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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
pirmā sanāksme pēc ATR ieviešanas

6. augustā Ropažu novada Stopiņu pagasta 
kultūras centrā “Ulbrokas pērle” uz pirmo sa-
nāksmi pēc administratīvi teritoriālās reformas 
stāšanās spēkā sanāca Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācija (LPIA). Šī bija arī pirmā 
klātienes tikšanās ilgākā laikposmā Covid-19 
pandēmijas apstākļos.

Sanāksmē izpilddirektori pārrunāja aktualitātes 
savā ikdienas darbā saistībā ar administratīvi teri-
toriālo reformu (ATR) un vienojās par turpmākajām 
aktivitātēm līdz decembrim, kad paredzētas LPIA 
Valdes vēlēšanas. Kā atzina Valdes locekļi, pašval-
dībām šis ir visai spraigs darba periods, jo sakarā ar 
jaunajām administratīvajām teritorijām un vairāku 
novadu apvienošanos ir jāveido jaunas struktūras 
un jāveic dažāda reorganizācija, arī attiecībā uz 
pašreizējiem darbiniekiem. Patlaban izpilddirektori 
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ir iecelti 25 novados un septiņās valstspilsētās, bet 
11 pašvaldībās darbu turpina iepriekšējie izpilddirek-
tori vēl pienākumu izpildītāju statusā.

Nākamā LPIA sanāksme paredzēta 3. septembrī, 
kad plānotas diskusijas par attālināto darba formu 
un nākotnes birojiem, atlīdzības jautājumiem paš-
valdību darbiniekiem, kā arī tiks uzaicināts Valsts 
kontroles (VK) pārstāvis, lai iepazīstinātu ar būtis-
kākajām tēmām no jaunās VK rokasgrāmatas paš-
valdību deputātiem.

Uzrunājot tikšanās dalībniekus, LPIA Valdes 
priekšsēdētājs Ivo Virsis uzsvēra, ka pandēmija 
un ATR radījusi zināmu apjukumu, taču ikviens iz-
pilddirektors ir profesionālis, tāpēc visi neskaidrie 
jautājumi tiks veiksmīgi atrisināti.

Izmantojot iespēju ciemoties Ropažu novadā, sa-
nāksmes dalībnieki arī devās apskatīt atkritumu 

apsaimniekošanas poligonu “Getliņi EKO”, kur 
nonāk aptuveni puse Latvijā radīto sadzīves atkri-
tumu. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, 
šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs 
un drošs atkritumu pārstrādes centrs. Tomēr vie-
na no problēmām ir atkritumu šķirošana: saskaņā 
ar SKDS veikto aptauju atkritumus šķiro aptuveni 
60% Latvijas iedzīvotāju, savukārt bioloģiskie at-
kritumi, kas rada mazāku ietekmi uz vidi, veido ap 
50% no mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, 
taču tie netiek šķiroti atsevišķi. Lai gan poligonā 
izbūvēts jauns bioloģisko atkritumu pārstrādes 
centrs, to nevar nodarbināt pilnībā, ņemot vērā 
pašreizējos atkritumu izvešanas tarifus un iedzī-
votāju paradumus šķirošanā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Ella Pētermane,

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Septembrī vēlēs Latvijas Piekrastes 
pašvaldību apvienības Valdi

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība (LPPA) 
5. augustā notikušajā Valdes sēdē vienojusies 
par piekrastes pašvaldību vadītāju sanāksmes 
organizēšanu, kurā paredzēts vēlēt organizāci-
jas Valdi un tās priekšsēdētāju.

Sanāksmē LPS padomniece vides aizsardzības 
jautājumos Sandra Bērziņa Valdes locekļus infor-
mēja par plānoto grozījumu Aizsargjoslas likumā 
saistībā ar krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanu 
virzību. Tā kā krasta kāpu aizsargjoslas noteik-

šanas kontekstā strīdus jautājums ir īpaši aizsar-
gājamo biotopu vai Eiropas Savienības nozīmes 
biotopu iekļaušana šajā aizsargjoslā, ir būtiski, lai 
pirms noteiktās normas pieņemšanas Ministru ka-
binetā būtu apstiprināts informatīvais ziņojums 
par biotopu kartēšanas rezultātiem Latvijā, kas 
ietvers analīzi par šo biotopu kvalitāti, priekšliku-
mus turpmākajām rīcībām un šo pasākumu sociāli 
ekonomisko ietekmi. Tāpat ļoti būtiski ir formulēt 
pašvaldību kopīgo viedokli, tādēļ laikā, kad ATR 
rezultātā veidojas jaunās pašvaldības, LPS lūdza 
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un re-
ģionālās politikas komisiju atlikt šā jautājuma iz-
skatīšanu, kas tika ņemts vērā.

