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LPS bažas par IIN ieņēmumu kritumu 
pašvaldību budžetos

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), paužot bažas 
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu 
prognozes nepildīšanos, aicina Finanšu ministriju 
rast iespēju nodrošināt pašvaldībām IIN ieņēmu-
mus plānotajā apjomā.

Šā gada aprīlī IIN ieņēmumi pašvaldību budže-

tos bija par 55% mazāki, nekā plānots, – tikai 
47,99 miljoni eiro, kas ir par 58,6 milj. eiro mazāk, 
nekā plānots. 2021. gada pirmajos četros mēnešos 
kopumā IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos bijuši 
370,6 milj. eiro, un tas ir par 29,3 milj. eiro jeb 7% 
mazāk, nekā plānots.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Šogad pašvaldī-
bām ievērojami mazināts pamatbudžets, turklāt vien-
laikus ar šo samazinājumu budžetā papildus nācies 
rast līdzekļus jauniem pienākumiem un uzdevumiem. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde 
var apdraudēt pašvaldību investīciju un citu projektu 
savlaicīgu īstenošanu un līdzmaksājumu veikšanu.”

Ņemot vērā, ka pašvaldības ir uzsākušas vai tūlīt 
uzsāks īstenot augstas gatavības investīciju pro-
jektus ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai 
un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību un iz-
glītības iestāžu investīciju projektus, kuros jāno
drošina pašvaldības budžeta līdzfinansējums, LPS 
aicina Finanšu ministriju rast iespēju pašvaldībām 
nodrošināt IIN ieņēmumus plānotajā apjomā, pie-
mēram, pārskaitīt IIN ieņēmumus pašvaldību bu-
džetiem avansā no valsts budžetam piekrītošās 
IIN ieņēmumu daļas.
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Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. ga-
dam” pašvaldībām, lai saņemtu aizņēmumu izglī-
tības iestāžu investīciju projektiem, jānodrošina 
pašvaldības budžeta līdzfinansējums ne mazāk 
par 10% no kopējām investīciju projekta izmak-
sām, bet investīciju projektiem ārkārtējās situāci-
jas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā 
ar Covid-19 izplatību pašvaldības budžeta līdz-
finansējumam ir jābūt vismaz 15%. Arī Ministru 
kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumi nr. 242 
“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu 
pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķir-
šanas kārtība” pieprasa, lai pašvaldības nodrošina 
sava budžeta līdzfinansējumu investīciju projekta 
īstenošanai ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām 
investīciju projekta izmaksām. Tāpat pašvaldības 
turpina īstenot arī ES fondu un pārējās ārvalstu fi-

nanšu palīdzības līdzfinansētos projektus un Emi-
sijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētos 
projektus.

LPS norāda, ka kopš 2021. gada 1. janvāra pašval-
dībām piekrītošā IIN ieņēmumu daļa samazināta 
no 80% uz 75%, savukārt valsts budžetā ieskaitā-
mā daļa palielināta no 20% uz 25%. IIN ieņēmumu 
proporcijas maiņas rezultātā pašvaldību ieņēmu-
mi no nodokļa samazinājās par vairāk nekā 90 mil-
joniem eiro.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

5. maijā LPS Veselības un sociālo jautājumu ko-
mitejas sēde, ko vadīja komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Libeks un vietniece Rita Vectirāne, tika 
veltīta bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, in-
stitūciju sadarbībai un bāriņtiesu darba organizē-
šanai pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Vispirms Labklājības ministrijas (LM) Bērnu un 
ģimenes politikas departamenta direktore Zita 
Mustermane informēja par Nepilngadīgo perso-
nu atbalsta informācijas sistēmas (NPAIS) piln-
veidi; to izvērtējis nodibinājums “Plecs”. Pēc šā 
izvērtējuma sagatavots informatīvais ziņojums, 
kas šobrīd nodots sabiedriskajai apspriešanai (pie-
ejams šeit).

Iepazīstinot ar NPAIS izvērtējumu, “Pleca” Valdes 
priekšsēdētājs Jānis Erts gan pastāstīja par taga-

dējo NPAIS un tās trūkumiem un nepilnībām, gan 
prezentēja jauno NPAIS, kam jābūt gatavai līdz 
2026. gadam. NPAIS paredzēta kā rīks, ar kura 
palīdzību identificēt riskus un šķēršļus bērna at-
tīstībai, atbalstīt bērnu un ģimeni bērnu vajadzību 
nodrošināšanā un pasargāt bērnu no vardarbības. 
Tagadējā sistēmā konstatēti daudzi trūkumi, tā-
pēc LM uzdevumā “Plecs” izstrādājis NPAIS jauno 
modeli un prognozē, ka no 28 tūkstošiem bērnu 
jeb 8%, kas iekļauti sistēmā, nākotnē šis skaitlis 
pieaugs līdz 86 tūkstošiem jeb 24% no visiem bēr-
niem. Jaunās NPAIS galvenās atšķirības būs šādas: 
viena sistēma ar bērnu centrā; agrīna pieeja pre-
vencijai; riskus izvērtējošas pieejas izstrāde. Sistē-
mā paredzēti četri līmeņi: 1. līmenis – universālā 
prevencija, kurā iesaistīti vecāki, ģimene, izglītī-
bas iestāde un ģimenes ārsti; 2. līmenis – agrīnā 
prevencija ar atbalsta dienesta, sociālā dienesta, 
skolas atbalsta personāla un speciālistu (t. sk. ve-
selības) iesaisti; 3. līmenis – sekundārā prevenci-
ja, kurā darbosies speciālisti un Valsts probācijas 
dienests; 4. līmenis – terciārā prevencija, ko veiks 
bāriņtiesa, policija un Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcija (VBTAI). Īsāk sakot, iecerēts iz-
veidot tādu sistēmu, kuras centrā ir bērns, risināt 
cēloņus, nevis sekas, sistēmu veidot visu bērnu 
atbalstam un efektīvai pārvaldībai. J. Erts norādī-
ja, ka no NPAIS ir jāņem ārā bāriņtiesu lietvedības 
funkcijas, jāattīsta bāriņtiesām vienota pieeja ar 
sistēmu BARIS, un ieteica pamazām atvadīties no 
pašreizējās NPAIS.

https://www.lm.gov.lv/lv/informativais-zinojums-par-nepilngadigo-personu-atbalsta-informacijas-sistemas-pilnveidi
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Sēdes turpinājumā Zita Mustermane un LM valsts 
sekretāra vietniece Līga Āboliņa informēja par li-
kumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, kas 
izskatīts Ministru kabinetā un iesniegts Saeimā, 
bet vēl gaida rindā uz izskatīšanu. Būtiskākie gro-
zījumi skar bāriņtiesu institucionālo un funkcionā-
lo pārraudzību. Funkcionālo pārraudzību realizēs 
VBTAI, kam paredzēta nosaukuma maiņa, un tā 
būs lietās par aizgādības tiesību pārtraukšanu un 
pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu un lie-
tās par bērna ārpusģimenes aprūpi. VBTAI orga-
nizēs Kvalifikācijas kolēģijas izveidi, kurā iekļaus 
pārstāvjus no dažādām institūcijām, arī Tieslietu 
ministrijas un Bāriņtiesu asociācijas. Vēl grozīju-
mi paredz normu par bāriņtiesu amatpersonu no-
darbināšanu uz darba līguma pamata un amatu 
konkursu, kā arī bāriņtiesu skaita samazinājumu: 
katrā pašvaldībā būs tikai viena bāriņtiesa, tātad 
Latvijā pavisam 42 bāriņtiesas.

Komentējot grozījumus, Rīgas pašvaldības pār-
stāvis Viesturs Kleinbergs rosināja likumprojekta 
apspriešanā nošķirt bērnu tiesību sistēmas jautā-
jumus no tiem, kas saistīti ar administratīvi terito-
riālo reformu, un to atbalsta arī LPS. Jau februārī 
sniegtajā atzinumā Pašvaldību savienība atbalstī-
jusi tikai to sadaļu, kas skar Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
11. punktu, savukārt konceptuālās normas, tajā 
skaitā par bāriņtiesu funkcionālo un institucionālo 
pārraudzību, ieteikusi nevirzīt konkrētajā likum-
projektā, jo par to nepieciešamas detalizētas un 
nesasteigtas diskusijas starp lasījumiem, kurās jā-
piesaista eksperti.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta 
Reitere uzsvēra trīs aspektus. Pirmais – institu-
cionālo un funkcionālo pārraudzību nevar noteikt 
par pašvaldības autonomo funkciju, bet gan par 
valsts deleģēto funkciju. Šobrīd bāriņtiesas pilda 
autonomo funkciju. Valsts pārvaldes iekārtas liku-
ma 8. panta ceturtā daļa nosaka, ka “pašvaldība, 
pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar li-
kumu nodotas tās autonomā kompetencē, atrodas 
Ministru kabineta pārraudzībā likumā “Par pašval-
dībām” noteiktajā kārtībā un apjomā”. Spēkā eso-
šajā Pašvaldību likumā noteiktā kārtība un apjoms 
neparedz tādu ietvaru, kāds tiek piedāvāts likum-
projektā, savukārt atsauces uz jauno Pašvaldību 
likumprojektu nav korektas, jo tas ir tikai likum-
projekts. Otrais – darba devējs ir pašvaldība, līdz 
ar to precizējamas normas par bāriņtiesas locek-
ļiem, nosakot, ka tos darbā pieņem attiecīgā paš-

valdība vai pašvaldības dome var deleģēt tiesības 
bāriņtiesas priekšsēdētājam pieņemt darbā bāriņ-
tiesas locekļus. Likumprojekta apspriešanas gaitā 
precizētā redakcija savukārt nosaka, ka bāriņtie-
sas locekļus pieņem darbā bāriņtiesas priekšsēdē-
tājs. Trešais – izglītības un kvalifikācijas prasībām 
VBTAI amatpersonām (kā plānotajai centrālajai 
pārraugošajai iestādei) jābūt ne zemākām vai, vē-
lams, augstākām nekā bāriņtiesu amatpersonām. 
Bāriņtiesu priekšsēdētājiem un vietniekiem, kā 
zināms, šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā norma par 
obligātu maģistra grādu noteiktajās specialitātēs, 
un kopumā prasību latiņa ir augsta.

