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LPS pievienojas memorandam par 
publisko iepirkumu sistēmas pilnveidi

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kopā ar vēl 15 

organizācijām un uzņēmumiem parakstījusi me-
morandu par publisko iepirkumu sistēmas piln-
veidošanu, lai nodrošinātu godīgas konkurences 
apstākļus un taisnīgas iespējas ikvienam komer-
santam.
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Iniciatīva par publiskās iepirkumu sistēmas piln-
veidi sākta, ņemot vērā paredzētās izmaiņas Pub-
lisko iepirkumu likumā, kuras vēl vairāk var ap-
grūtināt un paildzināt iepirkuma procesu, radot 
neskaidrības un interpretācijas iespējas.

Līdz šim likumprojekta izstrādē un virzībā nepa-
matoti nav ņemti vērā ne sociālo un sadarbības 
partneru, ne nozaru asociāciju paustie apsvēru-
mi par likumprojektā ietverto izmaiņu ietekmi uz 
publisko iepirkumu nozari.

Memorandu parakstījušas 16 organizācijas un 
uzņēmumi: Latvijas Darba devēju konfederāci-

ja, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, 
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Būvuzņē-
mēju partnerība, Latvijas Informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija, autopārvadātāju asociācija 
“Latvijas auto”, Latvijas Autoinženieru asociāci-
ja, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, 
Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Zvērinātu 
revidentu asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu 
federācija, Drošības nozares kompāniju asociāci-
ja, SIA “Golin Riga”, AS “Latvijas valsts meži” un  
AS BAO.

Vairāk lasiet šeit.

Ministru kabinets ņēmis vērā LPS 
ieteikumus publiskās pārvaldes 
elektronisko sistēmu pilnveidošanai

Izskatot jautājumu par informācijas sabiedrības 
attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pār-
valdes informācijas sistēmu jomā, Ministru kabi-
nets (MK) ir ņēmis vērā LPS ieteikumus publiskās 
pārvaldes elektronisko datu sistēmu pilnveidoša-
nai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 8. jūnija lēmumu 
Valsts ieņēmumu dienestam (VID), sadarbojoties 
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistriju (VARAM), sešu mēnešu laikā ir jāsagatavo 
un jāiesniedz izskatīšanai MK informatīvais ziņo-
jums, kurā piedāvāti risinājumi LPS minētajiem 
problēmjautājumiem saistībā ar atkalizmantoja-
miem datiem.

LPS iepriekš lūdza nodrošināt informācijas vien-
reizes principa reālu īstenošanu, piemēram, Cen-

trālajai statistikas pārvaldei nepieprasot no re
spondentiem pārskatu par darbu, jo lielākā daļa 
datu šajā pārskatā jau tiek iesniegta VID, turklāt 
daudz detalizētāk. LPS arī lūdza VID ar automa-
tizētām metodēm uzsākt lietot visus valsts infor-
māciju sistēmās esošos datus, jo pat medijos tiek 
publicēta informācija ar adrešu sarakstiem, kurās 
ir reģistrēts visvairāk juridisko personu.

Kā Ministru kabineta sēdē norādīja LPS padom-
niece Sanita Šķiltere, izpētot publiski pieejamos 
datus par kādu adresi, ir redzams, ka dzīvojamo 
telpu grupā reģistrētas 38 firmas, no kurām 33 nav 
VID reģistrētu struktūrvienību, un tas nozīmē, ka 
šīs firmas savu saimniecisko darbību veic šajā dzī-
voklī. Turklāt uzņēmumu darbības jomas ir ļoti at-
šķirīgas, cita starpā arī koka izstrādājumu ražoša-
na, automobiļu iznomāšana, automobiļu apkope 
un remonts, ko noteikti nav iespējams veikt dzī-
voklī, bet arī 33 juridisko personu biroju atrašanās 
dzīvojamo telpu grupā, nemainot šo telpu lietoša-
nas veidu kadastrā, šķiet, nav atļauta. LPS ieskatā 
valsts informācijas sistēmās pieejamo datu plašā-
ka lietošana efektivizēs VID darbu un vienlaikus 
pasargās godprātīgos uzņēmumus.

LPS arī vērsa uzmanību uz neizprotamo VID lēmu-
mu šajā projektā nodokļu parādu datus nenoteikt 
par pilnībā atvērtiem, lai gan jau patlaban tie ir 
publiski pieejami VID vietnē. Arī projektā norādī-
to atvērto datu kopu skaits pēc būtības nenozīmē, 
ka tie tiešām būs atvērti izmantošanai jebkuram, 
tāpēc LPS ir lūgusi VARAM nodrošināt visos valsts 
realizētajos projektos šādu datu kopu iedalījumu:

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6760-lps-paraksta-memorandu-par-publisko-iepirkumu-sistemas-pilnveidosanu
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1) brīvpiekļuves, bezmaksas dati, bez nekādiem 
ierobežojumiem to lietojumā;

2) atkalizmantojamie dati ar specifiskiem norma-
tīvo aktu ierobežojumiem;

3) atkalizmantojamie dati, kurus drīkst lietot tikai 
publiskās pārvaldes iekšienē.

Lai gan projektos visi šie datu veidi tiek uzskaitīti 
kā atvērtie, tomēr tas neatbilst patiesībai, jo pēdē-
jie divi minētie nav atvērti brīvpiekļuvei.

Tāpat LPS īpaši uzsvēra nepieciešamību VID Elek-
troniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) integrēt 
VARAM izstrādāto “pilnvaroto epakalpojumu”, 
kas atļautu iedzīvotājiem bez datora un bez pa-
matprasmēm darbā ar datoru iesniegt ar konsul-
tantu palīdzību VID EDS gada ienākumu deklarā-
cijas, vienlaikus nekļūstot par VID EDS lietotājiem. 
Patlaban šādas iespējas nav, bet situācijā, kad Co-
vid-19 ierobežojumu dēļ klātienes VID konsultantu 
palīdzība nav pieejama, tas ir īpaši aktuāli. Tāpat 
būtiski, lai arī cilvēki bez datorprasmēm varētu iz-
mantot VID sagatavotās gada ienākumu deklarā-
cijas sagataves, jo pēdējo gadu izmaiņas saistībā 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli nav saprotamas 
lielai daļai valsts iedzīvotāju. Turklāt bez “pilnvaro-
tā epakalpojuma” integrēšanas VID EDS sistēmā 
vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpo-
šanas centros nav iespējams cilvēkiem bez dator-
zināšanām palīdzēt iesniegt gada ienākuma de

klarāciju elektroniski EDS, jo, pieslēdzoties EDS, 
ir jānorāda konkrētā cilvēka epasts, kura šiem 
cilvēkiem nav, kā arī pēc jebkuras cilvēka pieslēg-
šanās VID EDS sistēmai VID savus sagatavotos un 
izdotos dokumentus drīkst paziņot tikai elektro-
niski EDS sistēmā, kas nozīmē, ka cilvēkiem bez 
datorzināšanām ir liegta iespēja uzzināt par tiem 
lēmumiem, ko VID pieņēmis saistībā ar viņiem un 
nosūtījis viņiem VID EDS sistēmā.