LPPA Valdei tika sniegta informācija par Latvijas 
Vides aizsardzības fonda finansētā nacionālās no-
zīmes projekta “Piekrastes aizsargjoslas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” gaitu. Šajā gadā vairākām 
pašvaldībām rodas grūtības ar projektā paredzēto 
pasākumu savlaicīgu veikšanu, jo Covid-19 pandē-
mijas ietekmē nav iespējama būvdarbu pabeig-
šana iepriekš plānotajos termiņos būvmateriālu 
piegāžu kavēšanās dēļ. Tas var radīt sarežģījumus 
ar kopējo projekta īstenošanas pabeigšanu. LPPA 
Valde atkārtoti pauda viedokli, ka finansējums 
piekrastes apsaimniekošanai ir jāiekļauj pašvaldī-
bu pamatbudžetā vai jāsaņem kā mērķdotācija no 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM). S. Bērziņa vērsa uzmanību uz to, 
ka LPS priekšsēdis Gints Kaminskis jautājumu par 
finansējumu jūras piekrastes joslas apsaimnieko-
šanai aktualizēs sarunās ar finanšu ministru Jāni 
Reiru, lai tālāk par to diskutētu sarunās ar VARAM 
par nākamā gada budžetu. Gatavojoties Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējam kongre-

sam 20. augustā Salacgrīvā, Valde izskatīja LPS 
statūtu grozījumus, kas paredz LPS Valdē ievēlēt 
Piekrastes pašvaldību apvienības pārstāvi ar balss 
tiesībām. LPPA Valdes locekļi atbalsta šādus LPS 
statūtu grozījumus.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Šonedēļ LPS darba kārtībā ir četru komiteju sē-
des.

Pirmdien, 9. augustā, jau notika LPS Izglītības un 
kultūras komitejas sēde, kurā par Izglītības un kul-
tūras komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēta Kuldī-

gas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un 
par vietniekiem – Jelgavas novada domes priekš-
sēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsar-
dzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu 
programmā Rita Vectirāne un Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde 11. augustā

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 11. augustā plkst. 10 LPS mītnē Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Sēdei varēs pieslēgties arī tiešsaistē, izmantojot 
Microsoft Teams platformu.

Darba kārtība:
10:00–11:00 Sēdes slēgtā daļa
1. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 

priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas – vadīs 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

2. Par Reģionālās attīstības un sadarbības komi-
tejas darbības pamatprincipiem – informēs 
LPS padomnieces Sandra Bērziņa un Sniedze 
Sproģe.

13:00–14:00 Sēdes atklātā daļa
Tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministru Artūru Tomu Plešu un informācija 
par ministrijas aktualitātēm reģionālās attīstības 
un vides aizsardzības jomā.

Komitejas sēde klātienē noritēs, ievērojot epide-
mioloģiskās drošības noteikumus. Dalībniekiem uz 
komitejas sēdi jāierodas ar Covid-19 sertifikātu, kas 
apliecina vienu no šiem nosacījumiem: vakcināci-
ja pret Covid-19; pēdējā pusgada laikā pārslimots 
Covid-19; negatīvs Covid-19 tests (PCR), kas veikts 
pēdējo 48 stundu laikā; negatīvs Covid-19 antigēnu 
ātrais tests (veikts pēdējo 6 stundu laikā).

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 
11. augustā

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 
11. augustā plkst. 13 LPS mītnē klātienē, un tai 
varēs pieslēgties attālināti, izmantojot MS Teams 
platformu. Sēdes atklātā daļa tiks translēta tieš-
saistē LPS vietnē www.lps.lv.

Darba kārtība:

13:00–13:30 Sēdes slēgtā daļa

1. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja un 
vietnieku vēlēšanas.

2. Par Tautsaimniecības komitejas darbības pa-
matprincipiem – informēs LPS padomnieks taut-
saimniecības jautājumos Aino Salmiņš.