Ar ieteikumiem bāriņtiesas darba organizēšanai 
pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
iepazīstināja LM Iekšējā audita departamenta di-
rektore Ingūna Trūle. Tie attiecas gan uz procesa 
vadību un notariālajām funkcijām, gan procesa 
vadītāja lomu, atbildību un darba apjomu. LM pie-
dāvā vairākus kritērijus jaunizveidojamo bāriņtie-
su modelim, kurus varat izpētīt prezentācijā, kā 
arī aicina pievērst uzmanību fizisko darba vietu 
un transporta pieejamībai, specializācijas iespē-
jām, daudzprofilu komandas izveidei, sazobei ar 
pašvaldību sociālajiem dienestiem, lietu pārņem-
šanai, arhivēšanai, datu kvalitātes kontrolei, sa-
darbības partneru informēšanai par izmaiņām un 
procesu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošinā-
šanā, komunikācijā ar sabiedrību u. c.

VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta 
direktore Valentīna Gorbunova atzīmēja, ka ie-
priekšējā bāriņtiesu reforma bija 2009. gadā, un 
teica paldies bāriņtiesām, jo pēdējo desmit gadu 
laikā to darbs uzlabojies.

Sadarbību ar pašvaldībām ieskicēja VBTAI galve-
nā inspektore Aija Erno, pastāstot par inspekcijas 
plānoto metodisko atbalstu bāriņtiesām ATR 
kontekstā. Aprīlī VBTAI veikusi pašvaldību aptau-
ju, kurā kā problemātiskas saistībā ar jaunajām 
bāriņtiesām izvirzītas darba tiesiskās attiecības 
(no vēlētām amatpersonām uz darba līguma regu-
lētām darba tiesiskajām attiecībām), lietvedības 
aspekti (lietu nodošana, lietu reģistri, arhīva jau-
tājumi), kritēriji jaunās bāriņtiesas izveidei un dar-
bības nepārtrauktības nodrošināšana, praktiskie 
jautājumi – telpas, transports, darba organizācija. 
Par ļoti svarīgu atzīts komunikācijas trūkums starp 
apvienojamo novadu bāriņtiesām un pašvaldības 
atbildīgajiem darbiniekiem. VBTAI plāno maijā un 
jūnijā rīkot tiešsaistes sanāksmes ar bāriņtiesām 
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un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām par 
bāriņtiesu reorganizāciju un sadarbībā ar Latvijas 
Valsts arhīvu organizēt tikšanos par lietvedības 
jautājumiem, lai bāriņtiesas varētu izpildīt “mājas-
darbus” pirms lietu un funkciju nodošanas jaunajai 
bāriņtiesai. Tāpat VBTAI sadarbībā ar LM Iekšējā 
audita departamentu iepazīstinās bāriņtiesas ar 
būtiskākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, plānojot 
jaunās bāriņtiesas sastāvu, un sadarbībā ar Valsts 
darba inspekciju apspriedīs ar bāriņtiesu darbinie-
kiem darba tiesisko attiecību jautājumus. Apkopo-
tie materiāli būs pieejami VBTAI vietnē www.bti.
gov.lv.

Noslēdzot komitejas sēdi, arī Rita Vectirāne teica 
paldies bāriņtiesām un uzsvēra, ka šīsdienas at-

slēgvārds visos jautājumos bijis sadarbība. Viņas 
vēlējums: “Lai veiksmīga, mērķtiecīga un jēgpilna 
sadarbība; allaž atcerēsimies, ka centrā bērns!”

Sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai 
šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde 5. maijā notika vebināra formā un bija veltīta 
vides jautājumiem – gan atkritumu apsaimnieko-
šanai, gan vides aizsardzībai, gan upju pārvaldībai. 
Visu ziņotāju prezentācijas skatiet šeit!

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

Ievadot sadaļu par atkritumu apsaimniekošanu, 
“Latvijas zaļā punkta” direktors Kaspars Zakulis 
pastāstīja par iedzīvotāju atkritumu šķirošanas 
paradumiem un iepazīstināja ar SKDS veikto pē-
tījumu, kurā noskaidrots, cik zaļi dzīvo Latvijas ie-
dzīvotāji un cik liela daļa sabiedrības šķiro atkritu-
mus. Iepriecinoši, ka desmit gadu laikā atkritumu 
šķirotāju skaits no 34% pieaudzis līdz 60%, tomēr 
šajā jomā vēl ir daudz problēmu, īpaši nolietoto 
riepu apsaimniekošanā un nevajadzīgo tekstiliz-
strādājumu savākšanā. ES direktīva paredz, ka 
tekstila dalītās vākšanas sistēma Eiropā jāievieš 
līdz 2025. gadam, un Latvija to grasās izpildīt jau 

2023. gadā. Šobrīd tekstils Latvijā tiek šķirots 60 
vietās, no kurām 20 atrodas Ziemeļvidzemē. Sma-
gāka situācija ir ar nolietotajām autoriepām: vēs-
turiskais riepu uzkrājums valstī ir 105 000 tonnu, 
bet skaitļi liecina, ka oficiāli pārdotais riepu ap-
joms ir ap 15 tonnām gadā. Piedāvātie risinājumi 
paredz riepu depozīta sistēmas izveidi, novērst 
riepu bezmaksas pieņemšanu atkritumu šķiroša-
nas laukumos, bet pieņemt tās bez maksas ser-
visos un tirdzniecības vietās, otrreizējo izejvielu 
pārstrādes attīstību un zaļo iepirkumu. K. Zakulis 
aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties šķirošanas 
pieccīņā, par ko vairāk var uzzināt vietnē pieccina.
zalais.lv. Šķiratlona pieccīņa nozīmē pārskatīt sa-
vus ieradumus – nepirkt jaunas lietas, bet aizvie-
tot tās ar jau esošajām, izvēlēties to, kas draudzīgs 
videi, izmantot vēlreiz, pārveidot un pārstrādāt. 
Sabiedrībā paradumi pamazām mainās uz pozitī-
vo pusi, tomēr vēl ir daudz neskaidrību par dalītās 
atkritumu vākšanas sistēmu, un tas nozīmē, ka jā-
pilnveido iedzīvotāju informēšana, izglītošana un 
arī kontrole. Informācijas ir daudz, taču jādomā 
par veidiem, kā labāk un saprotamāk sasniegt at-
kritumu radītāju, un vairāk jābūt ērti pieejamiem 
punktiem, laukumiem un konteineriem ar precī-
zām norādēm, kur ko likt.

Komiteja nolēma: pieņemt informāciju zināšanai 
un arī turpmāk iepazīties ar sabiedrības aptaujām, 
kas palīdz izvērtēt pašvaldību atkritumu apsaim-
niekošanas efektivitāti teritorijās, kā arī ieviest 
jaunus iedzīvotāju informēšanas kanālus.

http://www.bti.gov.lv/
http://www.bti.gov.lv/
https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/6703-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-5-maija-2021
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/669-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-5-maija-2021
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/6690-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-maija-2021
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/671-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-5-maija-2021
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Sarunu par atkritumu apsaimniekošanu turpinā-
ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) Vides departamenta direktore 
Rudīte Vesere, pievēršoties atkritumu apsaim-
niekošanas reģionu (AAR) reformai un attīstības 
perspektīvām. Politikas plānošanas dokumenti – 
Eiropas zaļais kurss, jaunais aprites ekonomikas 
rīcības plāns “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Ei-
ropu”, Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. ga-
dam, Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 
2020.–2027. gadam un citi – atkritumu nozarei 
izvirzījuši lielus mērķus: 2035. gadā poligonos ap-
glabāto sadzīves atkritumu īpatsvars nedrīkstēs 
būt lielāks par 10% no kopējā radīto sadzīves at-
kritumu daudzuma, un vismaz 65% sadzīves at-
kritumu būs jāpārstrādā. Savukārt līdz 2023. gada 
31. decembrim visā valstī bioloģiskie atkritumi vai 
nu jāatdala un jāpārstrādā rašanās vietā, vai jāsa-
vāc dalīti, nesajaucot ar citiem atkritumu veidiem 
(Pierīgā šī norma ir spēkā jau kopš šā gada 1. janvā-
ra). Tāpat būtiski jāsamazina pārtikas atkritumi un 
jāizveido dalītas savākšanas sistēmas vismaz pa-
pīram, metālam, plastmasai un stiklam un ne vē-
lāk par 2025. gada 1. janvāri – tekstilmateriāliem. 
Galvenie izaicinājumi atkritumu apsaimniekoša-
nas attīstībā saistās ar pārkārtojumiem nozares 
pakalpojumos, kur arvien lielāks uzsvars jāliek uz 
atkritumu radīšanas novēršanu un samazināšanu, 
preču labošanas un atkārtotās lietošanas sektora 
attīstīšanu, pāreju no atkritumu apglabāšanas po-
ligonos uz resursu atgūšanu un efektīvu izmanto-
šanu un visas atkritumu apsaimniekošanas sistē-
mas pilnveidošanu, tajā skaitā jānosaka atbildība 
pašvaldību un reģionu līmenī. Nozares reformām 
paredzēti arī ES fondu līdzekļi, galvenokārt speci-
fiskā atbalsta mērķa (SAM) 2.2.2. “Pārejas uz apri-
tes ekonomiku veicināšana” darbībās.