Izprotot VID vēlmi arī ar iedzīvotājiem sazināties 
tikai elektroniski, kas samazina iestādes adminis-
tratīvos izdevumus, LPS lūdza Ministru kabinetu 
tomēr rast iedzīvotājiem draudzīgāku risinājumu. 
LPS ieskatā labākais risinājums attiecībā pret per-
sonām, kam nav datorprasmju un grūtības sagādā 
arī viedierīču lietošana, būtu horizontāls: visa pub-
liskā pārvalde pāriet uz pilnībā elektronisku do-
kumentu apriti, visus elektroniskos dokumentus 
nosūta uz Oficiālās elektroniskās adreses informā-
cijas sistēmu, sistēmas pārzinis elektroniskos do-
kumentus, kuru adresāts (fiziskā persona) nav ak-
tivizējis oficiālās elektroniskās adreses lietojumu, 
automatizēti (iespējams, ārpakalpojumā) pārvērš 
papīra dokumenta atvasinājumā, ko tālāk nosūta 
adresātam uz tā deklarēto adresi. LPS uzskata, ka 
šādā veidā būtu iespējams ietaupīt būtiskus resur-
sus, vienlaikus nodrošinot, ka cilvēki ar minimā-
lām datorprasmēm vai vispār bez tām arī turpmāk 
jebkuru korespondenci no publiskā sektora saņem 
papīra formā savā deklarētajā dzīvesvietā.

Ministru prezidents: visas pašvaldības 
ir vienlīdz svarīgas neatkarīgi no to 
politiskās vadības

LPS ir saņēmusi Valsts kancelejas direktora Jāņa 

Citskovska vēstuli, kurā pausts atbalsts vienlīdzī-
gai valsts pārvaldes attieksmei pret visām pašval-
dībām neatkarīgi no tā, kādi politiskie spēki ir to 
vadībā. Šāda vēstule saņemta kā atbilde uz LPS 
7. jūnijā izteiktajām bažām par labklājības ministra 
Gata Eglīša publiskajiem izteikumiem par finansē-
juma sadali pašvaldībām pēc to vadības politiskās 
piederības.

Valsts kanceleja informē, ka Ministru prezidents 
Arturs Krišjānis Kariņš pēc iepazīšanās ar LPS 
pausto satraukumu par pašvaldību vienlīdzīgu 
attīstību, it īpaši pēc administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR), paudis nosodījumu ministra iz-
teikumiem un neatbalsta tos. Ministru prezidents 
uzsver, ka visas Latvijas pašvaldības ir vienlīdz sva-
rīgas neatkarīgi no tā, kāda koalīcija tās vada.
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Arī labklājības ministrs, reaģējot uz LPS nosūtīto 
vēstuli, ir aicinājis LPS priekšsēdi Gintu Kaminski 
uz tikšanos, lai klātienē pārrunātu radušos situāci-
ju. Tikšanās plānota šonedēļ.

Vēstulē, kas 7. jūnijā tika nosūtīta Ministru pre-
zidentam, labklājības ministram un finanšu mi-
nistram, LPS priekšsēdis norādīja, ka ir saņemti 
vairāku pašvaldību lūgumi skaidrot satraucošos 
izteikumus, jo gan pašvaldībām, gan arī LPS šādi 
publiski paziņojumi rada bažas kontekstā ar paš-
valdību tālāku darbību pēc ATR un finansējuma 

pieejamību pašvaldībām ES politiku instrumen-
tu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un Atvese-
ļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros 
nākamajiem septiņiem gadiem. Šis finansējums ir 
kritiski svarīgs, lai nodrošinātu valsts un pašvaldī-
bu turpmāko ekonomisko izaugsmi un konkurēt-
spējas uzlabošanos, kā arī mazinātu sociālekono-
miskās atšķirības starp valsts reģioniem, jo īpaši 
Covid-19 seku mazināšanā katrā novadā.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Seminārs par e-indeksu un pakalpojumu 
sadaļas aizpildīšanu

11. jūnijā LPS sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju un SIA “Jaunrades 
laboratorija” organizēja semināru, kurā skaidroja 

pašvaldību eindeksa aptaujas aizpildīšanu.

Semināra dalībniekiem bija iespēja kopīgi aizpildīt 
aptaujas anketas 4. sadaļu par pakalpojumu pār-
valdības sistēmu un pakalpojumu nodrošināšanu. 
Šajā sadaļā jānorāda informācija par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu klāstu 
un pakalpojumu sniegšanas elektronizācijas pa-
kāpi, t. sk. pašvaldību atbilstību MK noteikumu 
nr. 402 “Valsts pārvaldes epakalpojumu noteiku-
mi” definētajām prasībām.

Semināra videoieraksts pieejams LPS YouTube ka-
nālā šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

Apmācību seminārs-diskusija par 
nelikumīga komercdarbības atbalsta 
atgūšanu

11. jūnijā LPS un Finanšu ministrija (FM) tiešraidē 
rīkoja apmācību seminārudiskusiju par nelikumī-
gu (un nesaderīgu) komercdarbības atbalsta atgū-
šanu.

Semināra ievadā FM speciālisti sniedza ieskatu par 
komercdarbības atbalsta jēdzienu un tā raksturī-
gajām pazīmēm, sniegšanas veidiem, mērķiem un 
piemērojamajiem principiem.

Tālākajā gaitā tika izskatīti jautājumi par ko-
mercdarbības atbalsta likumību – pienākumu ie-
sniegt paziņojumu Eiropas Komisijā un nogaidī-
šanas pienākumu (standstill clause), paziņošanas 

https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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pienākuma izņēmumiem, komercdarbības at-
balsta saderīgumu, nelikumīga (un nesaderīga) 
komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākumu, 
atgūšanas praktiskajiem aspektiem – procedū-
ru, atbalsta saņēmēju identifikāciju, ekonomisko 
pēctecību, izņēmumiem no atgūšanas pienākuma 
izpildes un Eiropas Komisijas lēmumu un Eiropas 

Savienības tiesu prakses piemēriem.

Prezentāciju par nelikumīga (un nesaderīga) ko-
mercdarbības atbalsta atgūšanu skatiet šeit!

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Tautsaimniecības un Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas 
apvienotā sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas un Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas apvienotā sēde 
notiks 16. jūnijā plkst. 13.

Apvienotā komiteju sēde tiek organizēta sadarbī-
bā ar Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uz-
ņēmumu asociācijas (LŪKA) Valdi.

Darba kārtība:

1. Aptaujas rezultāti par pašvaldību sniegto at-
balstu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslē-
gumiem mājsaimniecībās – informēs Mārupes 
novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze 
Krēmere.