13:30–14:15 Sēdes atklātā daļa

3. Par Satiksmes ministrijas un LPS turpmāko sa-
darbību autoceļu nozares politikas jautājumos:

• par valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības 
plānu līdz 2027. gadam;

• par valsts vietējo autoceļu apsaimniekošanas 
politiku.

Sēdē aicināti piedalīties satiksmes ministrs Tālis 
Linkaits un VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji.

Sēdes atklāto daļu varēs skatīties tiešraidē LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei. Tiešraides 
laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-
pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Sēde noritēs, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
noteikumus. Dalībniekiem uz komitejas sēdi klātie-
nē jāierodas ar Covid-19 sertifikātu, kas apliecina 
vienu no šiem nosacījumiem: vakcinācija pret Co-
vid-19; pēdējā pusgada laikā pārslimots Covid-19; 
negatīvs Covid-19 tests (PCR), kas veikts pēdējo 
48 stundu laikā; negatīvs Covid-19 antigēnu ātrais 
tests (veikts pēdējo 6 stundu laikā).

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde 12. augustā

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde notiks 12. augustā plkst. 14 LPS mītnē klā-
tienē un tiks translēta tiešsaistē, izmantojot MS 
Teams platformu.

Darba kārtība:

14:00–15:00 Sēdes slēgtā daļa

1. Komitejas priekšsēdētāja un vietnieku vēlēša-
nas – vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

2. Par komitejas darba organizāciju un aktuālo 
informāciju – informēs LPS padomniece veselī-
bas un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

15:00–16:00 Sēdes atklātā daļa

1. Par Veselības ministrijas aktualitātēm – uzaici-
nāts veselības ministrs Daniels Pavļuts.

2. Par Labklājības ministrijas aktualitātēm – uzai-
cināts labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Komitejas sēdē iespējams piedalīties klātienē 
vai pieslēgties tiešsaistes režīmā, izmantojot MS 
Teams platformu.

Lai veiksmīgāk organizētu sēdes darbu, lūgums 
līdz 11. augusta darba dienas beigām reģistrēties 
šeit. Aizpildot reģistrācijas veidlapu, sadaļā “Pie-
zīmes” jānorāda, vai plānojat piedalīties klātienē 
vai vēlaties pieslēgties attālināti (klātienē/attāli-
nāti). Ja izvēlēsities iespēju pieslēgties attālināti, 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/696-11-augusta-plkst-1330-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/6249-1-registracija-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede
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līdz 12. augusta plkst. 12 uz pieteikumā norādīto 
e-pasta adresi tiks nosūtīta pieslēguma saite.

Komitejas sēde klātienē noritēs, ievērojot epidemio-
loģiskās drošības prasības. Lūgums dalībniekiem uz 
komitejas sēdi ierasties ar Covid-19 sertifikātu, kas 
apliecina vienu no šiem nosacījumiem: vakcināci-

ja pret Covid-19; pēdējā pusgada laikā pārslimots 
Covid-19; negatīvs Covid-19 tests (PCR), kas veikts 
pēdējo 48 stundu laikā; negatīvs Covid-19 antigēnu 
ātrais tests (veikts pēdējo 6 stundu laikā).

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS 31. kongress 20. augustā Salacgrīvā

Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongress un 
sapulce notiks 20. augustā Salacgrīvas Kultūras 
namā (Salacgrīvā, Ostas ielā 3).

Programma:

9:30 – Kongresa delegātu, dalībnieku un viesu re-
ģistrācija.

10:00 – Kongresa atklāšana un uzrunas:

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savie-
nības priekšsēdis

Dagnis Straubergs, Limbažu novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs

10:10 – Viesu uzrunas:

Egils Levits, Valsts prezidents

Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja

Arturs Krišjānis Kariņš, Ministru prezidents

Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs

Rīta plenārsēde

10:30 – Balsu skaitīšanas un mandātu komisiju vē-
lēšanas.

10:40 – LPS priekšsēža Ginta Kaminska ziņojums.

11:00 – Mandātu komisijas ziņojums – Mandātu 
komisijas priekšsēdētājs.

Kongresa pārtraukums



• 5. augustā LSM; Latvijas Radio 1: “Parādus par 
apkuri dzēš pēc plāna; Covid-19 laika ietekme 
izrādījusies mazāka” – par kārtējā apkures pe-
rioda tuvošanos, iepriekšējo sezonu parādu at-
gūšanu, LPS apkopojumu un LPS padomnieka 
Andra Akermaņa komentārs (šeit).