VARAM uzskata, ka sasniegt lielos mērķus pa-
līdzēs atkritumu apsaimniekošanas reģionu re-
forma, kurā līdzšinējo desmit AAR vietā izveidos 
piecus. Aprīlī, sniedzot LPS atzinumu par Ministru 
kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi 
par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” un 
tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu 
(anotāciju), Pašvaldību savienība šo dokumentu 
nesaskaņoja un pauda apkopotos pašvaldību iebil-
dumus, un lūdza MK būtiski pārskatīt sagatavoto 
noteikumu projektu (īpaši pielikumu) un tā anotā-
ciju pirms tālākas virzības.

Komitejas sēdē LPS padomniece Sniedze Sproģe 
vēlreiz uzsvēra galvenos iebildumus, kāpēc LPS 

nepiekrīt šiem noteikumiem: nav skaidri AAR re-
formas mērķi un finansiāli ekonomiskais pamato-
jums, nav zināms paredzamais izpildījums, AAR 
robežas iezīmētas bez ekonomiskā un finansiālā 
izvērtējuma un neņemot vērā Atkritumu apsaim-
niekošanas valsts plānā un MK noteikumu projek-
ta anotācijā norādītos kritērijus u. c. Priekšā vēl 
daudz diskusiju – gan par Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma grozījumiem, gan MK noteikumu 
projektu par valsts un reģionālajiem atkritumu ap-
saimniekošanas plāniem un atkritumu rašanās no-
vēršanas valsts programmu, kas izsludināts Valsts 
sekretāru sanāksmē (VSS) 2020. gada decembrī 
un šobrīd notiek starpministriju saskaņošana, gan 
pavisam drīz par AAR robežām, tāpēc S. Sproģe 
aicina iesūtīt priekšlikumus, pretenzijas, ieteiku-
mus par MK noteikumu projektu “Noteikumu par 
atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” (izsludi-
nāts VSS 22. aprīlī).

Komiteja nolēma:

• tā kā atkritumu apsaimniekošanas reģionu re-
formas mērķi ir neskaidri un nav ekonomiski un 
finansiāli pamatoti, kā arī nav noteikta pare-
dzamā izpilde, tuvākajās diskusijās ar VARAM 
vienoties, ka, pirms nosaka AAR robežas, jābūt 
skaidriem praktiskiem aspektiem – par pašrei-
zējiem līgumiem, saistībām, to pāreju, atkri-
tumu apsaimniekošanas infrastruktūras uztu-
rēšanu un uzlabošanu, pārvadājumu maršrutu 
noteikšanu, atkritumu apsaimniekošanas cen-
tru (AAC) veidošanu u. c.;

• aicināt pašvaldības aktīvi iesaistīties MK notei-
kumu projekta “Noteikumi par atkritumu ap-
saimniekošanas reģioniem” apspriešanā, sūtot 
priekšlikumus, pretenzijas un ieteikumus;

• aktīvi piedalīties diskusijās par Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma grozījumiem;

• par šiem jautājumiem diskutēt LPS un VARAM 
sarunās 12. maijā.

Rudīte Vesere turpināja arī darba kārtības nākamo 
jautājumu – par izstrādes stadijā esošajām Vides 
politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam 
(VPP2027). Tās gatavojot, izmantots Nacionālais 
attīstības plāns 2021.–2027. gadam, ko veido četri 
stratēģiskie mērķi un sešas prioritātes, kurās sagru-
pēti 18 rīcības virzieni. Uzsvars tajos likts uz oglek-
ļa mazietilpīgu, resursefektīvu un klimatnoturīgu 
attīstību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un dabas resursu apsaimniekošanu. VPP2027 kā 
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mērķis nosprausta virzība uz klimatneitralitāti un 
klimatnoturīgumu, ilgtspējīgu resursu izmantoša-
nas veicināšanu un pāreja uz aprites ekonomiku, 
ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības sagla-
bāšana un atjaunošana un piesārņojuma sama-
zināšana. Pamatnostādnes paredzēts publicēt 
VARAM vietnē un izsludināt VSS vēl maijā.

Komiteja nolēma: pieņemt informāciju zināšanai 
un piedalīties Vides politikas pamatnostādņu sa-
biedriskajā apspriešanā maijā–jūnijā.

Ar projekta “Upju efektīvākas pārvaldības un ap-
saimniekošanas nodrošināšana” galvenajiem se-
cinājumiem un priekšlikumiem iepazīstināja “Bal-
tijas vides foruma” Valdes priekšsēdētāja, vides 
eksperte, projektu vadītāja Kristīna Veidemane. 
Vispirms viņa minēja risināmos problēmjautāju-
mus saistībā ar upju kvalitātes stāvokli un publisko 
un privāto ūdeņu pārvaldību un pēc tam sniedza 
rekomendācijas efektīvākai upju apsaimniekoša-
nai un pārvaldībai, piedāvājot vairākus apsaimnie-
košanas variantus. Turpmākie soļi paredz norma-
tīvo aktu grozījumu projekta izstrādi, līgumu starp 
VARAM un “Baltijas vides forumu” un diskusijas, 
kas sāksies jūnijā.

Komiteja nolēma: pieņemt informāciju zināšanai 
un jūnijā kopā ar “Baltijas vides forumu” un paš-
valdībām piedalīties diskusijās un darba grupās 
par ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos 

Sandra Bērziņa norādīja, ka jārisina jautājums par 
finansējumu, lai varētu šos ūdeņus apsaimniekot.

Savukārt Sniedze Sproģe atgādināja par mazo 
grantu programmu, kurai pašvaldības var pieteik-
ties līdz 31. maijam. Lai palīdzētu uzlabot virsze-
mes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar “Baltijas 
vides forumu” un citiem partneriem izsludinājis 
konkursa pirmo kārtu ideju atlasei “LIFE GOOD-
WATER IP” projektā, kurā aicina iedzīvotājus, 
uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organi-
zācijas pieteikties mazo grantu programmai. Vad-
līnijas un informācija par pieteikšanos grantam 
pieejama projekta vietnē www.goodwater.lv un 
LLKC vietnē www.llkc.lv. Pieteikšanās notiks divās 
kārtās. Pirmajā kārtā līdz 31. maijam gaidīs īsu ide-
jas pieteikumu, kurā aprakstīta ideja, partnerība 
un ieviešanas gaita. Otrajā kārtā jūlijā apstiprināto 
ideju autori rakstīs pilnu projekta pieteikumu. Au-
gustā–septembrī notiks projektu apstiprināšana, 
līgumu slēgšana un projektu uzsākšana.

S. Bērziņa mudināja arī piedalīties LPS “Zaļajā die-
nā” 12. maijā un noklausīties kādu no trim tiešsais-
tes pasākumiem, kas būs veltīti vides tēmai.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksmeseminārs notika 7. maijā tiešrai-
dē no LPS, un tās videoieraksts pieejams LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Videoarhīvs” vai šeit.

Sanāksmes sākumdaļā LPIA priekšsēdētājs Ivo 
Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe pa-
stāstīja par LPIA Valdē pārrunāto un informēja par 
LPS sarunu grafiku ar ministrijām, diskusiju par 
ATR un Darba likumu un Meža dienu projektu, kas 
kavējas, jo vēl nav apstiprināti Ministru kabineta 

noteikumi. Gatavojoties ATR, ieteikums izpilddi-
rektoriem: sadarbojieties un veidojiet struktūras 
projektu, lai jaunajai domei būtu pamats, ko redi-
ģēt! 1. jūlijā darbiniekiem nekas vēl nemainīsies, 
vispirms ir jāapstiprina nolikums un struktūra, tad 
sāksies visas procedūras saskaņā ar Darba likumu 
un speciālajiem likumiem. Jaunās domes izvērtēs, 
kuru apstiprināt par izpilddirektoru jaunajā teri-
torijā, bet attiecībā uz pārējiem izpilddirektoriem 
jāievēro Darba likuma nosacījumi. Ja izpilddirek-
toriem ir kādi jautājumi, adresējiet tos sniedze.
sproge@lps.lv, kura visus uzdotos jautājumus no-
dos VARAM valsts sekretārei Ilzei Ošai.

“Iesildoties” pirms dienas galvenās tēmas par 

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/673-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-7-maija-2021
mailto:sniedze.sproge@lps.lv
mailto:sniedze.sproge@lps.lv


sabiedrisko kārtību un drošību un valsts un pašval-
dību policijas sadarbību, sanāksmes dalībnieki no-
klausījās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Komuni-
kācijas daļas vadītāja Tomasa Kotoviča stāstījumu 
par pārgājienu objektiem un LVM jauno produk-
tu – vietni mammadaba.lv, kas pretendē kļūt par 
vadošo dabas ziņu un atpūtas dabā ceļvedi Latvijā 
ar daudzpusīgu saturu un veidota kā mūsdienīga 
un dinamiska platforma ar plašu funkcionalitāti un 
uzsvaru uz objektu vizualizāciju kartē. Vietne būs 
ne tikai latviešu, bet arī angļu un lietuviešu valodā, 
turklāt piemērota nedzirdīgajiem/vājdzirdīgajiem 
(video subtitrēti) un vājredzīgajiem, un cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem, kā arī pie visiem objek-
tiem kartē būs norāde, vai tas ir pieejams cilvē-
kiem ratiņkrēslos. Vietnē mammadaba.lv iekļauta 
informācija par vairāk nekā 300 bezmaksas atpū-
tas vietām un LVM maksas objektu informācija 
ar iespēju katram pašam plānot savu maršrutu. 
Patlaban kartē iekļauti skatu torņi, dabas takas, 
kultūrvēsturiski un dabas apskates objekti, velota-
kas, atpūtas vietas un mammasdabas galamērķi, 
bet tajā būs arī maršruti iedvesmai, aktualitātes 
un pasākumu kalendārs.