2. Konkurences neitralitāte un pašvaldību politi-
ka ūdenssaimniecības pieslēgumu nodrošinā-
šanā – informēs Konkurences padomes pār-
stāvji.

3. Pašvaldību pieredze ūdensapgādes un kanali-
zācijas pieslēgumu organizēšanā un līdzfinan-
sēšanā – informēs SIA “Dobeles ūdens” Valdes 
loceklis LŪKA Valdes loceklis Dainis Miezītis 
un SIA “Saltavots” Valdes loceklis LŪKA Valdes 
priekšsēdētāja vietnieks Guntars Dambenieks.

4. VARAM plānotās darbības saistībā ar vadlīni-
jām saistošo noteikumu izstrādē un iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atmaksu par līdzfinansēju-
mu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu ierīko-
šanai – informēs VARAM Ūdens resursu noda-
ļas vadītāja Iveta Teibe.

5. Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska 
faktoru uzraudzībai un kontrolei – informēs Rī-
gas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības 
un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais 
pētnieks Sandis Dejus.

Sēdi 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.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6764-lps-un-fm-apmacibu-diskusiju-seminars-par-nelikumiga-komercdarbibas-atbalsta-atgusanu
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/682-16junija-plkst1300-lps-tautsaimniecibas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-apvienota-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
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Seminārs par aizņemšanās procesu 
pašvaldībām saistībā ar ATR

17. jūnijā plkst. 10 notiks informatīvs seminārs 
ATR ietvaros apvienojamajām pašvaldībām, kurā 
saistībā ar jauno novadu pašvaldību darbības sāk-
šanu šā gada 1. jūlijā Finanšu ministrijas pārstāvji 
informēs par izmaiņām aizņemšanās procesā, sa-

vukārt Valsts kases pārstāvji – par izmaiņām norē-
ķinos ar pašvaldībām.

Seminārā Finanšu ministriju pārstāvēs Pašvaldību 
finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas 
departamenta direktore Inta Komisare un Pašval-
dību finansiālās darbības uzraudzības un finansē-
šanas departamenta direktores vietniece, Pašval-
dību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes 
nodaļas vadītāja Baiba Tisenkopfa. No Valsts ka-
ses seminārā piedalīsies Norēķinu departamenta 
direktore Aiga Vīksna, Budžeta izpildes un uzrau-
dzības departamenta direktore Anita Popova un 
Klientu pārvaldības departamenta direktors San-
dis Putniņš.

Seminārs notiks attālināti un būs skatāms tiešrai-
dē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, vi-
deoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Vebinārs “Jaunatne. Klimats. Vietējā 
politika. Kādēļ un kādēļ gan ne?”

Ekrānuzņēmums no filmas “Adélaïde Charlier, la meuf 
du climat”

15. jūnijā plkst. 14 LPS rīko starptautisku vebinā-
ru “Jaunatne. Klimats. Vietējā politika. Kādēļ un 
kādēļ gan ne?”, un tas notiks kā Eiropas klimata 
pakta satelītpasākums un jaunās Eiropas Bauhaus 
iniciatīvas pasākums.

Jaunieši nav mūsu nākotne; viņi ir šeit un tagad. 
Jauniešu loma ir ļoti nozīmīga: viņi aktīvi piedalās 
dažādās aktivitātēs klimata pārmaiņu mazināša-
nai un kampaņās, izglītojot un veidojot izpratni 
par vides jautājumiem, un iesaistās vietējos un 
starptautiskos projektos, kas veltīti klimata pār-
maiņām. Būtiski, lai jauniešiem būtu iespējas pie-
dalīties arī lēmumu pieņemšanā pašvaldībās, jo šie 
lēmumi noteikti ietekmēs viņu nākotni.

Taču vai jaunieši ir pārmaiņu virzītāji? Kas jaunajai 
paaudzei vajadzīgs, lai būtu par pozitīvo pārmai-
ņu katalizatoru? Kā politiķi var sadarboties ar jau-
niešiem vietējā un nacionālajā līmenī? Vai klimata 
krīze tagad ir jebkuras politikas pamats? Ko mēs 
īsti vēlamies un kad to vēlamies panākt? Šie ir jau-
tājumi, uz kuriem tiks meklētas atbildes vebinārā.

To atklās Eiropas klimata pakta vēstnieks Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs 
Ansiņš un Lietuvas Pašvaldību asociācijas prezi-
dents Eiropas mēru pakta vēstnieks no Lietuvas 

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/683-17junija-plkst1000-aiznemsanas-process-pasvaldibam-saistiba-ar-atr
https://europa.eu/climate-pact/events/satellite-event-webinar-youth-climate-local-politics-why-and-why-not_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/independent-event-webinar-youth-climate-local-politics-why-and-why-not_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://www.covenantofmayors.eu/


Mindaugs Sinkevičs. Vebināru vadīs Lietuvas Jo-
nišķu pašvaldības mēra vietniece Vaida Aleknavi-
čiene. Tajā Dr. arch. Antra Viļuma no Rīgas Tehnis-
kās universitātes pastāstīs, kā padarīt mūsu paš-
valdības labākas, iesaistot jauniešus un īstenojot 
aktivitātes jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas kon-
tekstā. Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte no 
Latvijas Prof. Dr. oec. Inese Vaidere iepazīstinās ar 
savu redzējumu par to, vai klimata politika tagad ir 
jebkuras politikas pamats un kāda ir jauniešu loma 
politikas darba kārtības veidošanā.

Pasākumā varēs uzzināt stāstus no Lietuvas, Gru-
zijas un Ukrainas par jauniešu iesaisti vides aktivi-
tātēs un vietējās politikas veidošanā. Mūsu valsts 
pieredzē dalīsies Talsu novada Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes lietu speciāliste Dana Šteinber-
ga un Valmieras pilsētas domes sabiedrisko attie-
cību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa, 

kuras pastāstīs par jauniešu drosmi un vēlmi ietek-
mēt gan tagadni, gan nākotni.

Epiloga vietā LPS piedāvās noskatīties Latvijas 
Pašvaldību savienības veidoto mākslas un mūzi-
kas video par dabas tēmu, kura tapšanā piedalī-
jušies bērni un jaunieši no Latvijas, Gruzijas un 
Ukrainas.

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

Papildu informācija un vebināra darba kārtība pie-
ejama LPS vietnē.

Pasākumu rīko Latvijas Pašvaldību savienība sa-
darbībā ar Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu padomi, PLATFORMU un Lietuvas Pašvaldību 
asociāciju.

7

Latvijas pašvaldībās īstenotie kultūras 
projekti nominēti jaunās Eiropas 
Bauhaus iniciatīvas balvai

Latvijas pašvaldībās īstenotie kultūras projekti – 
Kuldīgas Ielu mākslas festivāls un pašvaldības līdz-
finansētā programma iedzīvotāju atbalstam kul-
tūras pieminekļu restaurācijai Liepājas vēsturiska-
jā centrā – iekļuvuši nominēto vidū jaunās Eiropas 
Bauhaus iniciatīvas balvai.