• 3. augustā Dienas Bizness: “Ekspertu viedoklis: 
jauno pašvaldību problēmas un izaicinājumi” – 
ekspertu vidū arī LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis.
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11:10 – Latvijas novadu pašvaldību sapulce.

Latvijas valstspilsētu pašvaldību sapulce.

11:40 – LPS priekšsēža un Revīzijas komisijas lo-
cekļu kandidātu izvirzīšana.

11:45 – Debates.

12:00–13:00 – LPS priekšsēža un Revīzijas komisi-
jas vēlēšanas.

12:00–14:00 – Pusdienu pārtraukums.

13:00–14:00 – Balsu skaitīšanas komisijas sēde.

Pēcpusdienas plenārsēde

14:00 – Balsu skaitīšanas komisijas ziņojuma ap-
stiprināšana – Balsu skaitīšanas komisijas priekšsē-
dētājs.

14:10 – LPS priekšsēža uzruna.

14:20 – Priekšsēža vietnieku apstiprināšana.

Kongresa slēgšana

Sapulces atklāšana

14:30 – LPS statūtu izskatīšana un apstiprināšana.

15:00 – LPS Valdes apstiprināšana.

15:30 – sapulces slēgšana.

LPS kongress un biedru sapulce noritēs, ievērojot 
epidemioloģiskās drošības noteikumus. Lūgums de-
legātiem/dalībniekiem uz kongresu un biedru sapulci 
ierasties ar Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vai nu 
vakcināciju pret Covid-19, vai pēdējā pusgada laikā 
pārslimotu Covid-19, vai negatīvu Covid-19 testu 
(PCR), kas veikts pēdējo 48 stundu laikā, vai arī ne-
gatīvu Covid-19 antigēnu ātro testu (veikts pēdējo 6 
stundu laikā).

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS MEDIJOS

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/paradus-par-apkuri-dzes-pec-plana-covid-19-laika-ietekme-izradijusies-mazaka.a415709/


Interneta attīstība reģionos: laipojam 
starp vajadzībām bez skaidra plāna

Aizvadītais gads pandēmijas ēnā vēlreiz pierādī-
jis, ka darba un privātā dzīve mūsdienās ir ļoti 
atkarīga no ātra un stabila interneta. Un tā loma 
nākotnē vēl pieaugs. Līdz šim spējām pieciest 
trūkumus, bet tagad kļūstam neiecietīgi, ja ne-
varam paveikt ikdienas darbības tikai tādēļ, ka 
interneta savienojums nav pieejams vai nav pie-
tiekami labs.

Priecē fakts, ka dzīve pandēmijā ir veicinājusi 
Latvijas iedzīvotāju interesi par pārvākšanos no 
galvaspilsētas un attālākām teritorijām, taču ag-
rāk viens no pamatnoteikumiem, izvēloties jaunu 
dzīvesvietu ārpus Rīgas, bija labas infrastruktūras 
esība, bet tagad šajā sarakstā vienu no pirmajām 
pozīcijām ieņem ātrs un stabils internets, ko šo-
brīd nodrošināt reģionos ir izaicinoši.

Lai novērstu Covid-19 krīzes radītos zaudējumus, 
atjaunotu ekonomiku un palīdzētu visai sabiedrī-
bai pielāgoties jaunajiem apstākļiem, Finanšu mi-
nistrijā izstrādāts un Eiropas Komisijai izskatīšanai 
iesniegts Latvijas Atveseļošanas fonda plāns, kurā 
paredzēts atbalsts arī digitālās transformācijas 
jomā. Taču vai finansējumu mācēsim ieguldīt, do-
mājot ilgtermiņā un nodrošinot ātra un stabila in-
terneta pieejamību reģionos?

Atskatoties uz iepriekš realizēto 62 miljonus vērto 
platjoslas projektu, kurā tika izbūvēti “vidējās jū-
dzes” pieslēguma punkti, redzams, ka faktiski tas 
ir izpildīts, bet praktiski pietrūkst noslēdzošo soļu, 
kas tiešām veicinātu reģionos interneta pieejamī-
bu galalietotājiem. Brīdī, kad norisinājās “vidējās 
jūdzes” ierīkošana, pašvaldībām bija jānodrošina 

telpas, apsaimniekošana un jāinvestē savi līdzekļi, 
taču realitātē šobrīd optikas skapis stāv aiz slēg-
tām durvīm un netiek izmantots.