T. Kotovičs uzrunāja izpilddirektorus ar aicinājumu 
kopā veidot sadaļu par pašvaldību tūrisma objek-
tiem. Kartes pilnveidei no pašvaldībām tiek gaidīti 
dati par bezmaksas objektiem dabā: dabas apska-
tes objektiem (torņiem, atsegumiem, alām, akme-
ņiem utt.), kultūrvēsturiskiem objektiem dabā (pi-
līm, drupām utt.), aktīvo atpūtu dabā (velošķēršļu 
joslām, atrakciju parkiem u. c.), uzturētām dabas 
takām un velotakām, tūrisma informācijas cen-
triem, kulinārā mantojuma un latviskā mantojuma 

objektiem dabā un pašvaldības vietnes akceptēta-
jiem objektiem dabā. Nepieciešamā informācija 
par katru objektu: nosaukums, bildes, apraksts, 
koordinātas, adrese, pazīmes, saite uz ārējo lapu 
(pašvaldības lapas tūrisma sadaļu).

Sarunu par sabiedrisko kārtību un drošību un 
valsts un pašvaldību policijas sadarbību ievadīja 
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamen-
ta direktors Gatis Švika, kurš informēja par aktuali-
tātēm sabiedriskās drošības un kārtības jomā. Viņš 
pieminēja pagājušā gada nogalē apstiprināto in-
formatīvo ziņojumu “Par strukturālajām reformām 
iekšlietu nozarē”, šā gada martā piešķirto papildu 
finansējumu astoņu jaunu administratīvo centru 
būvniecībai operatīvo dienestu vajadzībām un jau-
nas ēkas iegādei un aprīkošanai Valsts policijas va-
jadzībām Rīgā un informatīvo ziņojumu “Par drošu 
tehnoloģisko rīku un risinājumu izmantošanu robe-
žu pārvaldības stiprināšanai un epidemioloģisko ris-
ku mazināšanai (ViedX) ieviešanu”. Aprīlī noslēdzies 
iepirkums par drošu tehnoloģisko rīku un risināju-
mu izveidi četriem gadiem un iegādāta “Milestone” 
videopārvaldības platforma robežu pārvaldības un 
iekšējās drošības stiprināšanai. Runājot par sadar-
bību ar pašvaldības policiju, G. Švika uzsvēra nor-
matīvo regulējumu un Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludināto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
policiju””, kurā paredzēts, ka policijas lēmumu par 
nošķiršanu Valsts policijas un pašvaldības policijas 
darbiniekiem būs tiesības pieņemt bez aizsargāja-
mās personas rakstveida pieteikuma, un precizēts 
pienākums Valsts policijai kontrolēt to, kā tiek iz-
pildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru 
pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība. 
Viņš minēja arī grozījumus Ceļu satiksmes likumā, 
kas stājušies spēkā 20. aprīlī. Likuma 43.7. pants no-
saka, ka Valsts policija ar pašvaldības ceļa pārvaldī-
tāju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, 
ka pašvaldības ceļa pārvaldītājs nodrošina tehnis-
ko līdzekļu uzstādīšanu pārkāpumu fiksēšanai un 
to darbību; izdevumus, kas rodas pašvaldības ceļa 
pārvaldītājam saistībā ar šā valsts pārvaldes uzde-
vuma izpildi, sedz no attiecīgā pašvaldības ceļa pār-
valdītāja rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem; Ministru 
kabinetam līdz 1. septembrim jānosaka prasības 
un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem 
un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemša-
nai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlī-
dzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Valsts policijas (VP) un 78 pašvaldību policijas sa-
darbību raksturoja VP Galvenās kārtības policijas 
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pārvaldes priekšnieka vietnieks Lauris Arājs. Sa-
darbība notiek vairākās jomās: sabiedriskās kārtī-
bas un drošības nodrošināšanā, t. sk. publisku pa-
sākumu laikā; patrulēšanā un reaģēšanā uz noti-
kumiem; vardarbības draudu novēršanā; Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanā un kontrolē. 
Viņš atzīmēja, ka visu reģionu VP pārvaldes atzi-
nīgi vērtē sadarbību ar pašvaldību policiju, īpaši 
Covid laikā. Šobrīd aktuāls sadarbības jautājums ir 
vienotās 112 platformas ieviešana, un L. Arājs paš-
valdību pārstāvjiem vaicāja, vai pašvaldības polici-
jas būtu gatavas pievienoties 112 platformai. Pie 
izaicinājumiem viņš minēja detalizētu pienākumu 
noteikšanu, t. sk. reaģēšanas laiku noteikšanu, 
precīzāk noteiktu kompetenci, vienotus apmācī-
bu kritērijus visu pašvaldību policiju darbiniekiem 
un sadarbībspējas stiprināšanu vienlaikus ar ATR 
izmaiņām, prioritāri izvirzot vienotu sistēmu un 
platformu izmantošanu.

Labās prakses piemēros dalījās Reģionālās paš-
valdības policijas Ķekavas pārvaldes priekšnieks 
Māris Bomiņš un Cēsu novada pašvaldības polici-
jas priekšnieks Guntars Norbuts.

Māris Bomiņš pastāstīja par Reģionālās pašval-
dības policijas darbu četru pašvaldību teritorijā – 

Ķekavas, Baldones, Ikšķiles un Inčukalna nova-
dā –, kur 24 stundas diennaktī nodrošina drošību 
un kārtību, un uzsvēra, ka pašvaldību policistiem 
būtu jāpaplašina pilnvaras.

Savukārt Guntars Norbuts raksturoja pieredzi 
Cēsu novadā un aktualizēja policista ētikas jau-
tājumus. Viņa pārliecība, ka efektīvai pašvaldības 
policijas attīstībai nepieciešami septiņi priekšno-
teikumi: pirmais – esi godīgs; otrais – uztver šo 
darbu kā misiju; trešais – neesi vienaldzīgs; cetur-
tais – atmosfēra un darba apstākļi; piektais – izpil-
di savus dienesta pienākumus pēc labākās sirdsap-
ziņas; sestais – uzticēšanās; septītais – normatīvo 
aktu ievērošana. Viņš arī vērsa uzmanību uz to, ka 
būtu jānosaka robežas starp policiju darbībām un 
jāsakārto pašvaldību policistu izdienas pensijas un 
apdrošināšanas jautājumi.

Sanāksmē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit, at-
bildes uz konkrētiem jautājumiem varat noklausī-
ties videoieraksta jautājumu un atbilžu sadaļā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Tiešsaistes prezentācija “E-indekss 2021”

LPS sadarbībā ar 
VARAM 11. maijā 
plkst. 14 rīko tiešsais-
tes prezentāciju “Ein-
dekss 2021”.

Eindekss kā digitālās 
vides brieduma no-

vērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību 
darbā un pakalpojumu nodrošināšanā norisinās 
jau vairākus gadus. Katru gadu tā izpildē iesaistīti 
arī vairāki pašvaldību speciālisti. Kādas izmaiņas 

gaidāmas šā gada aptaujas anketā; kāpēc aptau-
ja norisināsies vēl pirms administratīvi teritoriālās 
reformas – uz šiem un vēl citiem jautājumiem at-
bildēs organizatori tiešsaistes prezentācijā.

Prezentācija būs skatāma LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
atverot šo saiti.

Jautājumus un komentārus lūgums iesūtīt prezen-
tācijas laikā uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/6709-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-7-maija-2021-tiesraide-no-lps
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/640-11-maija-plkst-1400-tiessaistes-prezentacija-e-indekss-2021
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS sarunas ar ministrijām

Maijā attālināti notiks ikgadējās Latvijas Pašvaldī-
bu savienības sarunas ar nozaru ministrijām.

Sarunu grafiks:

• ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju – 12. maijā plkst. 8:30–10;

• ar Satiksmes ministriju – 12. maijā plkst. 13–15;

• ar Izglītības un zinātnes ministriju – 14. maijā 
plkst. 11–13;

• ar Veselības ministriju – 19. maijā plkst. 9:30–
12;

• ar Labklājības ministriju – 20. maijā plkst. 10:30–
14.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS sarunas ar VARAM

LPS sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju notiks attālināti 12. maijā 
plkst. 8:30.

Sarunas vadīs vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un Latvijas Paš-
valdību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Darba kārtība:

Ievadvārdi.

1. LPS un VARAM 2020. gada sarunu protokola 
izpilde.

2. Par investīciju programmas valsts autoceļu 
attīstībai ATR kontekstā īstenošanu un citiem 
finanšu atbalsta mehānismiem ATR mērķu sa-
sniegšanai.

3. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu pārvaldība, tai skaitā jūras piekrastes 
sauszemes daļas noteikšana.

4. Atkritumu apsaimniekošanas jautājumi (iecerētā 
atkritumu apsaimniekošanas reģionu reforma, 
pamatojums, tiesību un saistību pārņemšana, 
atkritumu apsaimniekošanas centru veidošanas 
juridiskie aspekti, mērķu sasniegšana atkritumu 
reģenerācijā, pārstrādē un apglabāšanas straujā 
mazināšanā, aprites ekonomikas principu ievie-
šana no atkritumu mazināšanas līdz otrreizējai 
lietošanai un pārstrādes iespējām).

5. Valsts līdzfinansējums pašvaldību koprisināju-
mu uzturēšanai.

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

7. Reģionālā attīstība un plānošana: administratī-
vie reģioni, to funkcijas un reģionālā attīstība, 
tās īstenošanas atbalsts, t. sk. Reģionālās poli-
tikas pamatnostādņu īstenošana un reģionālo 
centru izvērtējums.

8. Dažādi:

• par atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieslēgumiem mājsaimēm;

• aktuālie un neatrisinātie jautājumi saistībā ar 
jaunām ES regulām un direktīvām kontekstā 
ar Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Sarunas notiks Microsoft Teams platformā. Lai ie-
gūtu piekļuvi, līdz 11. maija plkst. 15 lūgums no-
sūtīt pieteikumu uz epasta adresi ivita.peipina@
lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

mailto:ivita.peipina@lps.lv
mailto:ivita.peipina@lps.lv
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LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

LPS un Satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas 
notiks 12. maijā plkst. 13. Tās vadīs satiksmes mi-
nistrs Tālis Linkaits un LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

Sarunas varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” 
vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Darba kārtība:

1. Par valsts autoceļu atjaunošanas projektiem 
2021. gadā:

• par plānotajiem remontdarbiem un finansēju-
mu valsts reģionālajiem un vietējiem autoce-
ļiem;

• par prognozēm vidēja termiņa budžeta ietva-
ram 2022., 2023. un 2024. gadam;

• par iespējamām izmaiņām pašvaldību mērķdo-
tāciju ielu un autoceļu finansējuma sadalē.