Kuldīgas Ielu mākslas festivāls, kas iesniegts ka-
tegorijā “Kultūras, mākslas un kopienu mobilizā-
cija”, ir starpdisciplinārs projekts, kas 2020. gadā 
Kuldīgā īstenots pirmo reizi, lai gadu gaitā pilsē-
tu veidotu par brīvdabas mākslas galeriju. Lai ie-
saistītu pēc iespējas dažādākas sabiedrības gru-
pas, festivālā rīkotas dažādas radošās darbnīcas 
“Māksla ārpus rāmjiem”. Tajās ikviens, no skolēna 
līdz senioram, varēja piedalīties sienu apgleznoša-
nā, diskutēt par mākslas darbu simboliem, kera-
miku, grāmatu rakstīšanu, kā arī piedalīties māk

slas darbu fotografēšanas un video filmēšanas ar 
dronu radošajā darbnīcā. 

“Festivāla idejas pamatā ir mūsu vēlme ar mākslas 
palīdzību izveidot Kuldīgas jauno pilsētas daļu pievil-
cīgāku. Tikai audeklu vietā mēs izmantojam sienas, 
uz ēku mūriem, vecām katlu mājām, ķieģeļu žogiem 
vai garāžām gleznojot un zīmējot Kuldīgai veltītus 
darbus,” atklāja viens no festivāla rīkotājiem, NVO 
“Mākslas un tehnoloģiju centrs” pārstāvis Artis 
Gustovskis. Viņš arī pastāstīja, ka 2021. gadā Ielu 
mākslas festivālu iecerēts veidot kā pasākumu, ko 
raksturo ilgtspēja un rūpes par klimata pārmai-
ņām, vienlaikus ietverot arī digitalizācijas tēmu.

Savukārt Liepājas pilsētas domes iesniegtais kul-
tūrvēsturiskā mantojuma restaurācijas projekts 
iesniegts kategorijā “Saglabāts un pārveidots 
kultūras mantojums”. Liepājas dome finansiālā 
atbalsta programmu kultūras pieminekļu īpašnie-
kiem īsteno kopš 2015. gada, lai veicinātu kultūras 
pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs. Šo-
brīd finansiāli atbalstīta jau 69 kultūras pieminekļu 
restaurācija.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs 
Ansiņš¸ raksturojot pašvaldības iniciatīvu, norādī-
ja, ka Liepājas unikālā pilsētvide ir nenovērtējama 

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6753-15-junijs-piedalieties-vebinara-jaunatne-klimats-vieteja-politika-kadel-un-kadel-gan-ne
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/event/green-day-event-on-green-sustainable-and-creative-municipalities/
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bagātība gan liepājniekiem, gan pilsētas viesiem, 
taču tā gadu gaitā stipri cietusi. “Dabas radītās 
vērtības, kā jūras vai ezera klātbūtne, savijušās ar 
vairākos gadsimtos cilvēka roku paveiktiem meis-
tardarbiem – koka mežģīnēm rotātām vasarnīcām 
Jūrmalas parka rajonā vai grezniem jūgendstila īres 
namiem pilsētas centrā, Jaunliepājas un Ezermalas 
fabrikantu mājām vai Karostas oficieru izsmalcinā-
tajām ēkām. Priecājos, ka pēdējo gadu laikā ar ie-
dzīvotāju pašu entuziasmu un pašvaldības atbalstu 
pamazām mēs varam šo mantojumu atgriezt cie-
nīgā izskatā. Mudinot iedzīvotājus iesaistīties ener-
goefektivitātes paaugstināšanā, siltinot namus vai 
piešķirot līdzfinansējumu pagalmu sakārtošanai un 
vēsturiskās apbūves atjaunošanai, mēs veidojam pil-
sētvidi, kurā pašiem gribas dzīvot un ar kuru varam 
lepoties saviem viesiem,” atklāja Ansiņš.

Jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas balvai jau īste-
notos projektus vai jauniešu ieceres varēja pieteikt 
desmit kategorijās, un kopumā saņemti 2090 pie-
teikumi. Jaunās iniciatīvas mērķis ir saplūdināt ro-
bežas starp zinātni, tehnoloģijām, mākslu, kultūru 
un sociālo iekļaušanu, rodot risinājumus, kā mūsu 
dzīvesvietas kopā veidot ilgtspējīgākas, skaistākas 
un iekļaujošas. Ar šīs iniciatīvas balvas starpniecī-
bu Eiropas Komisija vēlas darīt plašākai sabiedrī-
bai zināmus piemērus, kā šos mērķus iespējams 
sasniegt praksē. Uzvarētāji katrā no desmit kate-
gorijām tiks paziņoti septembrī.

 
Agita Kaupuža,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Pašvaldības aicinātas iesniegt projektus 
jaunajā CERV programmā

Šā gada aprīļa noslēgumā tika atvērta jaunā ES 
programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un 
vērtības” (CERV), kas apvieno iepriekšējā perioda 
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” un “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība”, savukārt maija beigās 
atvēra šīs programmas apakšprogrammas “Town 
Twinning” un “Networks of Towns” jeb “Pašval-
dību sadarbība” un “Pašvaldību tīklojumi”.

Programmas CERV vispārīgais mērķis ir aizsargāt 
un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas lī-
gumā par ES darbību, ES pamattiesību hartā un 
piemērojamajās starptautiskajās cilvēktiesību 
konvencijās, jo īpaši šim nolūkam atbalstot pilso-
niskās sabiedrības organizācijas un citas ieintere-
sētās personas, kuras darbojas vietējā, reģionālā, 
valstiskā un transnacionālā līmenī, un sekmējot 

pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, lai sagla-
bātu un pilnveidotu atklātu, tiesībās balstītu, de-
mokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, 
kuras pamatā ir tiesiskums.

Šobrīd programmā var iesniegt projektus pašval-
dību sadarbībai (Town Twinning), kā arī projektus 
pašvaldību tīklojumu veidošanai (Networks of 
Towns) un Eiropas vēstures piemiņas pasākumu 
organizēšanai.

Projektu iesniegšanas termiņi:

Eiropas vēstures piemiņas pasākumi – 22. jūnijs 
(sīkāka informācija ŠEIT);

Pašvaldību sadarbība (Town Twinning) – 26. au-
gusts (sīkāka informācija ŠEIT);

Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns) – 26. au-
gusts (sīkāka informācija ŠEIT).

