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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS komiteju jaunie vadītāji

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienībā 
(LPS) notika četru komiteju sēdes, kurās tika ievē-
lēti LPS komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki 
un piedalījās arī nozaru ministri.

Komiteju vadība no jauna tiek ievēlēta pēc jūnijā 
notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Ņemot vērā 
1. jūlijā spēkā stājušos administratīvi teritoriālo re-
formu (ATR), turpmāk katras komitejas vadītājam 
būs divi vietnieki – viens no valstspilsētām, otrs no 
novadiem.

Par Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētā-
ju ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 

Inga Bērziņa, bet par viņas vietniekiem – Jelgavas 
valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita 
Vectirāne un Cēsu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
vadītāja amatā turpmāk būs Liepājas valstspilsē-
tas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, bet viņa 
vietnieki būs Valmieras novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Guntis Gladkins un Ādažu novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Karīna Miķelso-
ne.

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja pie-
nākums atkārtoti uzticēts Bauskas novada do-
mes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim, bet par 
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vietniekiem ievēlēti Jelgavas valstspilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods un Gulbenes 
novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika.

Par Veselības un sociālo jautājumu komite-

jas priekšsēdētāju ievēlēts Balvu novada domes 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, bet par viņa 
vietniekiem – Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Vanags un Saldus novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Inta Vanaga.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notika 
9. augustā, un tā bija pirmā komitejas sēde pēc jū-
nijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kā arī pir-
mā klātienes-attālinātā sēde Covid-19 pandēmijas 
apstākļos.

Uzrunājot sēdes dalībniekus, LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis aicināja komitejas locekļus strā-
dāt kopā, jo izglītības joma ir viena no svarīgāka-
jām ikvienā novadā un komitejas darbā ir būtiski 
dzirdēt gan darbinieku, gan arī politiķu viedokli. 
“Tuvojas 1. septembris, un ļoti svarīgi, lai bērni varē-
tu mācīties klātienē un mācīties drošās skolās – tas 
ir atkarīgs no mums pašiem,” uzsvēra G. Kaminskis.

Aktuālākais izglītības jomas jautājums komitejas 
sēdē bija mācību organizēšana Covid-19 pandēmi-
jas apstākļos. LPS padomniece izglītības un kultū-
ras jautājumos Ināra Dundure informēja par ak-
tualitātēm saistībā ar epidemioloģiskās drošības 
noteikumiem jaunajā mācību gadā, lai mācības 

izglītības iestādēs notiktu pēc iespējas klātienē. 
Sagaida, ka pašvaldības līdzdarbosies droša mācī-
bu procesa nodrošināšanā.

Komitejas sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes 
ministre Anita Muižniece, kura pašvaldību pārstāv-
jus iepazīstināja ar aktualitātēm vispārīgās izglītī-
bas jomā 2021./2022. mācību gadā. Ministre infor-
mēja, ka mācību nodrošināšana Covid-19 apstākļos 
balstīsies uz trim principiem: droša skola, elastīgs 
mācību process un direktora/dibinātāja atbildība 
un patstāvība. Saistībā ar vakcināciju A. Muižniece 
informēja, ka uz 9. augustu izglītības iestādēs vakci-
nēti kopumā 64% strādājošo: skolās – 65%, pirms-
skolās – 53%, augstskolās – 81% strādājošo.

Sēdē tika pārrunātas arī citas ar izglītības jomu 
saistītās aktualitātes, tajā skaitā pedagogu atal-
gojums, administratīvā sloga mazināšana, skolu 
direktoru novērtēšana, kā arī skolu pašvērtēšana 
un akreditēšana.

Komitejā sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/6855-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-9-augusta-2021
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Uz nākamo komitejas sēdi plānots aicināt kultūras 
ministru Nauri Puntuli, lai pārrunātu aktuālos jau-
tājumus kultūras nozarē.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoar-
hīvs” vai šeit.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēdē, kas notika 11. augustā, piedalījās arī vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Ar-
tūrs Toms Plešs.

Ņemot vērā pārmaiņas pašvaldībās pēc jūnijā no-
tikušajām vēlēšanām un ATR ieviešanu, LPS pa-
domniece Sandra Bērziņa sēdes dalībniekus in-
formēja par aktualitātēm reģionālās attīstības un 
vides aizsardzības jomā un līdzšinējās sadarbības 
rezultātiem ar Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju (VARAM) (prezentācija šeit).

