
tiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-603 – rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Daugavpilī nodošanu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Posses-
sor” valdījumā”

19.07.2021. 01.07.2021.
Jā

2. VSS-604 – rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 “Par zemes vienību pie-
derību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrī-
bas “Privatizācijas aģentūra” personā””

19.07.2021. 01.07.2021.

Jā

3. VSS-605 – rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās būves 
Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašval-
dības īpašumā”

19.07.2021. 01.07.2021.
Jā

4. VSS-620 – noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 384 “Meža inventarizā-
cijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi””

19.07.2021. 01.07.2021.
Jā

5. VSS-626 – pamatnostādņu projekts “Resocializācijas politi-
kas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

21.07.2021. 01.07.2021.

Jā, ar 
iebildu-

miem un 
priekšli-
kumiem

6. VSS-652 – par informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 
2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. nr. 49, 
46. §) “Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu 
pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu iz-
mantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietva-
ru 2021., 2022. un 2023. gadam” un likumprojekta “Par valsts 
budžetu 2021. gadam” izstrādes procesā” 8.3. apakšpunktā 
dotā uzdevuma izpildi””

21.07.2021. 01.07.2021.

Jā, ar 
priekšli-
kumiem

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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7. VSS-599 – noteikumu projekts “Gada pārskata sagatavoša-
nas kārtība” 22.07.2021. 01.07.2021.

Jā, ar 
iebildu-
miem

8. VSS-646 – par likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu no-
dokļa likumā”

23.07.2021. 08.07.2021.
Jā

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

22. jūlijā Valsts sekretāru sanāksme nenotika.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Epidemioloģiskā situācija Latvijā ar 
Covid-19

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
pieaudzis līdz 1,14 (nedēļu iepriekš 1,0), kas no-
rāda, ka Covid-19 izplatība Latvijā šobrīd pieaug.

Pagājušā nedēļā vienā dienā tika veikti vidēji 7184 
testi (iepriekš 7234 testi) un tika atklāti vidēji 46 
jauni Covid-19 gadījumi (nedēļu iepriekš 37). Pēdē-
jo septiņu dienu laikā stacionēja vidēji četrus pa-
cientus dienā (nedēļu iepriekš 6), un slimnīcās ik-
dienā ārstējās vidēji 53 cilvēki (iepriekš 67). Izteik-
tākā saslimstība joprojām vērojama 20–29 gadus 
veco cilvēku vidū. Visvairāk jaunatklāto Covid-19 
gadījumu bijis Rīgā un Pierīgā.

Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpat-
svars Latvijā sasniedza 27% un tie bija kopumā 87 
gadījumi (nedēļu iepriekš 57). Novērojams, ka liela 
daļa ievesto Covid-19 gadījumu nāk no trešajām 
valstīm: no šā gada 24. līdz 29. nedēļai tādi bijuši 
57% no visiem ievestajiem gadījumiem. Visbiežāk 

saslimušie Latvijā ieradušies no Krievijas – 59 ga-
dījumi, Turcijas – 31, Spānijas – 30, Lielbritānijas – 
27, Nīderlandes – 14, Somijas – 13, Francijas – 12, 
Gruzijas – 9, Vācijas – 7.

28. nedēļā tika konstatēti 260 saslimšanas gadī-
jumi ar Covid-19 jeb 13,7 gadījumi uz 100 000 Lat-
vijas iedzīvotāju. Izteiktāka saslimstība novērota 
nevakcinēto cilvēku vidū: 18,6 gadījumi uz 100 000 
nevakcinētu personu. Krietni zemāki saslimstības 
rādītāji fiksēti to cilvēku vidū, kuri pabeiguši vai 
daļēji pabeiguši vakcinācijas kursu. Gadījumos, 
kad uzsākta vakcinācija, fiksēti 10,3 saslimšanas 
gadījumi uz 100 000 personu, bet pilnu vakcināci-
jas kursu pabeigušiem cilvēkiem šis rādītājs ir 3,5.

Pēdējās nedēļās saslimstība ar Covid-19 ievēroja-
mi pieaugusi vairākās Eiropas Savienības un Eiro-
pas Ekonomikas zonas valstīs.