Aicinām piedalīties arī CERV programmas sadar-
bības partnerību veicināšanas pasākumā “You 
Care. We CERV”, ko organizē Kipras, Zviedrijas, 
Vācijas, Luksemburgas, Latvijas, Spānijas un Beļ-
ģijas CERV programmas koordinatori un entuzias-
ti. Sīkāka informācija šeit.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en
https://euroalert.net/call/4240/call-for-proposals-2021-european-remembrance
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceINCLUDEPICTURE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceINCLUDEPICTURE
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/cerv-programmas-sadarbibas-partneribu-veicinasanas-pasakums-you-care-we-cerv
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• 7. jūnijā LETA: “Dobeles novadā vēlēšanās 
uzvarējusī LZS gatava strādāt kopā ar visiem 
domē iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem” – 
par LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacīto 
intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” pēc 
pašvaldību vēlēšanām.

• 7. jūnijā LETA: “LPS priekšsēdis: jaunajām paš-
valdībām būs vajadzīgs iestrādāšanās laiks līdz 
diviem gadiem” – par LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska intervijā TV3 raidījumam “900 sekun-
des” teikto par jaunievēlētajām pašvaldībām 
un nepieciešamību mainīt domāšanu.

• 7. jūnijā LETA: “LPS prasa skaidrot labklājības 
ministra Eglīša izteikumus par finansējuma sa-
dali pašvaldībām pēc politiskās piederības” – 
par LPS vēršanos pie valsts augstākajām amat-
personām ar lūgumu skaidrot labklājības mi-
nistra publiski pausto par finansējuma plūsmas 
kontroli pašvaldībām atkarībā no to vadības 
politiskās piederības.

• 7. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS lūdz skaid-
rot labklājības ministra izteikumus par finansē-
juma sadali pašvaldībām pēc to vadības politis-
kās piederības” (šeit).

• 7. jūnijā NRA: “LPS priekšsēdis prognozē, cik 
ilgs laiks jaunajām pašvaldībām būs nepiecie-
šams, lai iestrādātos” – par LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska pausto intervijā TV3 raidījumam 
“900 sekundes” (šeit).

• 7. jūnijā NRA: “LPS prasa skaidrot labklājības 
ministra Eglīša izteikumus” – par LPS vērša-
nos pie valsts augstākajām amatpersonām ar 

lūgumu skaidrot ministra Gata Eglīša publiski 
pausto par finansējuma plūsmas kontroli paš-
valdībām pēc to vadības politiskās piederības 
(šeit).

• 7. jūnijā Delfi: “Pēc Eglīša tvīta LPS lūdz skaid-
rot pašvaldību finansēšanu” – par LPS vēstuli 
Ministru prezidentam, finanšu ministram un 
labklājības ministram ar lūgumu skaidrot Gata 
Eglīša izteikumus par finansējuma plūsmas 
kontroli pašvaldībām pēc to vadības politiskās 
piederības (šeit).

• 7. jūnijā Delfi: “‘Laiks rādīs’ – saka Kariņš par 
ministra Eglīša atbilstību amatam” – par labklā-
jības ministra izteikumiem un LPS vēstuli valsts 
augstākajām amatpersonām ar lūgumu skaid-
rot šos izteikumus (šeit).

• 7. jūnijā TVNET: “LPS priekšsēdis: pašvaldībām 
būs jāmaina domāšana attiecībā uz visu plāno-
šanu” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sacīto intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” 
(šeit).

• 7. jūnijā Jauns.lv: “Dobeles novadā uzvarēju-
sī LZS gatava strādāt kopā ar visiem domē ie-
kļuvušajiem politiskajiem spēkiem” – par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska teikto TV3 raidīju-
mā “900 sekundes” (šeit).

• 7. jūnijā LSM; LTV; Re!: “LPS lūdz skaidrot 
G. Eglīša izteikumus” – par LPS vēršanos pie 
valsts augstākajām amatpersonām ar lūgumu 
skaidrot labklājības ministra izteikumus par Ei-
ropas Savienības finansējuma plūsmas kontroli 
pašvaldībām un LPS priekšsēža Ginta Kamin-
ska komentārs (šeit).

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/dienaskartiba/329111-lps-ludz-skaidrot-labklajibas-ministra-izteikumus-par-finansejuma-sadali-pasvaldibam-pec-to-vadibas-politiskas-piederibas-2021
https://nra.lv/latvija/regionos/349152-lps-priekssedis-prognoze-cik-ilgs-laiks-jaunajam-pasvaldibam-bus-nepieciesams-lai-iestradatos.htm
https://nra.lv/latvija/349219-lps-prasa-skaidrot-labklajibas-ministra-eglisa-izteikumus.htm
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pec-eglisa-tvita-lps-ludz-skaidrot-pasvaldibu-finansesanu.d?id=53276435
https://www.delfi.lv/news/national/politics/laiks-radis-saka-karins-par-ministra-eglisa-atbilstibu-amatam.d?id=53276681
https://www.tvnet.lv/7266063/lps-priekssedis-pasvaldibam-bus-jamaina-domasana-attieciba-uz-visu-planosanu
https://jauns.lv/raksts/zinas/446909-dobeles-novada-uzvarejusi-lzs-gatava-stradat-kopa-ar-visiem-dome-iekluvusajiem-politiskajiem-spekiem
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.06.2021-lps-ludz-skaidrot-g.-eglisa-izteikumus.id222105/
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• 7. jūnijā Skaties; TV3: “Kaminskis: jaunajām 
pašvaldībām būs vajadzīgs iestrādāšanās laiks 
līdz diviem gadiem” – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska paustais intervijā TV3 raidījumam “900 
sekundes” (šeit).

• 7. jūnijā Skaties; TV3: “Dobeles novadā uzva-
rējusī LZS gatava strādāt kopā ar visiem domē 
iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem” – par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto TV3 raidīju-
mā “900 sekundes” (šeit).

• 7. jūnijā Baltijas balss: “Pašvaldības prasa 
skaidrot labklājības ministra Eglīša izteiku-
mus” – par LPS vēršanos pie valsts augstāka-
jām amatpersonām ar lūgumu skaidrot minis-
tra Gata Eglīša publiski pausto par finansējuma 
plūsmas kontroli pašvaldībām pēc to vadības 
politiskās piederības (šeit).

• 7. jūnijā Apriņķis: “LPS priekšsēdis: jaunajām 
pašvaldībām būs vajadzīgs iestrādāšanās laiks 
līdz diviem gadiem” – par LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska teikto TV3 raidījumā “900 sekundes” 
(šeit).

• 7. jūnijā Bauskas Dzīve: “LPS priekšsēdis: jau-
najām pašvaldībām būs vajadzīgs iestrādāša-
nās laiks līdz diviem gadiem” – par LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska sacīto intervijā TV3 raidī-
jumam “900 sekundes” (šeit).

• 7. jūnijā Zemgales Ziņas: “Dobeles novadā vē-
lēšanās uzvarējusī LZS gatava strādāt kopā ar 
visiem domē iekļuvušajiem” – par LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska pausto TV3 raidījumā 
“900 sekundes” (šeit).