2. Par Satiksmes ministrijas darbībām Eiropas zaļā 
kursa ieviešanā transporta sektorā un Ilgtspējīgas 
un viedas mobilitātes stratēģijas – Eiropas trans-

porta virzības uz nākotni – ietvaros, iespējas satik-
smes un infrastruktūras uzlabošanas projektiem 
piesaistīt Eiropas Atveseļošanas un noturības me-
hānisma finansējumu; veicamais CO₂ samazināju-
mam pilsētas autobusiem, nodrošinot pāreju uz 
bezemisiju vai tīro degvielu.

3. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu, ne-
pieciešamo papildu finansējumu 2021. gadā, 
priekšlikumi valsts budžeta programmas 31.00.00 
“Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 
31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabied-
riskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 
2022. gada valsts budžeta finansējumam un vidējā 
termiņā 2022.–2024. gadā.

4. Par sabiedriskā transporta pakalpojuma iepir-
kumu 2021.–2030. gadam gaitu.

5. Par priekšlikumiem kārtībai, kādā pašvaldība 
var līdzfinansēt ar sabiedriskā transporta pakal-
pojumu sniegšanu saistītos zaudējumus dotētajos 
reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu 
tīkla maršrutos (reisos).

6. Par komerciālo maršrutu un tādu maršrutu ie-
viešanu, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi 
tiek sniegti bez maksas.

7. Par priekšlikumiem pasažieru pārvadājumu pa-
kalpojuma ieviešanai pēc pasažieru pieprasījuma.

8. Skolēnu pārvadājumu problemātika pandēmi-
jas apstākļos.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS sarunas ar Izglītības un zinātnes 
ministriju

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ik-
gadējās sarunas notiks 14. maijā plkst. 11. Saru-
nas vadīs izglītības un zinātnes ministre Ilga Šup-
linska un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Sarunas varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” 
vai sekojot šai saitei. Tiešraides laikā būs iespēja 
uzdot jautājumus, sūtot tos uz epasta adresi ties-
raide@lps.lv.

Darba kārtība:

1. Pedagogu darba samaksas modelis: pirms-
skolas un vispārīgās izglītības jomā plānotās 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/668-12-maija-plkst-1300-satiskmes-ministrijas-un-latvijas-pasvaldibu-savienibas-sarunas
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/672-14-maija-plkst-1100-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-sarunas
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv


VARAM seminārs par papildinājumiem 
metodikā 2021. gada apvienoto 
pašvaldību darbības uzsākšanai

Pēc VARAM lūguma LPS informē, ka 18. maijā 
plkst. 15 notiks VARAM tiešsaistes seminārs, kurā 
ministrija skaidros “Metodikā 2021. gada apvie-
noto pašvaldību darbības uzsākšanai” no jauna 
ietverto informāciju un atbildēs uz pašvaldībām 
aktuāliem jautājumiem. Seminārā piedalīsies arī 
Tieslietu ministrijas, Uzņēmumu reģistra, Valsts 
ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas 
pārstāvji.

VARAM seminārs notiks attālināti MS Teams plat-
formā, kā arī būs vērojams LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videorhīvs – Tiešraide” vai šeit. 
Semināra norisi MS Teams platformā un LPS viet-
nē nodrošinās LPS.

VARAM saistībā ar administratīvi teritoriālo refor-
mu ir sagatavojusi un periodiski atjaunina “Meto-
diku 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldī-
bu darbības uzsākšanai”. Ministrija apkopojusi no 
pašvaldībām līdz šim saņemtos jautājumus un sa-
darbībā ar atbildīgajām iestādēm sagatavojusi pa-
pildinājumus metodikai, tajā skaitā par pašvaldību 
darbību pēc 2021. gada 1. jūlija, aprakstot gan kon-
krētu pašvaldības institūciju darbības nepārtrauk-
tības nodrošināšanas pamatprasības (piemēram, 
pašvaldības komisiju, dzimtsarakstu nodaļas, bā-
riņtiesas) un institūciju izveides nosacījumus (pie-
mēram, iekšējā audita), gan atsevišķus darba tie-
sisko attiecību aspektus un Uzņēmumu reģistrā un 
Valsts ieņēmumu dienestā risināmos jautājumus, 
kā arī eadreses darbību pārejas periodā, doku-
mentu nodošanu arhīvā u. c. Atjaunināto metodi-
kas redakciju publicēs ministrijas tīmekļvietnē līdz 
14. maijam.

Ja ir jautājumi par VARAM sagatavoto “Meto-
diku 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības 
uzsākšanai”, lūgums sazināties ar VARAM Paš-
valdību departamenta Pašvaldību darbības tie-
siskā nodrošinājuma nodaļas vecāko referenti Ilzi 
Akmentiņu: tālr. 67026412, epasts Ilze.akmenti-
na@varam.gov.lv.

pārmaiņas 2021./2022. mācību gadā un vidējā 
termiņā.

2. Skolu tīkla optimizācijas vadlīnijas.

3. Netiešās izmaksas izglītības iestāžu līmenī un 

analīzes rezultātu apskats par pašvaldību finan-
sējuma izmaksām uz vienu izglītojamo.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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Seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. 
Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas 
bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”

20. maijā plkst. 10 notiks tiešsaistes seminārs 
“INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa 
pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģi-
menēm?”.

Seminārs tiek rīkots projektā “Kopienas kā resurss 
ģimenēm”, un to organizē Latvijas Bērnu labklājī-

bas tīkls kopā ar projekta partneriem un sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Semināra mērķis ir kopīgi meklēt mūsdienīgus, 
uz kopienas vajadzībām vērstus risinājumus, kas 
palīdz radīt sociāli labvēlīgu vidi ģimenēm un ta-
jās augošo bērnu un jauniešu potenciāla attīstī-
bai, vienlaikus palīdzot pašvaldībām maksimāli 
efektīvi izmantot pieejamos resursus, tajā skaitā 
arī cilvēkresursus. Seminārā tiks integrētas gan 
pašmāju, gan ārvalstu pieredzē balstītas atziņas 
un labās prakses piemēri, sniedzot atbildes uz 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/674-18maija-plkst1500-seminars-par-papildinajumiem-metodika-2021g-apvienoto-pasvaldibu-darbibas-uzsaksanai
mailto:edvins.balsevics@varam.gov.lv


jautājumiem, KĀPĒC pašvaldībām ir svarīgi iegul-
dīt ģimenēs un bērnos un KĀ to darīt visefektīvā-
kajā veidā, demonstrējot piemērus no Latvijas, 
Lietuvas un Zviedrijas pašvaldībām, privātā un ne-
valstiskā sektora.

Seminārs pirmām kārtām orientēts uz pašvaldību 
vadītājiem un atsevišķu jomu atbildīgajiem, bet jo 
īpaši izglītības, sociālās aizsardzības, veselības ap-
rūpes un nodarbinātības speciālistiem.

Pasākuma programma un plašāka informācija pie-
ejama šeit.
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Latvijas Pašvaldību savienības biedru 
sapulce

Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulce no-
tiks 21. maijā plkst. 10 attālināti MS Teams plat-
formā.

Dalību sapulcē apstiprinājis Valsts prezidents, Sa-
eimas priekšsēdētāja un Ministru prezidents.

LPS biedru sapulces darba kārtība:

10:00 – Sapulces atklāšana – Gints Kaminskis, LPS 
priekšsēdis.
10:10 – Valsts augstāko amatpersonu uzrunas:

Egils Levits, Latvijas Republikas Valsts prezidents;
Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētāja;

Arturs Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Mi-
nistru prezidents;
Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs.

10:40 – Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa (CLRAE) Vietējo pašvaldību palā-
tas prezidenta uzruna – Bernds Fēringers, CLRAE 
Vietējo pašvaldību palātas prezidents.
10:50 – LPS priekšsēža ziņojums – Gints Kamin
skis, LPS priekšsēdis.
11:20 – LPS Revīzijas komisijas ziņojums – Elita 
Eglīte, LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja.
Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
11:30 – Par LPS kongresa norises vietu un laiku;

sapulces lēmuma apstiprināšana;
par LPS Domes funkciju deleģēšanu LPS 
Valdei;
sapulces lēmuma apstiprināšana;
par LPS priekšsēža pilnvaru pagarināša-
nu;
sapulces lēmuma apstiprināšana – Gints 
Kaminskis, LPS priekšsēdis.

11:50 – LPS priekšsēža vietnieka ziņojums – An
dris Rāviņš, LPS priekšsēža vietnieks.
12:00 – LPS priekšsēža vietnieka ziņojums – Gun
tis Libeks, LPS priekšsēža vietnieks.
12:10 – Debates.
12:20 – Sapulces slēgšana – Gints Kaminskis, LPS 
priekšsēdis.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS biedru sapulce – LPS biedru sapulce – 
2021. gada 21. maijā 2021. gada 21. maijā 

attālinātiattālināti

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6717-seminars-investicijas-vs-izdevumi-ka-radit-ilgtermina-pozitivas-parmainas-berniem-jauniesiem-un-gimenem


LPS “Zaļās dienas” semināri par klimatu, 
inovācijām un kultūru

12. maijā Latvijas Pašvaldību savienība rīko trīs 
starptautiskus vebinārus, kas veltīti patlaban ļoti 
aktuāliem jautājumiem – klimata pārmaiņām, 
energoefektivitātei, inovācijām, kultūrai un iedzī-
votāju iesaistīšanai.