Ministrs Artūrs Toms Plešs pastāstīja par minis-
trijas prioritātēm nākamā gada un vidēja termiņa 
valsts budžetā, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar 
administratīvi teritoriālo reformu. “Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komiteja ir viena no nozīmī-
gākajām LPS komitejām, jo tajā ir virkne jautājumu, 
kas sniedzas pāri nozaru ietvariem un to risināšanai 
nepieciešama arvien lielāka pārnozaru sadarbība. 
Arī ministrijas sadarbība ar LPS līdz šim ir bijusi ļoti 
cieša un produktīva, un daudzos risinājumos esam 
spējuši panākt kopīgu viedokli un izpratni,” pauda 
ministrs.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Nākamā gada 
valsts budžeta sagatavošanas kontekstā ir būtiski 
runāt par to, kāds būs pašvaldībām paredzētais fi-
nansējums, un šajā jautājumā LPS un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai jābūt ko-
pīgai pozīcijai sarunās ar Finanšu ministriju. Tikai tā 
mēs varēsim aizstāvēt pašvaldību intereses. Viens 
no svarīgākajiem jautājumiem ir reģionālās nevien-
līdzības mazināšana, kā arī nedrīkst pieļaut finan-
sējuma samazināšanu pašvaldībām, arī saistībā ar 
administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu.”

Ministrs klātesošos informēja par ministrijas akti-
vitātēm saistībā ar finansējuma piesaisti pašvaldī-
bām aktuālo jautājumu risināšanā, tajā skaitā ceļu 
saimniecības sakārtošanu, atbalstu centralizēto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošanai, 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanu iedzīvotā-
jiem un Covid-19 seku mazināšanu.

Pieminot ATR, Artūrs Toms Plešs aicināja pašval-
dības tām pieejamos attīstībai paredzētos finan-
šu instrumentus izmantot pēc iespējas pilnīgāk, 
lai veicinātu teritoriālo attīstību un tā notiktu pēc 
iespējas vienmērīgāk un pēc iespējas lielākā mē-
rogā. Komitejas sēdes videoieraksts ievietots LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraide, videoar-
hīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/698-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-9-augusta-2021
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/6856-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-11-augusta-2021
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/700-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-11-augusta-2021
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Ņemot vērā ATR un jaunās administratīvās terito-
rijas, ir būtiski turpmāk nesamazināt mērķdotāciju 
pašvaldībām vietējo autoceļu uzturēšanai un per-
spektīvā domāt par tās palielināšanu – to 11. au-
gustā Tautsaimniecības komitejas locekļi pauda 
sarunā ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu.

Ceļu saimniecības nozarē pašvaldībām būtiskā-
kais jautājums ir vietējie autoceļi, kas lielākoties ir 
sliktā tehniskā stāvoklī, un līdz šim valsts budžeta 
finansējums to uzturēšanai nav bijis pietiekams, 
taču, ņemot vērā ATR, ir būtiski tos uzlabot, tādē-
jādi nodrošinot reģioniem vienmērīgu turpmāko 
attīstību.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis ministru aicināja 
jautājumu par vietējo autoceļu uzturēšanu aktua-
lizēt sarunā ar Ministru prezidentu, jo pašvaldību 
sarunās ar nozares ministrijām tas ir bijis dienas-
kārtībā daudzus gadus un kontekstā ar jauno teri-
toriālo iedalījumu ir īstais brīdis, kad jo īpaši to ak-
tualizēt. “Lai mazinātu reģionālās attīstības atšķirī-
bas, ir jāattīsta vietējo autoceļu tīkls. Pašvaldībām 
viens no aktuālākajiem jautājumiem ir mērķdotāci-
jas autoceļu uzturēšanai, un, plānojot savu budžetu, 
pašvaldības vēlas redzēt kopējo situāciju kontekstā 
ar valsts budžetu. Jaunajā situācijā būtiski ir nepie-
ļaut mērķdotāciju samazināšanos,” uzsvēra G. Ka-
minskis.