• 7. jūnijā Rekurzeme.lv: “LPS priekšsēdis: jau-
najām pašvaldībām būs vajadzīgs iestrādāša-
nās laiks līdz diviem gadiem” – par LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska sacīto TV3 raidījumā “900 
sekundes” (šeit).

• 8. jūnijā Diena: “Demisiju nepieprasīs” – par 
labklājības ministra Gata Eglīša tvītu nākamajā 
dienā pēc vēlēšanām un LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska paustais par LPS vēstuli Ministru 
prezidentam, finanšu ministram un labklājības 
ministram ar lūgumu skaidrot ministra izteiku-
mus.

• 8. jūnijā Ekonomika.lv: “LPS lūdz skaidrot paš-
valdību finansēšanu” – par LPS vēršanos pie 
valsts augstākajām amatpersonām ar lūgumu 
skaidrot labklājības ministra publiskos izteiku-
mus par finansējuma plūsmas kontroli pašval-
dībām atkarībā no to vadības politiskās piede-
rības un LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacīto 
LTV raidījumā “Rīta Panorāma” (šeit).

• 8. jūnijā LSM; LTV; Re! – LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska dalība LTV raidījumā “Rīta Panorā-
ma” (šeit).

• 8. jūnijā Kurzemes Vārds: “Pašvaldībām vaja-
dzēs laiku iestrādāties” – par LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacīto TV3 raidījumā “900 se-
kundes”.

• 9. jūnijā Delfi Bizness: “Centīsies veidot efektī-
vu un ilgtspējīgu publisko iepirkumu sistēmu” – 
par 16 organizāciju un uzņēmumu, t. sk. LPS, 
parakstīto memorandu publisko iepirkumu sis-
tēmas uzlabošanai (šeit).

• 9. jūnijā Liesma: “Jāredz visas teritorijas attīstī-
ba” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska komen-
tārs par jaunizveidotajām pašvaldībām, darā-
majiem darbiem un atbildību (šeit).

• 9. jūnijā irliepaja.lv: “Ansiņš saņem atzinību 
par ieguldījumu dzimumu līdztiesības stiprinā-
šanā” – par Liepājas domes priekšsēdētāja viet-
niekam Gunāram Ansiņam pasniegto Dzimumu 

https://skaties.lv/zinas/velesanas2021/kaminskis-jaunajam-pasvaldibam-bus-vajadzigs-iestradasanas-laiks-lidz-diviem-gadiem/
https://skaties.lv/zinas/velesanas2021/dobeles-novada-uzvarejusi-lzs-gatava-stradat-kopa-ar-visiem-dome-iekluvusajiem-politiskajiem-spekiem/
https://lat.bb.lv/raksts/sabiedriba/2021/06/07/pasvaldibas-prasa-skaidrot-labklajibas-ministra-eglisa-izteikumus
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/pasvaldibas/24933-lps-priekssedis-jaunajam-pasvaldibam-bus-vajadzigs-iestradasanas-laiks-lidz-diviem-gadiem
https://www.bauskasdzive.lv/latvija-un-pasaule/lps-priekssedis-jaunajam-pasvaldibam-bus-vajadzigs-iestradasanas-laiks-lidz-diviem-gadiem-191435
https://www.zz.lv/vietejas-zinas/dobeles-novada-velesanas-uzvarejusi-lzs-gatava-stradat-kopa-ar-visiem-dome-iekluvusajiem-258290
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/latvijas-zinas/lps-priekssedis-jaunajam-pasvaldibam-bus-vajadzigs-iestradasanas-laiks-lidz-diviem-gadiem-153630
https://www.ekonomika.lv/lps-ludz-skaidrot-pasvaldibu-finansesanu/
https://ltv.lsm.lv/lv/zinas/riita-panorama/
https://ltv.lsm.lv/lv/zinas/riita-panorama/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/08.06.2021-intervija-ar-latvijas-pasvaldibu-savienibas-priekssedi-gintu-kam.id222168/
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/centisies-veidot-efektivu-un-ilgtspejigu-publisko-iepirkumu-sistemu.d?id=53283087
https://www.eliesma.lv/jaredz-visas-teritorijas-attistiba


līdztiesības balvu un LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska sacīto par šo balvu (šeit).

• 10. jūnijā La.lv: ““Daudziem varētu būt sarežģī-
ti nomaksāt noteikto iemaksu.” Kaminskis pie-
dāvā noteikt pārejas periodu” – par LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska teikto kanāla RīgaTV 24 
raidījumā “Ziņu TOP 5”, komentējot jauno obli-
gāto minimālo sociālo iemaksu principa ievie-
šanu no 1. jūlija (šeit).

• 10. jūnijā RīgaTV 24: “Pašvaldību savienība 
lūdz skaidrot labklājības ministra Eglīša iz-
teikumus” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
komentāri kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu 
TOP” (šeit).

• 10. jūnijā LSM; ReTV; Replay.lv: “Cer uz sekmī-
gāku skolu tīkla sakārtošanu jaunajos novados 
nākamgad” – par skolu reorganizāciju un likvi-
dāciju un LPS padomnieces Ināras Dundures 

komentārs (šeit).

• 10. jūnijā Zemgales Ziņas: “Uzvaras gūst 
vietvaru vadītāji. Kas manīsies?” – par pašval-
dību vēlēšanu rezultātiem Zemgalē un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto TV3 raidīju-
mā “900 sekundes”.

• 10. jūnijā Jūrmalas Vārds: “Ja zaudējām vēlē-
šanās, tad vismaz uzvarēsim spēlē “kurš stul-
bāks”” – par LPS lūgumu atbildīgajām amat-
personām izskaidrot labklājības ministra iztei-
kumus par finansējuma plūsmas kontroli paš-
valdībām pēc to vadības politiskās piederības.

• 12. jūnijā LSM, LTV 1; RE! – LPS padomnieces 
Sniedzes Sproģes dalība LTV 1 raidījumā “Vi-
des fakti” (šeit).