Būtībā esam situācijā, kad ¾ darba ir paveikts un 
mēs šos risinājumus varētu izmantot ilgtermiņā, 
tomēr nav skaidrs, kā nodrošināt to pieejamību 
galapatērētājam. Redzam potenciālu izmantot 
tehnoloģijas jau tagad, bet tās stāv mums aiz sie-
nas un nav iespēju tās likt lietā, lai veicinātu re-
ģionu attīstību. Nepieciešams rast risinājumu, lai 
pašvaldības varētu veicināt optiskā tīkla pieejamī-
bu galalietotājam, piemēram, valsts subsīdijas vai 
kāds cits atbalsta mehānisms, ar kura palīdzību 
arī reģionos varētu sekmēt kvalitatīva interneta 
pieejamību. Skaidrs ir viens: mazapdzīvotos re-
ģionos komersantiem pašu spēkiem izmaksas uz 
vienu adresi ir pārāk augstas un to atmaksāšanās 
periods sniedzas pat gadu desmitos, un, jo tālāk 
no vidējās jūdzes mezgla, jo lielāka summa. Savu-
kārt, ja nebūs piekļuves stabilam un uzticamam 
internetam, reģionos dzīvotgribētāju būs arvien 
mazāk, bet atlikušajiem infrastruktūras izbūve 
kļūs aizvien dārgāka un dārgāka, veidojot sava vei-
da apburto loku.

Situāciju problemātiskāku šobrīd dara fakts, ka līdz 
ar reģionālo reformu novadu teritorijas būs vēl lie-
lākas. Līdzekļu, lai uzturētu un attīstītu infrastruk-
tūru visos novadu un pagastu centros, visticamāk, 
nebūs. Pašvaldībām neizbēgami būs jāsadarbojas 
ar komersantiem, lai līdz galapatērētājam ievilktu 
ātru un stabilu internetu. Tāpēc, lai veicinātu jau 
izbūvētā platjoslas tīkla izmantošanas iespējas, ir 
jāveido valsts, pašvaldību un komersantu sadar-
bība, kas nodrošinātu savstarpējo izdevīgumu un 
investīciju plānošanu.

Šobrīd valstij šajā jautājumā nav ilgtermiņa stratē-
ģijas. Kaut arī Elektronisko sakaru nozares attīstī-
bas plānā ir iezīmēti scenāriji, tas viss kopumā iz-
skatās pēc atveseļošanās finansējuma apgūšanas 
plāna, nevis pēc nozares attīstības plāna. Esam 
pauduši viedokli, piedalījušies publiskajās apsprie-
šanās un viedokļu apmaiņās, kā arī organizējuši 
vairākas apspriedes par platjoslas projektu un tā 
ietekmi uz reģionālo attīstību, taču pagaidām bez 
redzamiem rezultātiem. Mūsu iebildumi ir par to, 
ka daudzviet pat pilsētu teritorijās ar pašreizējo 

7

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS



8

tīkla un iekārtu kapacitāti, bāzes torņu un klien-
tu skaitu iedzīvotājiem netiek nodrošināts šobrīd 
noteiktais interneta ātruma pats minimums, kas 
ir 100 Mbit/s, nemaz nerunājot par to, ka šobrīd 
standarts jau audzis desmit reizes – līdz 1 Gbit/s. 
Likumsakarīgi, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu in-
terneta pieslēgumu līdz pat galapatērētājam, arī 
reģionāli būtu jāatrod instrumenti, kā pašvaldī-
bām veicināt platjoslas pieejamību.

Tāpat uzsveram, ka kvalitatīvai mācību norisei 
katrā vispārīgās izglītības iestādē ir jābūt stabilam 
augstas veiktspējas pieslēgumam un sakārtotam 
iekšējam tīklam. Tas veicinātu mācību interaktivi-
tāti un skolēnu interesi un patiku pret mācību pro-
cesu. “Pēdējās jūdzes” plāni būtu jāpārskata, lai 
nodrošinātu valsts līmeņa platjoslas mācību tīklu, 
kas ietvertu pilnīgi visas mācību iestādes bez izņē-
muma un paredzētu to pieslēgšanu šim tīklam, kā 
arī mājsaimniecību nodrošināšanu ar atbilstošas 
kvalitātes pieslēgumiem.