Šajā dienā plkst. 14–16 skatītāji un klausītāji tiks 
provocēti ar jautājumu “Tehnoloģijas ir atbilde, 
bet kāds bija jautājums?”, kad kopā ar Eiropas 
Komisijas, Latvijas, Beļģijas, Somijas, Lietuvas, 
Gruzijas pārstāvjiem, pašvaldību politiķiem, arhi-
tektiem un inovāciju ekspertiem domāsim par to, 
cik zaļš ir zaļš, vai tiešām energoefektivitātes mēr-
ķus nav reāli sasniegt un kā kopīgi varam padarīt 
mūsu pašvaldības skaistākas, ilgtspējīgākas un ie-
kļaujošākas.

Plkst. 11:30–13 aicināsim iepazīt jauno Mēru pak-

tu vebinārā “Mūsu visu zeme: Mēru pakts godī-
gākai, klimatam nekaitīgai Eiropai”, kurā do-
cente no Viļņas Gedimina tehniskās universitātes 
atklās akadēmisko skatījumu par to, kas notiks, 
ja mēs nogaidīsim vēl un vilcināsimies ar rīcību 
klimata noturības veicināšanai. Savukārt Eiropas 
Komisijas pārstāve pastāstīs, vai jau esam “gata-
vi 55” jeb jaunajam Eiropas politiskajam ietvaram 
klimata un enerģētikas jomā. Šis vebinārs arī būs 
lieliska iespēja uzzināt, kā citas pašvaldības Latvi-
jā, Igaunijā un Beļģijā risina ēku renovēšanu, vei-
do klimata rīcības plānus un veicina klimatneitrālu 
ekonomiku.

Savukārt to pilsētu un novadu pārstāvji, kuros jau 
dzīvo vai drīzumā dzīvos vismaz 20 000 iedzīvotā-
ju, plkst. 10:30–11:15 aicināti pievienoties vebi-
nāram par Zaļo pilsētu vienošanos. Tā ir Eiropas 
Komisijas jaunā iniciatīva pašvaldībām, kas vēlas 
iesaistīties zaļākas un veselīgākas nākotnes veido-
šanā iedzīvotājiem.

Pasākumi norisināsies latviešu valodā ar sinhrono 
tulkojumu angliski, lietuviski un krieviski.

Papildu informāciju par katru pasākumu atradīsit 
katram vebināram veltītajā darba kārtībā šeit.

“Zaļās dienas” pasākumus LPS rīko sadarbībā ar 
Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi, PLATFOR-
MU, Lietuvas Pašvaldību asociāciju un Eiropas 
Mēru pakta biroju, kā arī ar Eiropas Reģionu komi-
tejas atbalstu.
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Gunārs Ansiņš: zaļo gaismu vēl zaļākām 
Eiropas pašvaldībām

6. maijā Eiropas Reģionu komitejas (RK) plenārsē-
dē apstiprināja Latvijas delegācijas RK pārstāvja 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka 
Gunāra Ansiņa sagatavoto atzinumu “Klimatneit-
rālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas 
integrācijas stratēģija”.

Savā uzrunā Ansiņš uzsvēra, ka Eiropas Savienī-
bas Energosistēmas integrācijas stratēģijai ir no-
zīme vietējo un reģionālo pašvaldību ekonomikas 
atveseļošanā jo īpaši pēc Covid-19 krīzes: “Tamdēļ 
jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā ņemsim vērā un 

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6710-12-maijs-piedalieties-lps-zalas-dienas-seminaros-par-klimatu-inovacijam-un-kulturu
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/event/green-day-event-on-green-sustainable-and-creative-municipalities/
https://platforma-dev.eu/event/green-day-event-on-green-sustainable-and-creative-municipalities/
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aizstāvēsim principu “energoefektivitāte vispirms”, 
vienlaikus gan ceļot efektivitāti galalietotājiem, 
gan arī nodrošinot to, ka energoefektivitātes uzla-
bošana nepaaugstina enerģijas tarifus vai pārējās 
izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.” Viņš arī 
norādīja, ka energosistēmas integrācija var vietē-
jām un reģionālajām pašvaldībām palīdzēt panākt 
augstāku energoefektivitāti, jo pieejamie resursi 
tiktu izmantoti pārejai uz efektīvākām energoteh-
noloģijām.

Savukārt, runājot par inovācijām, Latvijas dele-
gācijas RK pārstāvis vērsa uzmanību uz atkrastes 
atjaunīgo resursu tehnoloģijām, jo atkrastes at-
jaunīgās enerģijas apguve dalībvalstīm ir nozī-
mīga, lai palīdzētu virzīties uz Eiropas zaļā kursa 
mērķi – nulles līmeņa piesārņojumu un klimatne-
itralitāti līdz 2050. gadam. Ansiņš gan arī norādīja, 
ka zaļās enerģijas un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus nevajadzētu pretnostatīt, bet rast praktis-
kus veidus to sasniegšanai: “Tādējādi mēs atvieg-
lotu iespējas atkrastes enerģijas potenciāla ātrākai 
realizācijai praksē un nodrošinātu konkrētību jūras 
teritoriālajā plānošanā, to ne tikai saskaņojot ar da-
bas daudzveidības prasībām, lai mazāk kaitētu jūras 
florai un faunai, bet arī ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi 
saglabāt jūras ainavu, arvien pieaugošo ekotūrisma 
potenciālu un prasības pēc dabiskās apkārtnes pie-
vilcības.”

Vērtējot Gunāra Ansiņa sagatavoto atzinumu, Lat-
vijas delegācijas RK vadītājs Gints Kaminskis vēl-
reiz uzsvēra jau iepriekš pausto, ka, pielāgojoties 
Covid-19 un pārkārtojot darbu pēc pandēmijas, 
būtu jāizvirza vērienīgāki klimata mērķi arī Eiropas 
Savienības sadarbības partneriem un Eiropas Sa-
vienības vienotajā tirgū būtu jāatļauj importēt pre-
ces tikai no tādām valstīm, kurās nodrošināti tādi 
paši standarti siltumnīcefekta gāzu mazināšanā, 
kādi ir Eiropas Savienībā. “Tikai tā būs iespējams 
garantēt, ka Eiropas Savienības noteiktie klimata 
mērķi neietekmēs negatīvi Eiropas Savienību un tās 
uzņēmumu konkurētspēju pasaules līmenī. Tā, pie-
mēram, atbilstoši “ES metāna emisiju mazināšanas 
stratēģijā” minētajam Eiropas Savienībā emitē tikai 
5% pasaules metāna emisiju,” klāstīja Kaminskis.
Ar Gunāra Ansiņa sagatavoto atzinumu var iepa-
zīties Eiropas Reģionu komitejas lapā. Atzinums 
sagatavots sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savie-
nības padomnieci finanšu un ekonomikas jautāju-
mos Sanitu Šķilteri un LPS pārstāvniecību Briselē. 
Atzinuma tapšanā arī ņemti vērā Eiropas Reģionu 
komitejas locekļu, Eiropas Parlamenta, Eiropas 
Komisijas pārstāvju, Latvijas institūciju un vairāku 
nevalstisko organizāciju pārstāvju ieteikumi.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

• 4. maijā Delfi: “Jau ceturto gadu piejūras paš-
valdības rūpēsies par piekrastes apsaimnieko-
šanu kopīgā projektā” – par LPS vadīto nacio-
nālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimnie-

košanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (šeit).

• 5. maijā LSM; LR 1: “Sāpīgākie lēmumi skolu 
tīkla reformā būs jāpieņem jaunievēlētajām 
pašvaldībām” – LPS padomnieces Ināras Dun-
dures dalība LR 1 raidījumā “Labrīt” par skolu 
tīkla reformu (šeit un šeit).

LPS MEDIJOS

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://www.delfi.lv/news/national/politics/jau-ceturto-gadu-piejuras-pasvaldibas-rupesies-par-piekrastes-apsaimniekosanu-kopiga-projekta.d?id=53158119
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sapigakie-lemumi-skolu-tikla-reforma-bus-japienem-jaunieveletajam-pasvaldibam.a403159/
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2021&m=5&d=5
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• 5. maijā TV 24 Rīga: “Atveseļošanās fonda lī-
dzekļu izmantošana reģionālās attīstības vei-
cināšanai” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
dalība raidījumā “Latvija pēc novadu reformas” 
diskusijā par Atveseļošanas fonda līdzekļu iz-
mantošanu reģionālās attīstības veicināšanai 
(šeit un šeit).

• 6. maijā LETA: “LPS aicina valdību rast iespēju 
nodrošināt pašvaldībām IIN ieņēmumus plā-
notajā apjomā” – par LPS bažām sakarā ar IIN 
ieņēmumu prognozes nepildīšanos un aicināju-
mu Finanšu ministrijai rast iespēju nodrošināt 
pašvaldībām IIN ieņēmumus plānotajā apjomā.

• 6. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS: aprīlī IIN 
ieņēmumi pašvaldību budžetos bijuši par 55% 
mazāki, nekā plānots” (šeit).

• 6. maijā LSM; LTV 1; Re!: “Ko drīkst un ko 
nedrīkst dedzināt piemājas dārzā?” – LPS pa-
domnieces Sniedzes Sproģes dalība raidījumā 
“4. studija” par dedzināšanu piemājas dārzos 
un līgumu slēgšanu par atkritumu izvešanu 
(šeit).

• 7. maijā LSM; LR 4: “Продолжается финан-
сирование проекта по обслуживанию при-
брежных территорий” – LPS padomnieces 
Sandras Bērziņas dalība LR 4 raidījumā “Дом-
ская площадь” par LPS vadīto projektu “Pie-
krastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” (šeit).