11

https://irliepaja.lv/dome/ansins-sanem-atzinibu-par-ieguldijumu-dzimumu-lidz/
https://www.la.lv/daudziem-varetu-but-sarezgiti-nomaksat-noteikto-iemaksu-kaminskis-piedava-noteikt-parejas-periodu
https://xtv.lv/rigatv24/video/L3N83nk6p0n-pasvaldibu_savieniba_ludz_skaidrot_labklajibas_ministra_eglisa_izteikumus
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/cer-uz-sekmigaku-skolu-tikla-sakartosanu-jaunajos-novados-nakamgad.a408499/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/12.06.2021-baltijas-juras-pludales-konstatetas-vairakas-nepilnibas-atkritum.id222558/


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.
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Deviņi no tiem ir saskaņoti, 
bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-479 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumā nr. 468 
“Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas 
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruk-
tūrai Rail Baltica””

07.06.2021. 20.05.2021 Jā

2. VSS-406 – Par programmas projektu “Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānoša-
nas perioda darbības programma”

07.06.2021. 20.05.2021. Nē

3. VSS-431 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos 
nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaim-
niecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā””

07.06.2021. 13.06.2021. Jā

4. VSS-480 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos 
nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo 
infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst 
maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rī-
gas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” īsteno-
šanas noteikumi””

07.06.2021. 20.05.2021. Jā

5. VSS-447 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas 
Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauk-
sme vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulē-
jošās jomas un normatīvie akti”

07.06.2021. 20.05.2021. Jā

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ



6. VSS-456 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos 
nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodroši-
na pagaidu aizsardzību pret vardarbību””

07.06.2021. 20.05.2021. Jā

7. VSS-483 – Par plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas 
sabiedrības attīstības plāns 2021.–2023. gadam”

10.06.2021. 27.05.2021. Jā

8. VSS-507 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos nr. 17 
“Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzi-
nāšanas iekārtām””

10.06.2021. 27.05.2021. Jā

9. VSS-520 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Fizisko 
personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”

10.06.2021. 27.05.2021. Nē

10. VSS-482 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Centra iela 35d”, Mētrienas pagastā, 
Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības 
īpašumā”

11.06.2021. 27.05.2021. Jā

11. VSS-517 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājas pilsētā, 
nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

11.06.2021. 03.06.2021. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.
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10. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS552 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būv-
niecības un uzraudzības kārtība””

VSS543 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā nr. 347 “Par 
biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām 
vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekusta-
mā īpašuma nodokli””

VSS544 – Informatīvais ziņojums “Par sabiedris-
kā labuma organizāciju darbību un attīstību”

VSS545 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS555 – Pamatnostādņu projekts “Jaunatnes 
politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

VSS556 – Plāna projekts “Jaunatnes politikas īs-
tenošanas plāns 2021.–2023. gadam”

VSS554 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos 
nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fon-
da programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kār-
tība””

VSS540 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veic 
tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtē-
šanu”

VSS560 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006. gada 19. septembra noteiku-
mos nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas 
kārtība””

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503531
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503531
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503549
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503364
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503364
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503364
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503542
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503542
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503542
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503542
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Turpinās Covid-19 inficēšanās gadījumu 
samazināšanās

Pēdējo sešu nedēļu laikā Latvijā vērojams Covid-19 
gadījumu skaita samazinājums par 73%, bet pagā-
jušajā nedēļā (23. nedēļa) salīdzinājumā ar iepriek-
šējo nedēļu (22. nedēļu) samazinājums ir gandrīz 
par 30%. Vienā dienā vidēji atklāti 174 jauni inficē-
tie (nedēļu iepriekš – 254). Pagājušajā nedēļā par 
2,6% samazinājies veikto testu skaits, vidēji dienā 
veikti 9152 testi (iepriekš 9398).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji 28 pa-
cienti dienā (nedēļu iepriekš 29), tādējādi ikdienā 
slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 331 pacients 
(iepriekš 412).

Visās vecuma grupās turpinās saslimstības sama-
zinājums, un visos reģionos vienmērīgi samazinās 
jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
šobrīd ir 0,78 (nedēļu iepriekš 0,85), kas liecina par 

infekcijas slimības izplatības mazināšanos.

Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības 
rādītājs ir 83 (iepriekš 111), Latvijā tas ir gandrīz 
divarpus reizes augstāks. Kopumā Eiropā situācija 
uzlabojas – 17 valstīs tā ir stabila vai vērojams sa-
slimstības samazinājums.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, iedzī-
votāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo vak-
cinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības 
veids, kas pasargā no smagām slimības formām 
un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Gan portālā manavakcina.lv, gan arī Veselības 
ministrijas vietnē šeit iespējams redzēt vakcīnas 
veidus, kas tiek piedāvāti pirmajām potēm liela-
jos vakcinācijas centros. Informācija par konkrētās 
nedēļas vakcīnu veidu pieejamību tiks atjaunota 
katru pirmdienu līdz plkst. 10.

Joprojām rūpīgi jāievēro Covid-19 profilakse:

• īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēna,

• pareizi jālieto sejas maska (nosedzot degunu 
un zodu),

• jāvēdina telpas vairākas reizes dienā, plaši at-
verot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vai-
rāk cirkulētu telpā,

• iespēju robežās jāstrādā attālināti,

• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar 
mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Publiskus pasākumus drīkst apmeklēt arī 
cilvēki ar negatīvu Covid-19 testu

Sākot ar 15. jūniju, publiskus pasākumus drīkst 
apmeklēt arī cilvēki ar negatīvu Covid-19 testu, 
savukārt bērniem līdz 12 gadu vecumam tests nav 
jāveic. Šādos pasākumos jāievēro noteiktās drošī-
bas prasības.

Kas drīkst apmeklēt publiskus pasākumus, pie-
mēram, koncertus, kino, teātra izrādes u. tml.?

No 15. jūnija, uzrādot digitālo Covid-19 sertifi-
kātu, publiskus pasākumus var apmeklēt cilvēki, 
kuri:

http://xn--manavakcna-8sb.lv/
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19
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• ir vakcinējušies pret Covid-19;

• pēdējā pusgada laikā ir pārslimojuši Covid-19;

• pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 testu 
un tas ir negatīvs;

• pēdējo sešu stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro 
antigēna testu un tas ir negatīvs.

Visus šos gadījumus reģistrē digitālajā Covid-19 
sertifikātā, kas jāuzrāda pie ieejas pasākumā.

Pasākumus kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni 
līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti vai pār-
slimojuši, un viņiem nebūs jāveic Covid-19 tests 
(bērni no 12 gadu vecuma var vakcinēties, tāpēc 
viņiem jābūt vakcinētiem, pārslimojušiem vai jā-
veic Covid-19 tests).

Līdz 1. augustam Covid-19 testu apmaksās no 
valsts budžeta līdzekļiem. Bērniem, kas jaunāki 
par 18 gadiem, Covid-19 testu no valsts budžeta 
līdzekļiem apmaksās līdz 1. septembrim.

Kādas prasības no 15. jūnija jāievēro pasāku-
mos, kuros piedalās arī bērni un cilvēki ar nega-
tīviem Covid-19 testiem?