Svarīgs aspekts ir ilgtermiņa domāšanas trūkums: 
mēs mēģinām aizlāpīt caurumus, bet neredzam 
lielo bildi. Vitāli trūkst sadarbības starp komersan-
tiem, pašvaldībām un valsts interesēm.

Viens no galvenajiem cēloņiem tam ir nozares sa-
drumstalotība. Mums ir trīs nozaru ministrijas, kas 
atbild par informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģiju (IKT) jomas attīstību valstī: Satiksmes minis-
trija atbild par sakaru tīkliem un infrastruktūru, 
Ekonomikas ministrija rūpējas par komersantu di-
gitālo labklājību, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija virza publiskās pārvaldes digi-
talizāciju. Katrai no tām ir sava dienaskārtība, kas 
galarezultātā rada nekoordinētas un neplānotas 
rīcības ilgtermiņā. Ja ministriju starpā nenoris sa-
darbība, tad kā mēs varam gaidīt, ka tas veicinās 
komersantu un pašvaldību iesaisti? Komersantu 
interese primāri ir tajā, cik liels iedzīvotāju skaits 
būs galalietotāji, bet, ja attīstības plānu veidotu 
integrēti ar reģionu attīstību kopumā, tas rastu 
atbildes uz daudziem komersantu jautājumiem 
nākotnē.

Lai veicinātu kopsadarbību, mēs jau tagad varam 
veikt ieguldījumus un izstrādāt paredzamus nā-
kotnes sadarbības modeļus, taču to nenolasām 
satiksmes nozares attīstības plānā.

Rādīt ar pirkstu uz citiem un meklēt vainīgo ir vieg-
lākais scenārijs, bet tas nerisina problēmu. Valstis-
kā līmenī ir jārada auglīga vide, kas veicinātu sa-
darbību ar visām ieinteresētajām pusēm – pašval-
dībām, komersantiem un valsti. Svarīgs aspekts ir 
arī reģionālās attīstības plāna trūkums. Mēs ilg-
termiņā neprotam piesaistīt un atbalstīt cilvēkus, 
kuri dzīvo attālākos Latvijas reģionos, lai neteiktu 
vairāk – dzenam cilvēkus prom no reģioniem ar 
dažādiem ierobežojumiem, transporta trūkumu, 
skolu slēgšanu, interneta neesību.

Nākotne ir jāveido šobrīd. Jāsāk ar infrastruktūras 
izveidi, jo tikai tādā veidā varam uz nākotni skatī-
ties droši un plānot arī citus ar to saistītus reģio-
nālās attīstības aspektus. Tieši tāpat kā mums ir 
vajadzīgi ceļi, lai pārvietotos, mums ir vajadzīga 
sakaru infrastruktūra, lai uz tās bāzes varētu attīs-
tīt šo teritoriju.

Psihologi apgalvo, ka kompromiss ir vissliktākais 
no vienošanās veidiem, jo izejam no situācijas tā, 
ka abas puses ir neapmierinātas, neviena nav ie-
guvusi to, ko kārojusi. Taču, no otras puses, tas ir 
vienīgais iespējamais veids, lai tomēr sēstos pie 
galda un runātu, meklētu saskarsmes punktus un 
uz tiem balstītu tālāko sadarbību.

Mums kopīgi ir jāiet uz valstiskas politikas veido-
šanu, kopīgi jāmeklē finansējumi un jāveido ilgter-
miņa attīstības iespējas. Pieejamais finansējums 
beigsies, un, ja mums nebūs tālākā plāna, ko ie-
sāksim pēc tam? Pašiem mums budžetā šādu sa-
daļu nav. Neviena pašvaldība nebūs tik finansiāli 
spēcīga, lai uzņemtos “pēdējās jūdzes” izbūvi tikai 
uz saviem pleciem.

Ja neradīsim iespēju nolikt malā individuālās 
ambīcijas un neizveidosim kopīgu un uz attīstī-
bu orientētu ilgtermiņa stratēģiju, kurā iesaistīta 
valsts, pašvaldības un komersanti, tad arī pēc šā 
Atveseļošanās fonda finansējuma izmantošanas 
mēs paliksim ar noputējušām optikas kastēm aiz 
aizslēgtām durvīm.