• 7. maijā LSM; Re TV: “Rīgas plānošanas reģio-
nu atstās četri novadi” – LPS padomnieces Ivi-
tas Peipiņas komentārs par plānošanas reģio-
nu robežu maiņu (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://xtv.lv/rigatv24/video/rP7ejen6GBR-05_05_2021_latvija_pec_novadu_reformas_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/Xx7KYwJ8pDK-05_05_2021_latvija_pec_novadu_reformas_2_dala
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327840-lps-aprili-iin-ienemumi-pasvaldibu-budzetos-bijusi-par-55-mazaki-neka-planots-2021
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2019/ksts/dzive--stils/ikdienai/ko-drikst-un-ko-nedrikst-dedzinat-piemajas-darza.a403514/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/domskaja-ploschad/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/domskaja-ploschad/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/prodolzhaetsja-finansirovanie-proekta-po-obsluzhivaniyu-pribrezh.a143843/
https://www.retv.lv/raksts/rigas-planosanas-regionu-atstas-cetri-novadi
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi trīs atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-327 – Informatīvais ziņojums “Par valsts atbalstu studi-
jām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģime-
nēm”

03.05.2021. 15.04.2021. Jā

2. VSS-334 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 28. jūlija noteikumos nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka 
un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegša-
nu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā 
transporta pakalpojumu tarifu””

05.05.2021. 15.04.2021.
Jā, ar 
iebil-
dēm

3. VSS-356 – Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas standarta 
LVS 401:2013 “Īpašuma vērtēšana” pieejamības veicināšanu”

05.05.2021. 22.04.2021. Jā

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

Covid 19 saslimstības rādītāji: atkal esam 
decembra sākumā

Gada pirmajās astoņās nedēļās Latvijā bija vēro-
jama Covid-19 saslimstības mazināšanās, bet pē-
dējās deviņās nedēļas kopš marta sākuma atkal 
vērojams saslimstības pieaugums. 14 dienu ku-
mulatīvais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotā-
jiem pieaudzis un atbilst pagājušā gada decembra 
epidemioloģiskajai situācijai, kurā tika izsludināta 
ārkārtējā situācija medicīnā un valdība bija spiesta 
ieviest striktus drošības nosacījumus.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika atklāti 612 ga-
dījumi, bet 7. maijā Covid-19 pozitīvo testu skaits 

sasniedza 1036 jaunatklāto gadījumus dienā.

Nedaudz samazinājies stacionēto pacientu skaits, 
tomēr pieaug to slimnieku skaits, kuriem slimī-
ba noris smagā formā, un tie ir 12,4% (nedēļu ie-
priekš – 11,7%).

Saslimstība visā Latvijā ir samērā vienmērīga, 
nedaudz pacēlums vērojams Pierīgā, bet sama-
zinājums – Vidzemē. Pusaudžu vidū saslimstība 
atgriezusies gada sākuma līmenī, pagājušajā ne-
dēļā neliels samazinājums bijis vecuma grupā 0–9 
gadi, bet visās pārējās vecuma grupās saglabājas 
saslimstības rādītāji ar augošu tendenci, īpaši pus-
audžu un sociālekonomisko iedzīvotāju vidū (ve-
cuma grupā 20–59 gadi).

Arī Covid-19 infekcijas reproduktivitātes ko
eficients (R) pieaug un šobrīd ir 1,05 (nedēļu ie-
priekš – 1,04), kas liecina par infekcijas izplatības 
pieaugumu, jo pārsniegta robeža “1”.

Atgādinām, ka joprojām rūpīgi jāievēro Covid19 
profilakse:

• īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēna;

NODERĪGA INFORMĀCIJA

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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• pareizi jālieto sejas maska (nosedzot degunu 
un zodu);

• jāvēdina telpas vairākas reizes dienā, ievērojot 
drošību (pieskatot mazus bērnus), plaši atverot lo-
gus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu 
telpā. Īpaši svarīgi tas ir mājās, kur uzturas vairāki 
ģimenes locekļi, kā arī darbavietās un izglītības 
iestādēs, kur darbs un mācības notiek klātienē;

• iespēju robežās strādāt attālināti;

• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar 
mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem 
(piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaug-
stinātu ķermeņa temperatūru).

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

Saeimā atbalstīta ģimenes valsts 
pabalsta reforma

Foto: pixabay.com

Saeima 6. maijā otrajā, galīgajā lasījumā pieņē-
musi par steidzamiem atzītos grozījumus Valsts 
sociālo pabalstu likumā, ar kuriem mainīts ģime-
nes valsts pabalsta apmērs un tā piešķiršanas no-
sacījumi.

Lai sakārtotu atbalsta sistēmu un noteiktu lielāku 
finansiālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, grozīju-
mi paredz, ka, no nākamā gada pabalsta apmērs 
būs atkarīgs no audzināmo bērnu skaita.

Ar grozījumiem noteikts, ka no 2022. gada 1. jan-
vāra ģimenes par vienu bērnu līdz 20 gadu vecu-
mam saņems 25 eiro mēnesī, par diviem bērniem 
līdz 20 gadu vecumam – 100 eiro (50 eiro mēnesī 
par katru bērnu), bet par trīs bērniem līdz 20 gadu 
vecumam – 225 eiro (75 eiro mēnesī par katru bēr-
nu). Par četriem un vairāk bērniem ģimenes sa-
ņems 100 eiro par katru bērnu.

Līdz šim pabalsta apmērs mēnesī tika noteikts at-
karībā no bērnu skaita ģimenē un dzimušā bērna 
kārtas numura, savukārt piemaksas apmērs atka-
rīgs no tā, par cik bērniem vecumā līdz 20 gadiem 
konkrētajam saņēmējam ir piešķirts pabalsts. 
Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģime-
nē bija 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par 
trešo bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un katru 
nākamo bērnu – 50,07 eiro mēnesī.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē 
audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sa-
sniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns 
pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācī-
ties vispārīgās vai profesionālās izglītības iestādē, 
pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sa-
sniegšanai, ja viņš nav stājies laulībā.

Veicinās tieslietu sistēmas pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem

Tieslietu ministrija kopā ar Valsts zemes dienestu, 
Uzņēmumu reģistru, Juridiskās palīdzības admi-
nistrāciju, Patentu valdi un Valsts valodas centru 
uzsākusi pilotprojektu “Tieslietu sistēmas pakal-
pojumi pašvaldībās”, lai paplašinātu tieslietu sis-
tēmas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un 

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1023/Lp13
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izglītotu viņus par iespējām izmantot tos attāli-
nāti elektroniskajā vidē. Plānots uzlabot arī klien-
tu digitālās prasmes patstāvīgi izmantot tieslietu 
sistēmas iestāžu sniegtos epakalpojumus. Kopu-
mā projekts tiks ieviests vairākās pašvaldībās, un 
tā īstenošanai jau noslēgts pirmais sadarbības lī-
gums – ar Limbažu novada pašvaldību.

Projektā iedzīvotājiem pašvaldību izveidotajos 
klientu apkalpošanas centros būs iespēja saņemt 
klātienes konsultācijas par tieslietu sistēmas pakal-
pojumiem un iespējām tos izmantot evidē, tāpat 
tieslietu iestāžu darbinieki rīkos seminārus iedzīvo-
tājiem, lai informētu par tieslietu sistēmas tiešsais-
tes pakalpojumiem, piemēram, iespēju iesniegt ie-
sniegumu iestādei elektroniski, pasūtīt Valsts zemes 
dienesta arhīvā esošos dokumentus vai arī uzņēmu-

ma reģistrāciju, preču zīmes pieteikuma iesniegša-
nu, lietotnes “Valodas draugs” izmantošanu u. c.

Šādu iespēju varēs izmantot iedzīvotāji Limbažu 
novadā, ar ko ir jau noslēgts sadarbības līgums 
pilotprojekta īstenošanai. Tāpat arī pilotprojektu 
paredzēts īstenot Tukuma, Grobiņas novada un ci-
tās pašvaldībās. Tiklīdz to atļaus epidemioloģiskā 
situācija valstī, tiks uzsākts pilotprojekts un klātie-
nes konsultācijas pašvaldībās būs pieejamas divas 
darba dienas nedēļā. Pilotprojektu plānots īstenot 
pašvaldībās līdz šā gada beigām.

Pēc pilotprojekta beigām izvērtēs nepieciešamību 
paplašināt šobrīd tieslietu sistēmas iestāžu snieg-
to pakalpojumu pieejamību valsts un pašvaldību 
vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Līdz 14. maijam var pieteikt 
pretendentus lauksaimnieku konkursam 
“Sējējs 2021”

Zemkopības ministrija 
(ZM) aicina lauku uz-
ņēmējus, jaunos zem-
niekus un ģimenes 
laukos pieteikties Lat-
vijā un lauksaimnieku 
vidū iecienītajam kon-
kursam “Sējējs 2021”. 
Izvirzīt pretendentus 

konkursam var ne tikai pašvaldības, lauksaimnie-
ku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, 
bet arī lauku attīstības konsultanti.

Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nomi-
nācijās, un tiks pasniegta balva par mūža ieguldī-
jumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” 
notiek 28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, 
konkursa pretendentus šoreiz vērtēs attālināti.

Dalībniekus konkursā “Sējējs 2021” vērtēs nomi-
nācijās “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņē-
mums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada veiksmī-
gākā kopdarbība”, “Bioloģiskā lauku saimniecī-
ba” un “Gada LEADER projekts vietējā rīcības 
grupā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās līdz 
14. maijam jānosūta elektroniski uz epasta ad-

resēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv 
(LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2021” vai 
jāiesniedz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) konsultāciju birojos vai Lauku atbal-
sta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā, Klientu ap-
kalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās 
“Rītdienas sējējs – mazpulks” un “Zinātne prak-
sē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – 
mazpulks” pieteikums līdz 14. maijam jānosūta uz 
epasta adresi mazpulki@inbox.lv, savukārt nomi-
nācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – uz epas-
ta adresi lmzn@lza.lv vai iesniedz Latvijas Lauk-
saimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA) 
Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā.