Nedēļas laikā ES/EEZ 14 dienu kumulatīvais rādī-
tājs uz 100 000 iedzīvotāju pieaudzis par 68%, sa-
sniedzot rādītāju 150,9 (iepriekš 89,6). Jau cetur-
to nedēļu pēc kārtas saslimstības rādītājs pieaug 
Kiprā, kur novērojama visaugstākā saslimstība ar 
Covid-19 Eiropā.

Lietuvā un Igaunijā epidemioloģiskā situācija arī 
turpina lēnām pasliktināties: Igaunijā rādītājs pie-
audzis līdz 50,8 (iepriekš 39,5), Lietuvā saslimstības 
rādītājs sasniedzis 34,5 (iepriekš 20,6), taču Latvijā 
saslimstības rādītājs sasniedzis 27,7 (iepriekš 36,1).

Saslimstībās rādītāji ES un EEZ valstīs pieejami ŠEIT.

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


Valsts prezidents: pašvaldībām ir 
jānodrošina lībiešu vietvārdu ieviešana 
vidē

Ņemot vērā, ka plašsaziņas līdzekļos izskanēju-
šas ziņas par problēmām ar vietvārdu lībiešu va-
lodā izmantošanu ceļazīmēs, Valsts prezidents 
Egils Levits vērš uzmanību, ka gan valstij, gan 
attiecīgajām pašvaldībām ir jārīkojas saskaņā ar 
likumu un jānodrošina lībiešu vietvārdu ievieša-
na vidē. 

Vēstulē, kas nosūtīta Satiksmes ministrijai, VAS 
“Latvijas valsts ceļi”, VARAM, kā arī citām ie-
stādēm un organizācijām, E. Levits atgādina, ka 
1. jūlijā spēkā stājās Latviešu vēsturisko zemju li-
kums. Tā izskatīšanas gaitā Saeimā tika plaši dis-
kutēts par minēto ilggadējo praktisko problēmu 
lībiešu valodas izmantošanā ceļazīmēs, un šīs 
problēmas risināšanai tika ietverts speciāls regu-
lējums Latviešu vēsturisko zemju likuma 4. panta 
septītajā daļā. Tajā ir noteikts: “Valsts un attiecī-
gās pašvaldības nodrošina Latvijas pirmiedzīvotā-
ju – lībiešu – identitātes un kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī lībiešu 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tostarp 
veicinot lībiešu valodas apguvi un lietojumu, kā arī 
ieviešot un vidē izmantojot vietvārdus lībiešu va-
lodā.”

Valsts prezidents sagaida šīs likuma normas precī-
zu izpildi, it īpaši tāpēc, ka normas likumā ietver-
tas, reaģējot uz praksē pastāvošām nejēdzībām; 
valsts un pašvaldību institūcijām nevajadzētu vil-
cināties ar prakses maiņu un jaunā regulējuma ie-
viešanu. 

Par lēmumiem un paveikto šajā jomā informācija 
iesniedzama arī Valsts prezidenta kancelejai.
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Turpmāk viena vakcīnas deva Covid-19 
pārslimojušajiem būs pielīdzināta pilnam 
vakcinācijas kursam

No 21. jūlija vakcinācijas sertifikātu Covid-19 
pārslimojušie iedzīvotāji var iegūt, kad saņē-
muši vienu jebkura ražotāja Covid-19 vakcīnas 
devu, ja vakcinācija veikta 180 dienu laikā pēc 
laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 tes-
ta un ja no vakcinācijas veikšanas ir pagājušas 
14 dienas, neskaitot vakcinācijas dienu.

NVD vērš uzmanību, ka gadījumā, ja viena jeb-
kura ražotāja vakcīnas deva ir saņemta pirms 
2021. gada 21. jūlija, šo vakcinācijas sertifikātu ie-
dzīvotājam tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.
lv nepieciešams dzēst un izveidot no jauna. Tādē-

jādi jaunajā sertifikātā tiks attēloti korekti dati un 
tas tiks uzskatīts par pabeigta vakcinācijas kursa 
sertifikātu.