* Viedoklis 9. augustā publicēts portālā Delfi.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

https://www.delfi.lv/news/versijas/guntars-krasovskis-interneta-attistiba-regionos-laipojam-starp-vajadzibam-bez-skaidra-plana.d?id=53470039
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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 IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir sa-
skaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-671 – Par likumprojektu “INTERREG programmu vadības 
likums 2021.–2027. gadam”

05.08.2021. 22.07.2021. Jā

2. VSS-670 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54–71, Rīgā, nodo-
šanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā”

05.08.2021. 22.07.2021. Jā

3. VSS-666 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Atlīdzī-
bas aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu 
īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu no-
gabalos”

05.08.2021. 22.07.2021. Nē

4. VSS-665 – Par rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašu-
mu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar iero-
bežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs””

05.08.2021. 22.07.2021. Jā

5. VSS-667 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
nozīmes zemes dzīļu nogabala “Dobeles struktūra” izmanto-
šanas noteikumi”

05.08.2021. 22.07.2021. Jā

6. VSS-668 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātu-
ve” izmantošanas noteikumi”

06.08.2021. 22.07.2021. Jā

7. VSS-662 – Par plāna projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu 
onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam”

06.08.2021. 22.07.2021. Nē

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

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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Jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits 
Latvijā turpina pieaugt

Aizvadītās nedēļas laikā atklāto Covid-19 gadīju-
mu skaits pieaudzis par 24,9%. Dienā veikts vidēji 
7451 tests (iepriekš 7468) un atklāti vidēji 75 jauni 
gadījumi (iepriekš 60). Pēdējo septiņu dienu laikā 
stacionēti vidēji septiņi Covid-19 pacienti dienā (ie-
priekš četri), un slimnīcās ikdienā ārstējās vidēji 50 
cilvēki (iepriekš 44).

Saslimstība turpina pieaugt 15–49 gadus veco cil-
vēku vidū, un salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu 
šobrīd pieaugums novērojams jau visos reģionos.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
aizvadītajā nedēļā bija 1,14, un tas liecina par infek-
cijas slimības izplatīšanos, nevis samazināšanos.

Analizējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 ga-
dījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas 
statusu, redzams, ka 451 cilvēks nebija vakcinēts 
pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pa-
beidzis, kas kopumā ir 86% no visiem aizvadīta-
jā nedēļā saslimušajiem, savukārt 71 cilvēks bija 
vakcinēts, kas ir 14% no visiem pagājušajā nedē-
ļā saslimušajiem. Salīdzinot infekcijas izplatības 
intensitāti uz 100 000 iedzīvotājiem vakcinēto un 
nevakcinēto vai daļēji vakcinēto cilvēku vidū, se-
cināms, ka nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem 
cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 3,3 
reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.

Pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas 
izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku 
vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku 
infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvē-
ku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā 

un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc 
vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs 
vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto 
Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais sa-
slimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ne-
daudz pieaudzis līdz 214,3 (iepriekš 200,4), tomēr 
šobrīd vērojama stabilitātes tendence. Savukārt 
Latvijas rādītājs pieaudzis līdz 38,8 (iepriekš 30,5).

Iepriekšējā nedēļā fiksēts kopumā 71 ievestais 
Covid-19 gadījums. Laikā no 26. līdz 31. nedēļai 
(28. jūnijs–8. augusts) saslimušie Latvijā visbie-
žāk ieradušies no Turcijas (56 gadījumi), Krievijas 
(46), Spānijas (41), Lielbritānijas (37), Gruzijas (18), 
Francijas (16), Nīderlandes un Somijas (pa 15), Uz-
bekistānas (13), Bulgārijas un Grieķijas (pa 7).

Iedzīvotāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, 
jo vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, 
kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un 
kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas iz-
platību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas 
pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvo-
tāji var uzzināt šeit.

Joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteiku-
mi un Covid-19 profilakse:
• roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai 

dezinfekcija),
• pareiza sejas maskas lietošana (maskai nose-

dzot degunu un zodu),
• regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes die-

nā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc ie-
spējas vairāk cirkulētu telpā),

• iespēju robežās attālinātais darbs,
• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar 

mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

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

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19 
šeit.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 
vakcīnām šeit.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19#ka-es-varu-noskaidrot-kada-veida-vakcinu-iespejams-sanemt-manis-izveletaja-vakcinacijas-punkta
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes


Covid-19 krīzē valsts turpinās nodrošināt 
līdzfinansējumu pašvaldību pabalstiem

Valsts līdz šā gada 31. decembrim turpinās finansēt 
līdz 75 eiro no pabalsta, ko pašvaldības izmaksā Co-
vid-19 krīzes skartajiem iedzīvotājiem, paredz 4. au-
gustā Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie par steidza-
miem atzītie grozījumi Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likumā. Iepriekš bija noteikts, ka pa-
balstu saistībā ar Covid-19 var saņemt līdz 30. jūnijam.