Izklāstot Satiksmes ministrijas redzējumu par au-

toceļu tīkla attīstību, Tālis Linkaits iezīmēja turp-
māko darbu autoceļu sistēmas sakārtošanas un 
attīstības plānošanā. Ministru kabineta jau apstip-
rināto Latvijas valsts galveno autoceļu attīstības 
stratēģiju 2020.–2040. gadam drīzumā papildi-
nās valsts reģionālo ceļu sakārtošanas plāns līdz 
2027. gadam, kas arī tiks virzīts apstiprināšanai 
valdībā un būs Satiksmes ministrijas prioritāte sa-
runās par nākamā gada budžetu. Valsts reģionālo 
autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam 
paredz, ka būvdarbi veicami uz valsts reģionāla-
jiem autoceļiem ar kopgarumu 3513 km, tajā skai-
tā paredzot 183 km grants autoceļu posmu asfal-
tēšanu.

Plāna izstrādes gaitā Satiksmes ministrija un “Lat-
vijas valsts ceļi” analizē visu reģionālo un vietējo 
ceļu saimniecību, izvērtējot arī iespēju pārskatīt 
konkrētu ceļu posmu piederību. Par to sarunu pro-
cesā būs jārod vienošanās ar katra novada pašval-
dību, uzsvēra ministrs. Satiksmes ministrijas pie-
dāvājums paredz, ka pašvaldībām ceļi tiks nodoti 
kopā ar mērķdotāciju uzturēšanas izdevumiem – 
1560 eiro par kilometru –, kas tiks piešķirts piecus 
gadus. Pēc tam šo finansējumu iekļaus mērķdotā-
cijas aprēķina formulā un pašvaldībām būs rīcības 
brīvība to izmantot visam pašvaldības ceļu tīklam.

Sēdes videoieraksts atrodams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

Sēdē sniegtās prezentācijas šeit.

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/701-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-11-augusta-2021
https://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/6857-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-11-augusta-2021


5

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
12. augustā piedalījās divi ministri – veselības mi-
nistrs Daniels Pavļuts un labklājības ministrs Ga-
tis Eglītis.

Stāstot par aktualitātēm Covid-19 pandēmijas ie-
robežošanā, veselības ministrs D. Pavļuts infor-
mēja, ka lielie vakcinācijas centri novados darbo-
sies līdz 31. augustam, tāpēc būs jāmeklē jaunas 
telpas šā procesa turpināšanai un pašvaldībām arī 
turpmāk būs liela loma vakcinācijas nodrošināša-
nā. Ministrs brīdināja, ka rudenī, iestājoties vēsa-
jam laikam un iedzīvotājiem atkal vairāk uzturo-
ties telpās, ir gaidāma saslimstības palielināšanās. 
Viens no veidiem, kā slimības izplatību mazināt, 
ir vakcinācija, un šajā jomā viņš un ministrija cer 
uz pašvaldību atbalstu un iesaistīšanos, tajā skaitā 
nodrošinot ar telpām vakcinācijas veikšanai.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar 
Covid-19 ir mācību nodrošināšana klātienē, un ko-

mitejas dalībnieki saņēma ministra apstiprināju-
mu, ka tā ir arī Veselības ministrijas prioritāte un 
masveidīga skolu slēgšana lielas saslimstības ga-
dījumā būs pēdējais solis.

Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis klāteso-
šos informēja, ka ministrija tuvākajā laikā Ministru 
kabinetā iesniegs atjaunoto Covid-19 izplatības 
mazināšanas plānu sociālās aprūpes centros. Kā 
citas aktualitātes ministrs minēja nodarbinātības 
veicināšanu, atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem 
un bērnu tiesību un ģimenes aizsardzības jomas 
uzlabošanu.

G. Eglītis atzīmēja, ka prioritārie pasākumi nāka-
mā gada labklājības budžetā būs sociālās aprūpes 
centru darbinieku atalgojums, atalgojuma palie-
lināšana sociālajiem darbiniekiem, ienākumu pa-
lielināšana pensionāriem, kā arī ikgadējā pensiju 
indeksācija.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis aicināja labklā-
jības ministru ikgadējās sarunās par nākamā gada 
valsts budžetu paredzēt finansējumu pašvaldībām 
sociālo pakalpojumu apvienošanai, jo šajā jomā 
pašvaldībām nākamgad būs nepieciešams papildu 
finansējums.

Labklājības ministrs pauda izpratni par izaicinā-
jumiem pašvaldībām, kas saistīti ar ATR un veica-
majām pārmaiņām arī sociālo pakalpojumu snieg-
šanas jomā, kur apvienotajām pašvaldībām bieži 
vien ir bijusi atšķirīga prakse.

Sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

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

Ella Pētermane,
LPS padomniece komunikācijas jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/6858-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-12-augusta-2021
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/703-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-12-augusta-2021


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 savienī-
bas priekšsēdis
Dagnis Straubergs, Limbažu novada 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
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LPS Valdes sēde LPS Valdes sēde notiks 19. augustā plkst. 18 Lim-
bažu novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā, vie-
su namā “Rakari”.

Darba kārtība:

1. Par LPS 31. kongresa un biedru sapulces orga-
nizatoriskajiem jautājumiem.

2. Par grozījumiem LPS statūtos.

3. Dažādi.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK



• 9. augustā Delfi: “Guntars Krasovskis. Interneta 
attīstība reģionos: laipojam starp vajadzībām 
bez skaidra plāna” – LPS padomnieka Guntara 
Krasovska problēmraksts par interneta pieeja-
mību reģionos (šeit).

• 10. augustā LETA: “Nozaru ministri tiksies ar 
LPS komiteju jaunajiem vadītājiem” – par LPS 
komiteju sēdēm, vadītāju vēlēšanām un minis-

tru dalību komiteju sēdēs.

• 10. augustā LV portāls – LPS relīze “Nozaru 
ministri atsaukušies aicinājumam tikties ar LPS 
komiteju jaunajiem vadītājiem” (šeit).

• 11. augustā LETA: “Vairākās LPS komitejās 
ievēlēs vadītājus” – par LPS komiteju vadītāju 
maiņu un nozaru ministru piedalīšanos sēdēs.

• 11. augustā LETA: “Liepājas mēru Ansiņu ievē-
lē par LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas vadītāju” – par LPS Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas jauno priekš-
sēdētāju, viņa vietniekiem un tikšanos ar vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru.

• 11. augustā LV portāls – LPS relīze “Pirmo reizi 
pēdējo pašvaldību sasaukumu vēsturē par LPS 
komitejas vadītāju ievēlē lielo pilsētu mēru” 
(šeit).

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

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 
apstiprināšana – Balsu skaitīšanas komisijas 

priekšsēdētājs.

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

7

LPS MEDIJOS

https://www.delfi.lv/news/versijas/guntars-krasovskis-interneta-attistiba-regionos-laipojam-starp-vajadzibam-bez-skaidra-plana.d?id=53470039
https://lvportals.lv/dienaskartiba/331153-nozaru-ministri-atsaukusies-aicinajumam-tikties-ar-lps-komiteju-jaunajiem-vaditajiem-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/331216-pirmo-reizi-pedejo-pasvaldibu-sasaukumu-vesture-par-lps-komitejas-vaditaju-ievele-lielo-pilsetu-meru-2021


8

• 11. augustā LSM; LTV1 Panorāma; Replay.lv: 
“Līdzās iecerei par Covid-19 testiem skolēniem 
diskutē arī par masku valkāšanu skolās” – par 
skolu mācībām klātienē, masku valkāšanu, 
vakcināciju, testēšanu un LPS padomnieces 
Ināras Dundures pausto par šiem jautājumiem 
(šeit).

• 12. augustā LETA: “Vēlēs LPS Veselības un so-
ciālo jautājumu komitejas vadītāju” – par LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdi 
un tikšanos ar veselības ministru un labklājības 
ministru.

• 12. augustā LETA: “Vērtē iespēju pārskatīt ceļu 
piederību, nododot tos apsaimniekošanā paš-
valdībām” – par LPS Tautsaimniecības komite-
jas sēdi un tikšanos ar satiksmes ministru.

• 12. augustā LETA: “Pašvaldības prasa pārejas 
periodu sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmas 
sakārtošanai” – par LPS vēstuli Labklājības mi-
nistrijai ar lūgumu noteikt pašvaldībām pārejas 
periodu sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmas 
sakārtošanai.

• 12. augustā LETA: “Nākamnedēļ notiks 31. Lat-
vijas Pašvaldību savienības kongress” – par LPS 
31. kongresu 20. augustā Salacgrīvā.

• 12. augustā LETA: “Pavļuts: bērnu zem 12 gadu 
vecuma vakcinācija pret Covid-19 varētu būt 
iespējama no oktobra beigām” – par veselības 
ministra Daniela Pavļuta teikto LPS Veselības 
un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

• 12. augustā LV portāls – LPS relīze “Pašvaldī-
bas ar satiksmes ministru pārrunā mērķdotāciju 
jautājumu pašvaldību ceļu uzturēšanai” (šeit).