Šāds lēmums balstīts uz jaunākajiem vakcīnu 
efektivitātes pētījumiem un Eiropas Padomes 
14. jūnija ieteikumu, ka cilvēki ceļošanas kontek-
stā būtu jāuzskata par pilnībā vakcinētiem arī tad, 
ja vakcinācijas sertifikātā norādīts, ka vakcinācijas 
kursā veikta vienas devas ievadīšana.

Iepriekš minētais vakcinācijas sertifikāts ir derīgs 
tikai tajās ES valstīs, kas pieņēmušas normu, ka 
Covid-19 pārslimošanu un vienu vakcīnas devu 
atzīst par pilnu vakcinācijas kursu. Ieceļojot no ci-
tām valstīm, sertifikāts Latvijā ir sadarbspējīgs no 
21. jūlija.

http://www.covid19sertifikats.lv/
http://www.covid19sertifikats.lv/


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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VBTAI aicina administratīvi teritoriālo 
reformu izmantot bērnu interešu 
aizstāvības uzlabošanai

Administratīvi teritoriālās reformas laikā daudz-
viet valstī notikušas būtiskas izmaiņas, kas skar 
arī bērnu tiesību aizsardzības jomu. Tāpēc Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina paš-
valdības un visas atbildīgās iestādes šajā laikā 
darīt visu iespējamo, lai pārmaiņu procesos ne-
tiku skartas bērnu intereses.

VBTAI aicina pašvaldību speciālistus īpašu uzmanību 
veltīt bāriņtiesu izveides un darbības nodrošināšanas 
jautājumiem, atbalstot un veicinot iespējami ātrāku 
jauno bāriņtiesu darbības uzsākšanu, kā arī informē-

jot iedzīvotājus par izmaiņām bāriņtiesu darbā (kon-
taktinformācija, pieņemšanas laiki u.tml.).

Šis laiks ļaus apvienot vislabāko pieredzi no visām 
jaunajā pašvaldībā apvienotajām pašvaldībām, ra-
dot novadā efektīvu un kvalitatīvu bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmu, norāda VBTAI. Netaupot re-
sursus pašlaik, šī ir lieliska iespēja būtiski uzlabot 
sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti 
pašvaldībās.

VBTAI ir sagatavojusi un nepieciešamības gadījumā 
turpinās papildināt un atjaunināt metodoloģiskās 
palīdzības resursu, kas īpaši var noderēt šajā pārmai-
ņu laikā. Tas atrodams inspekcijas vietnē, sekojot 
adresei www.bti.gov.lv/lv/metodiska-palidziba-1.

Par RACA vadītāju atkārtoti ievēlēts 
Vents Armands Krauklis

Par biedrības “Reģionālo attīstības centru ap-
vienība” (RACA) Valdes priekšsēdētāju atkārto-
ti ievēlēts Valkas novada domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis.

RACA pilnsapulcē par Kraukļa vietniekiem ievēlēja 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Ingu Bēr-

ziņu un Līvānu novada domes priekšsēdētāju An-
dri Vaivodu. Savukārt par RACA Valdes locekļiem 
bez apvienības priekšsēdētāja un viņa vietniekiem 
tika ievēlēti Saldus novada domes priekšsēdētājs 
Māris Zusts, Ludzas novada domes priekšsēdētājs 
Edgars Mekšs, Aizkraukles novada domes priekš-
sēdētājs Leons Līdums, kā arī Madonas novada 
domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Pašvaldību vēlēšanu rezultātā astoņās RACA paš-
valdībās ir jauni vadītāji: Tukuma novada domes 
priekšsēdētājs Gundars Važa, Gulbenes novada 
domes priekšsēdētājs Andis Caunītis, Balvu nova-
da domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Lim-
bažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs, Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Edgars Gaigals, Alūksnes novada domes priekš-
sēdētājs Dzintars Adlers, Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis, kā arī Preiļu nova-
da domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns.

Saskaņā ar statūtiem RACA ievēlētās amatperso-
nas pildīs savus pienākumus 4 gadus līdz pašvaldī-
bu pilnvaru termiņa beigām.

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
http://www.bti.gov.lv/lv/metodiska-palidziba-1