Jau piecpadsmito gadu tiks pasniegta balva par 
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretenden-
tus šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā eso-
šās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju 
nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Pieteikt 
pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauk-
saimniecībā (rakstisks pieteikums brīvā formā) var 
līdz 14. maijam ZM Preses un sabiedrisko attiecī-
bu nodaļā.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 
2021” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu. 
Konkursa dalībniekus apbalvos rudenī.
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Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kri-
tērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkur-

su saistīto informāciju var “Sējēja” tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv.

Vēl līdz 14. maijam var pieteikties gada 
balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”

Zemkopības ministrija (ZM) 
aicina pieteikt zivsaimnie-
cības nozares uzņēmumus 
un to pārstāvjus gada balvai 
zivsaimniecībā “Lielais loms 
2021”. Balvas mērķis ir vei-
cināt zivsaimniecības noza-
res attīstību un nozīmīgumu 
sabiedrībā. Izvirzīt preten-
dentus gada balvai aicināti 
ne tikai paši zivsaimniecības 

nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizā-
cijas, zinātniskās institūcijas un pašvaldības. Gada 
balvas pretendentu vērtēšana notiks attālināti.

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2021” tiks 
vērtēti šādās nominācijās: “Gada uzņēmums jū-
ras zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras pie-
krastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada 
uzņēmums akvakultūrā”, “Gada uzņēmums ziv-
ju apstrādē”, “Jauns un daudzsološs nozarē” un 
“Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaim-
niekošanas popularizēšanā”. Pieteikumi dalībai 
šajās nominācijās līdz 14. maijam jāiesniedz LLKC 
konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta 

(LAD) Klientu apkalpošanas centros vai arī jāno-
sūta elektroniski uz epasta adresēm llkc@llkc.lv 
(LLKC) vai prese@lad.gov.lv (LAD) ar norādi vēs-
tules mērķī “Lielais loms 2021”.

Arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā “Par 
mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, kas tiek pie-
šķirta personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu 
zivsaimniecības nozares attīstībā. Pretendentus šai 
balvai var izvirzīt ar zivsaimniecības nozari saistītās 
nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas 
un pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus balvai 
nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, 
līdz 14. maijam jāiesniedz pieteikums ZM Preses 
un sabiedrisko attiecību nodaļā Rīgā, Republikas 
laukumā 2 (tālr. 67878705), vai jānosūta uz epasta 
adresi kaspars.funts@zm.gov.lv.

Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas ko-
misija noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu 
“Lielais loms 2021”, ZM diplomu un naudas balvu. 
Laureātu apbalvošana notiks gada nogalē. Šogad 
“Lielais loms” norisināsies jau septīto reizi.

Iepazīties ar gada balvas zivsaimniecībā “Lielais 
loms 2021” nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pie-
teikuma veidlapām un iesniedzamo informāciju 
var “Lielā loma” tīmekļvietnē www.lielaisloms.lv.

LTRK Biznesa diena Daugavpils novadā 14. maijā norisināsies Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Biznesa diena Daugavpils 
novadā.

Lai piedalītos, jāreģistrējas šeit.

Pasākuma programma pieejama šeit.

https://www.sejejs.lv/
mailto:kaspars.funts@zm.gov.lv
https://www.lielaisloms.lv/
https://forms.gle/sq8vqimHGipxCyLQ9
https://www.daugavpilsnovads.lv/ltrk-biznesa-diena-daugavpils-novada/
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Izglītības programmas “Muzeji Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai” noslēguma 
pasākums

18. maijā, Starptautiskajā Muzeju dienā, notiks 
vebinārs, kas noslēgs izglītojošu pasākumu pro
grammu “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”. 
Programmas veidotāji un dalībnieki sniegs apko-
pojošu un izvērtējošu atskatu uz 2020.–2021. gada 
pasākumiem muzeju profesionāļu auditorijai par 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, kā arī ieskatī-
sies tuvākajā nākotnē gaidāmajās norisēs.

Aicinot labāk iepazīt ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, lai muzeju praksē ieviestu vairāk sociāli 
iekļaujošu, videi draudzīgu un ekonomiski izsvērtu 

iniciatīvu, no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada 
maijam, sadarbojoties domnīcai “Creative Muse-
um” (CM), Latvijas Muzeju biedrībai (LMB), Latvi-
jas muzeju krājuma speciālistu grupai un Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai (LNB), Latvijas muzeju 
darbiniekiem tika piedāvāta izvērsta izglītības 
programma, kas ļāva gūt plašāku, praktiskāku iz-
pratni un arī iedvesmu ilgtspējīgas attīstības pa-
matprincipu ieviešanai muzeju darbā. 18. maija 
vebinārā pasākumu programmas rīkotāji un da-
lībnieki dalīsies ar pārdomām par pasākumos un 
publikācijās gūtajām vērtīgajām un kritiskajām 
atziņām; tiks atgādināts par iespējām atrast pasā-
kumu ierakstus un publikācijas rīkotāju interneta 
vietnēs.

Vebināra noslēgumā ar autora piedalīšanos at-
klās britu muzeju speciālista Henrija Makgī (Henry 
McGhie) izdevumu “Muzeji un Ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķi” tulkojumu latviešu valodā, kā arī tiks 
izsludināta Baltijas mēroga konference “Localis-
ing the Sustainable Development Goals Through 
Baltic Museums and Libraries”, kas norisināsies 
23.–24. septembrī.

Dalībnieku skaits vebinārā ir ierobežots, tādēļ ie-
priekš jāreģistrējas šeit.

Alūksnieši aicina piedalīties tiešsaistes 
pasākumā par ilgtspējīgām pilsētām

Alūksnes novada pašvaldība iesaistījusies Eiropas 

Savienības starpreģionu sadarbības programmā 
URBACT III, kas atbalsta projektus ilgtspējīgai pil-
sētu attīstībai, un piedalās projektā “Augoša pil-
sēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās 
pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline 
in Smaller Cities”). Projekta galvenais sadarbības 
partneris Altenas pilsēta Vācijā.

Tuvojoties projekta noslēgumam, 18. maijā pare-
dzēts attālināts tiešsaistes pasākums, kuram re-
ģistrēties var šeit.

Pasākums tiks tulkots latviešu valodā.

Pasākuma programmu atradīsit 1. pielikumā.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaSAWhsjUh5OpveR69SGL8saHtVvpxPbE-ozCstdZUUz-QQ/viewform
https://altena.mohr-live.de
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_19_p1.pdf
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Pašvaldības un NVO līdz 24. maijam 
var sniegt projektu pieteikumus 
jauniešu atbalstam Covid19 radīto seku 
mazināšanai

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pan-
dēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu 
atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un ne-
valstiskajām organizācijām, kas strādā ar jaunie-
šiem. Projektu pieteikumus finansējuma saņem-
šanai var iesniegt līdz 24. maijam (ieskaitot), bet 
apstiprinātos projektus – īstenot no 1. jūlija līdz 
gada beigām, sniedzot atbalstu jauniešiem.

Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 
430 000 eiro, savukārt vienam projektam mak-
simāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000 
eiro. Kopumā plānots atbalstīt vairāk nekā 40 pro-
jektus, kurus aicinātas īstenot Latvijas novadu vai 
pilsētu pašvaldības, pašvaldību iestādes un neval
stiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), 
kas iesaistītas darbā ar jaunatni.

Vairāk informācijas šeit.

Ventspils Digitālais centrs aicina klases 
piedalīties citādā skolēnu ekskursijā 
“Attālītis”

2020./2021. mācību gadam tuvojoties noslēgu-
mam, Ventspils Digitālais centrs ir sagatavojis 
piedāvājumu klasēm no visas Latvijas, aicinot do-
ties citādā skolēnu ekskursijā “Attālītis”. Pavisam 
tiek piedāvātas deviņas dažāda veida attālinātās 
tehnoloģiju darbnīcas par dažādām tēmām, kas 
sniegs iespēju skolēniem apgūt jaunas program-
mas un, darbojoties radošā un izklaidējoša veidā, 
iegūt gan digitālu, gan taustāmu rezultātu. Tiek 
piedāvātas arī sešas darbnīcas ar kultūrizglītības 
programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu.

Darbnīcu apraksti un sīkāka informācija par pie-
teikšanos pieejama šeit. Skolēni var piedalīties 
darbnīcās, atrodoties savā skolā, kopā ar skolotā-
ju, kā arī katram skolēnam atrodoties savās mājās.

Ventspils Digitālais centrs atbilstoši programmas 
“Latvijas skolas soma” nostādnēm sagatavojis arī 
papildu sešu tehnoloģiju darbnīcas, kurās iespējams 
piedalīties ar programmas finansiālu atbalstu. Vai-
rāk par “Skolas somas” darbnīcām var uzzināt šeit.

https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/covid-19/pasvaldibas-un-nvo-lidz-24-maijam-var-sniegt-projektu-pieteikumus-jauniesu-atbalstam-covid-19-radito-seku-mazinasanai/
http://www.adre.se/attalitis
http://www.adre.se/skolassoma


Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt epastā 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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Izsludināts Jāņa Zābera II starptautiskais 
vokālistu konkurss

Izsludināta pieteikšanās Jāņa Zābera II starptau-
tiskajam vokālistu konkursam, kas kompetentas 
žūrijas vadībā notiks no 16. līdz 20. septembrim. 
Tajā aicināti piedalīties dažādu valstu mūzikas 
skolu, vidusskolu, koledžu un mūzikas augstskolu 
studenti un absolventi vecumā no desmit līdz 35 
gadiem. Konkursam pieteikties var līdz 31. au-
gustam.

Dalībnieki un interesenti detalizētu informāciju 
par konkursu var uzzināt vietnē www.zaberscom-
petition.lv.

Savukārt par Vokālās akadēmijas pasākumiem in-
teresenti var uzzināt mājaslapā www.vocalacade-
mia.lv.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.zaberscompetition.lv
http://www.zaberscompetition.lv
http://www.vovalacademia.lv/
http://www.vovalacademia.lv/
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