• 12. augustā LV portāls – LPS relīze “LPS: paš-
valdībām nepieciešams pārejas periods sociālo 

pabalstu piešķiršanas sistēmas sakārtošanai” 
(šeit).

• 12. augustā LV portāls – LPS relīze “LPS kon-
gresā ievēlēs vadību un diskutēs par organizāci-
jas stratēģiskajiem darbības virzieniem” (šeit).

• 12. augustā Delfi: “Pašvaldības grib vairāk laika 
sociālo pabalstu sistēmas sakārtošanai, norāda 
LPS” – par LPS vēstuli Labklājības ministrijai ar 
lūgumu noteikt pārejas periodu sociālās palī-
dzības sistēmas sakārtošanai pēc ATR stāšanās 
spēkā (šeit).

• 12. augustā LSM.lv; LR1 Labrīt: “Kā pansionā-
tos gatavojas jaunajam Covid-19 vilnim?” – par 
LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēdē pārrunāto un LPS padomnieces Ilzes Ru-
dzītes komentārs par medicīniskās palīdzības 
sniegšanu pansionātos (šeit).

• 13. augustā LETA: “Pavļuts cer uz pašvaldību 
atbalstu vakcinēšanas pret Covid-19 procesa 
veicināšanā” – par veselības ministra Daniela 
Pavļuta teikto LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēdē.

• 13. augustā LV portāls: “Interneta attīstība re-
ģionos: laipojam starp vajadzībām bez skaidra 
plāna” – LPS padomnieka Guntara Krasovska 
viedokļraksts par interneta pieejamību reģio-
nos un attīstības iespējām (šeit).

• 13. augustā LV portāls – LPS relīze “LPS Vese-
lības un sociālo jautājumu komiteju vadīs Balvu 
novada domes priekšsēdētājs” (šeit).

• 13. augustā NRA: “Pavļuts cer uz pašvaldību at-
balstu vakcinēšanas pret Covid-19 procesa vei-
cināšanā” – par veselības ministra dalību LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
un tajā teikto (šeit).

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lidzas-iecerei-par-covid-19-testiem-skoleniem-diskute-ari-par-masku-valkasanu-skolas.a416572/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/331242-pasvaldibas-ar-satiksmes-ministru-parruna-merkdotaciju-jautajumu-pasvaldibu-celu-uzturesanai-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/331254-lps-pasvaldibam-nepieciesams-parejas-periods-socialo-pabalstu-pieskirsanas-sistemas-sakartosanai-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/331270-lps-kongresa-ieveles-vadibu-un-diskutes-par-organizacijas-strategiskajiem-darbibas-virzieniem-2021
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-grib-vairak-laika-socialo-pabalstu-sistemas-sakartosanai-norada-lps.d?id=53482111
https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/labriit/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/ka-pansionatos-gatavojas-jaunajam-covid-19-vilnim.a147729/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/ka-pansionatos-gatavojas-jaunajam-covid-19-vilnim.a147729/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/ka-pansionatos-gatavojas-jaunajam-covid-19-vilnim.a147729/
https://lvportals.lv/viedokli/331259-interneta-attistiba-regionos-laipojam-starp-vajadzibam-bez-skaidra-plana-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/331293-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteju-vadis-balvu-novada-domes-priekssedetajs-2021
https://nra.lv/latvija/355019-pavluts-cer-uz-pasvaldibu-atbalstu-vakcinesanas-pret-covid-19-procesa-veicinasana.htm
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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 divus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un abi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-702 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos 
Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnā-
zijas statuss””

10.08.2021. 22.07.2021. Jā

2. VSS-660 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos 
Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība””

10.08.2021. 22.07.2021. Jā

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

12. augusta Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS-718 – Likumprojekts “Grozījumi Oficiālās 
elektroniskās adreses likumā”

VSS-709 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domāja-
mās daļas pārdošanu”

VSS-710 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā 
Nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā 

teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizā-
cijas aģentūra” personā””

VSS-711 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināša-
nu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu minis-
trijas personā”

VSS-726 – Informatīvais ziņojums “Par brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību uguns-
dzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506152
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506152
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506167
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506167
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506167
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tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizā-
ciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstī-
bai”

VSS-727 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai Salienas pagastā”

VSS-750 – Stratēģijas projekts “Latvijas prettero-
risma stratēģija 2021.–2026. gadam”