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus, 
valsts sedz 50% no pašvaldību piešķirtā pabalsta 
krīzes situācijā. Valsts līdzfinansējums šim pabal-
stam ir līdz 75 eiro mēnesī vienai personai.

Pabalstu krīzes situācijā, izvērtējot valsts un paš-
valdību informācijas sistēmās pieejamo infor-
māciju, piešķir mājsaimei vai atsevišķai personai 
mājsaimē, kurai ievērojami samazinājušies vai ir 
zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību iz-
sludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pie šā pabalsta 
papildus var saņemt 50 eiro par katru aprūpē eso-
šu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Tāpat izmaiņas likumā noteic, ka paliatīvā aprūpē 
esošo bērnu un viņu ģimenes locekļu valsts ap-
maksātais psihosociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums tiks turpināts līdz bērna 24 gadu vecumam. 
Līdz šim šāds pakalpojums bija nodrošināts bēr-
niem līdz 18 gadu vecumam.
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Par apstāšanās vai stāvēšanas 
noteikumu pārkāpumiem piekrastes 
kāpu aizsargjoslā var sodīt bez 
transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes

Valsts vides dienests (VVD) turpmāk varēs uzlikt 
naudas sodu par neatļautu transportlīdzekļa ap-
stāšanos vai stāvēšanu Baltijas jūras un Rīgas līča 
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē 
arī situācijās, kad transportlīdzekļa vadītājs neat-
radīsies pārkāpuma izdarīšanas vietā. To paredz 
VVD un valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” noslēgtā vienošanās par sadar-
bību apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu kontro-

lē. Naudas sods par šādu pārkāpumu var sa sniegt 
350 eiro.

Noslēgtā vienošanās arī paredz, ka gadījumā, ja 
persona neveiks brīvprātīgu naudas soda samak-
su, līdz piemērotā naudas soda samaksai būs 
liegts saņemt transportlīdzekļa vadītāja apliecī-
bu, veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) 
esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un 
reģistrācijas darbības, izņemot transportlīdzek-
ļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas 
pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes.

Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, ap-
stāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslā un pludmalē kontrolē VVD, Valsts po-
licija, pašvaldības policija, pašvaldības vides kon-
troles amatpersona vai pašvaldības vides inspek-
cija.

VVD gan veic plānveida vides normatīvo aktu ie-
vērošanas pārbaudes aizsargjoslās, t. sk. Baltijas 
jūras un Rīgas līča piekrastes krasta kāpu aizsarg-
joslās, gan reaģē uz iedzīvotāju ziņojumiem par 
iespējamiem pārkāpumiem.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1127/Lp13


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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Apmācības pašvaldību pārstāvjiem par 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
jautājumu skaidrošanu jauniešiem

Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar biedrību 
“Papardes zieds” izstrādājusi vienotu izglītības 
programmu jauniešiem par seksuālās un repro-
duktīvās veselības jautājumiem un rīko bezmaksas 

apmācības pašvaldību deleģētiem pārstāvjiem.

Lai katrā Latvijas pašvaldībā būtu iespēja īstenot 
izglītošanu par seksuālo un reproduktīvo veselību 
pēc vienotas metodikas un līdzvērtīgā kvalitātē un 
katrā pašvaldībā jauniešiem būtu pieejams speciā-
lists, kurš pārzina šo delikāto un sabiedrībai svarī-
go jomu, VM un “Papardes zieds” piedāvā vienotu 
izglītības programmu diviem vecumposmiem (5.–
7. klašu un 8.–12. klašu skolēniem) par seksuālās 
un reproduktīvās veselības jautājumiem un rīko 
divu dienu apmācības pašvaldību deleģētiem pār-
stāvjiem.

Visos Latvijas reģionos vasaras beigās un rude-
nī tiks organizētas sešas apmācību grupas, kurās 
piedalīsies vairāk nekā 100 pašvaldību deleģēti 
speciālisti – pedagogi, jaunatnes darbinieki, sa-
biedrības veselības speciālisti, sociālie pedagogi, 
psihologi, medicīnas māsas, vecmātes u. c.
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