VSS-705 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ie-
guldījumu prioritātes “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 
pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krī-
zes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitā-
lai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasāku-
mi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasā-
kuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” īstenošanas 
noteikumi””

VSS-706 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos 
Nr. 323 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uz-
labot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īs-
tenošanas noteikumi””

VSS-722 – Informatīvais ziņojums “Par vienmērīgu 
sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un 
vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanā iedzīvotājiem”

VSS-721 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos 
Nr. 60 “Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmē-
rīšanu par valsts budžeta līdzekļiem””

VSS-728 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””

VSS-730 – Noteikumu projekts “Atvieglojumu vie-
notās informācijas sistēmas noteikumi”

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā 
inficēšanās ar Covid-19 pieaugusi visās 
vecuma grupās

Aizvadītās nedēļas laikā atklāto Covid-19 gadījumu 
skaits pieaudzis par 34,3%. Dienā veikti vidēji 7900 
testi (iepriekš 7451), un ik dienu atklāti vidēji 100 
jauni gadījumi (iepriekš 75). Pēdējo septiņu dienu 
laikā stacionēti vidēji septiņi Covid-19 pacienti die-
nā (tāpat kā iepriekš), un slimnīcās ārstējās vidēji 
62 cilvēki (iepriekš 50).

Pēdējās divās nedēļās, no 2. līdz 15. augustam, 

saslimstības pieaugums novērots visās vecuma 
grupās, īpaši vecumā no 30 līdz 49 gadiem. Saslim-
stība pieaugusi arī bērnu vidū vecumā no 0 līdz 9 
gadiem un no 10 līdz 19 gadiem.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pagājušone-
dēļ saslimstība ar Covid-19 pieaugusi visos reģio-
nos, izņemot Kurzemi. Covid-19 infekcijas repro-
duktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā pieau-
dzis līdz 1,23 (iepriekš 1,14), un tas liecina par in-
fekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Izvērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 ga-
dījumus un inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 
579 jeb 83% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimu-
šajiem cilvēkiem nebija vakcinēti pret Covid-19 vai 
vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 
122 cilvēki jeb 17% bija vakcinēti. Nevakcinētiem 
un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 
infekcija konstatēta 2,6 reizes biežāk nekā pilnībā 
vakcinētiem.

Jāatzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Co-
vid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506167
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506167
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506167
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506168
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506168
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506168
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505813
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506176
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506193
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506154
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506154
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506156


nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pie-
augs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpat-
svars. Taču vakcinētie visbiežāk izslimo vieglākā 
formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, 
tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rā-
dītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas 
novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā ko-
pumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais sa-
slimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nedaudz 
samazinājies – līdz 209,4 (iepriekš 214,3). Savukārt 
Latvijas rādītājs pieaudzis līdz 49,3 (iepriekš 38,8).

Iepriekšējā nedēļā ievērojami pieaudzis ievesto 
Covid-19 gadījumu skaits – no 75 līdz 112. Laikā no 
5. jūlija līdz 15. augustam saslimušie Latvijā iera-
dušies visbiežāk no Turcijas (71 gadījums), Krievi-
jas (50), Spānijas (43), Lielbritānijas (42), Gruzijas 
(24), Uzbekistānas (17), Nīderlandes un Somijas 
(pa 16), Baltkrievijas (15), Francijas un Īrijas (pa 14).

Iedzīvotāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo 
vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā 
pasargāt sevi no smagām slimības formām un ko-
pīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izpla-
tību sabiedrībā.

Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvē-
lētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji 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 (maska nosedz 
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.
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Klātienes mācību uzsākšanai nosaka 
obligātu skolēnu testēšanu

Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni 
varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu vai arī ar apliecinājumu 
par negatīvu Covid-19 testa rezultātu – to paredz 
Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie gro-
zījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobe-
žošanai, kas 10. augustā apstiprināti valdībā. Šis 
nosacījums pieņemts, lai jauno mācību gadu sāktu 
un turpmāk izglītības procesu nodrošinātu epide-
mioloģiski drošā mācību vidē.

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 
1. septembrī, skolēniem pamatizglītības un vidē-
jās izglītības pakāpē pirmie testi būs jānodod jau 
pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30. au-
gustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši 
Veselības ministrijas izstrādātajam algoritmam. 

Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas un augstā-
kās izglītības iestādes) Covid-19 testu veiks sadar-
bībā ar laboratoriju, kura veic šos testus. Izglītības 
iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai 
laboratorijai.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda 
papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedie-
rīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarb-
spējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Izglītības iestādēm ir jānosaka atbildīgā amatper-
sona, kuras pienākums būs pārbaudīt informāciju 
par skolēna iespējām piedalīties mācību procesā 
klātienē.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī 
turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem 
ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai 

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
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pamatizglītības ieguvi 1.–6. klasē bērnam nodro-
šinātu ģimenē.

Kā informē Veselības inspekcija, ir veikts skolu/
pirmsskolu sadalījums pa laboratorijām, kuras uz-
sāks saziņu ar izglītības iestādēm par tālāko kār-
tību testu nodošanā un datu apmaiņā. Izglītības 
iestāde pati nav tiesīga laboratoriju mainīt.

Lai gan pirms mācību gada uzsākšanas izglītības 

iestādēm palielināsies darba apjoms, sagatavojot 
skolēnu datus, kas nododami laboratorijām, to-
mēr tas ir svarīgi mūsu visu drošībai un veselībai, 
turklāt mācība gada laikā informāciju vajadzēs ti-
kai atjaunināt.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”” pieejams MK vietnē.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505934&mode=mk&date=2021-08-10
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505934&mode=mk&date=2021-08-10
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505934&mode=mk&date=2021-08-10
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505934&mode=mk&date=2021-08-10


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.

13




Izdots nozīmīgs papildinājums sociālā 
darba profesionālajai literatūrai

Labklājības ministrija ESF projektā “Profesionāla 
sociālā darba attīstība pašvaldībās” sagatavojusi 

kolektīvo monogrāfiju “Sociālais darbs ar gadīju-
mu”, kas iespiesta divos sējumos: “Sociālais darbs 
ar gadījumu: prakse teorijā” un “Sociālais darbs ar 
gadījumu: teorija praksē”.

Grāmatas autori ir 19 sociālās jomas profesionāļi, 
kuri izveidojuši sociālajā darbā biežāk lietoto teo-
riju un pieeju kopumu, kā arī skatījuši to izmanto-
šanas iespējas un izaicinājumus praksē. Monogrā-
fijas zinātniskā redaktore ir Vita Roga-Vailza.

Izdevums drukātā formā tiks nodots Latvijas no-
zīmes bibliotēkām un izglītības iestādēm, kas ga-
tavo nākotnes sociālā darba profesionāļus, kā arī 
pašvaldību sociālajiem dienestiem un citām jomas 
organizācijām. Pārējiem interesentiem monogrā-
fija pieejama elektroniskā formā Labklājības mi-
nistrijas vietnē šeit.

Izsludināts līdzfinansējuma granta 
projektu konkurss attīstības sadarbības 
un attīstības izglītības projektiem

Ārlietu ministrija izsludinājusi līdzfinansējuma 
granta projektu konkursu “Atbalsts Eiropas Ko-
misijas un citu starptautiskās palīdzības finan-
sētāju finansētiem attīstības sadarbības un at-
tīstības (globālās) izglītības projektiem Latvijas 
Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvi-
jas Republikā”.

Līdzfinansējuma granta projektu konkursā prio-
ritāte būs attīstības sadarbības projektiem. Sa-
ņēmējvalsts var būt jebkura partnervalsts, tomēr 
izvērtēšanā priekšroka tiks dota projektu īsteno-
šanai ES Austrumu partnerības valstīs (īpaši Gru-
zijā, Moldovā, Ukrainā), kā arī Centrālāzijas valstīs 
(īpaši Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā). Sa-
vukārt attīstības (globālās) izglītības projektu no-
rises vieta ir Latvijas Republika.

Pieteikties konkursam var Latvijā reģistrētas pil-
soniskās sabiedrības organizācijas – biedrības, 
nodibinājumi, sociālie partneri utt. Konkursa do-
kumenti pieejami latviešu valodā.

Konkursā kopējais projektiem pieejamais līdzfi-
nansējums no Ārlietu ministrijas ir 25 800 eiro. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski līdz 
6. septembra plkst. 23:59. Papildinformācija šeit.

mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.lm.gov.lv/lv/socialais-darbs-ar-gadijumu
https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/izsludinats-lidzfinansejuma-granta-projektu-konkurss-attistibas-sadarbibas-un-attistibas-izglitibas-projektiem-0
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