Lai pasākumus varētu apmeklēt arī cilvēki ar ne-
gatīvu Covid-19 testu, kā arī bērni, kuriem vēl vak-
cīnas nav pieejamas vai vakcinācija vēl nav veikta, 
organizatoriem jāievēro šādas prasības:

• jāspēj pārbaudīt, vai apmeklētāji ir vakcinēju-

šies, pārslimojuši Covid-19 vai ir derīgs Covid-19 
tests (bērniem līdz 12 gadu vecumam var lūgt 
apliecināt vecumu);

• gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto 
sejas maska (izņemot bērnus, kuri nav sasnie-
guši septiņu gadu vecumu);

• jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēd-
vietās var atrasties ne vairāk kā divi cilvēki, kuri 
nav no vienas mājsaimes, un ne vairāk kā četri 
cilvēki no vienas mājsaimes);

• nedrīkst pieļaut cilvēku drūzmēšanos;

• telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par četrām 
stundām (pēc divām stundām jābūt 15 minūšu 
pauzei, telpu vēdināšanai);

• telpās pasākumā drīkst piedalīties ne vairāk kā 
300 cilvēki, pasākumos ārā – ne vairāk kā 500 
cilvēki.

Jau iepriekš pieņemtie noteikumi paredz iespēju 
pasākumu organizēt tikai vakcinētiem vai Covid-19 
pārslimojušiem apmeklētājiem. Tādā gadījumā 
specifisku prasību organizatoriem nav, būtiskā-
kais pārliecināties par vakcinācijas vai pārslimoša-
nas faktu, kā arī pašiem darbiniekiem jāatbilst šīm 
prasībām.

Informāciju par to, vai persona ir vakcinēta pret Co-
vid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 
vai ir veikta Covid-19 testēšana, pakalpojumu snie-
dzēji varēs iegūt vietnē www.Covid19sertifikats.lv, 
kā arī izmantojot speciālu viedtālruņu aplikāciju.

Ar grozījumiem Zemesgrāmatu likumā 
samazinātas nodevas un vienkāršota 
būves ierakstīšana

10. jūnijā Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīti Ties-
lietu ministrijas izstrādātie grozījumi Zemesgrā-
matu likumā, kas paredz vienkāršot ar būves ie-
rakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā saistītās 
procedūras, un priekšlikums samazināt valsts no-
devu par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrā-
matā. 

Turpmāk par īpašumtiesību nostiprināšanu ze-
mesgrāmatā fiziskai personai līdzšinējo 2% vietā 
būs jāmaksā valsts nodeva 1,5% apmērā no īpašu-

ma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzī-
vokļa īpašuma nostiprināšanu līdzšinējo 6% vietā 
būs jāmaksā 2% no īpašuma vērtības.

Likuma grozījumi paredz izmaiņas arī attiecībā uz 
būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā: ja 
ēkas (būves) īpašniekam ir elektronisks paraksts, 
viņš iesniegumu par būves, tajā skaitā jaunbūves, 
ierakstīšanu, kā arī būves dzēšanu zemesgrāma-
tā turpmāk varēs iesniegt, aizpildot speciālu tieš-
saistes formu Būvniecības informācijas sistēmas 
(BIS) tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. Pēc lēmuma 
par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā vai izziņas par 
būves neesamību pieņemšanas personas iesnie-
gums kopā ar būves ierakstīšanai zemesgrāmatā 

http://www.covid19sertifikats.lv/
http://www.bis.gov.lv/
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nepieciešamajiem BIS datiem un dokumentiem 
tiks nodots zemesgrāmatai.

Šobrīd, lai zemesgrāmatā ierakstītu būvi, īpaš-
nieks iesniedz nostiprinājuma lūgumu, kā arī pie-
vieno aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
bet būves dzēšanas gadījumā – dokumentu, kas 
apliecina ēkas (būves) neesamību, savukārt jaun-
būves gadījumā – izziņu, kurā norādīts būvniecī-
bas tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojuma 

oriģināls vai noraksts.

Grozījumi par būves ierakstīšanu vai dzēšanu ze-
mesgrāmatā stāsies spēkā vispārējā kārtībā, t. i., 
14 dienas pēc likumprojekta izsludināšanas, bet 
par zemesgrāmatu nodevu samazināšanu – 1. jū-
lijā. Ministru kabinetam līdz 1. jūlijam ir jāpieņem 
grozījumi MK noteikumos, lai noteiktu valsts no-
devas apmēru par īpašumtiesību nostiprināšanu 
atbilstoši Saeimas dotajam uzdevumam.

Spēkā esošās kadastrālās vērtības 
saglabās līdz 2025. gadam

Saeima 10. jūnijā galīgajā lasījumā pieņēmusi gro-
zījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra liku-
mā, kas paredz spēkā esošās kadastrālās vērtības 
saglabāt līdz 2025. gada 1. janvārim.

Latvijā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmērs 
ir saistīts ar īpašuma kadastrālo vērtību. Līdz šim 
kadastrālās vērtības bija iesaldētas, lai novērstu 
NĪN pieaugumu.

Kadastrālo vērtību bāzi 2025.–2028. gadam ap-
stiprinās līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Ar grozījumiem noteikts uzdevums Ministru ka-
binetam līdz 2024. gada 31. janvārim iesniegt Sa-
eimai likumprojektu, kas saistībā ar kadastrālo 
vērtību bāzes izmaiņām paredzēs samērīgu NĪN 
un kas stāsies spēkā vienlaikus ar jauno kadastrālo 
vērtību bāzi. Likumprojektā būs jānosaka samē-
rīgs NĪN slogs dzīvokļu īpašumiem un dzīvojamām 
mājām, ja tos neizmanto saimnieciskajai darbībai, 
kā arī zemei, tajā skaitā lauksaimniecībā izmanto-
jamai zemei, samazinot NĪN likmi.

http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=757/Lp13
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=757/Lp13
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Izsludināta jauna atlase ES fondu 
ieguldījumiem degradēto teritoriju 
revitalizācijā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) iz-
sludinājusi Eiropas Savienības fondu projektu ie-
sniegumu atlasi programmā, kas veicinās videi 
draudzīgu un vides ilgtspēju sekmējošu teritoriālo 
izaugsmi un jaunu darbvietu radīšanu. Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ce-
turtajā atlases kārtā ir vairāk nekā 15 miljoni eiro.

Pašvaldības veiks investīcijas rūpniecisko teritori-
ju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto 
degradēto teritoriju atjaunošanā, lai šīs teritorijas 
pielāgotu jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo 
paplašināšanai, tādējādi sekmējot nodarbinātību 
un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar 
pašvaldības attīstības programmā noteikto.

Ar ERAF līdzfinansējumu projektos varēs attīstīt 
ceļu satiksmes infrastruktūru – satiksmes pārva-
dus, ielas vai ceļus un ar tiem saistīto infrastruk-
tūru –, veikt ēku un ar to saistītās infrastruktūras 
būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju 
un labiekārtot degradētās teritorijas. Tāpat tiks 
līdzfinansētas ūdenssaimniecības, siltumapgādes, 
gāzes, elektroenerģijas infrastruktūras būvnie-
cības izmaksas, kā arī virszemes un pazemes ko-

munikāciju infrastruktūras pārbūve. Atšķirībā no 
iepriekšējām kārtām ceturtajā atlases kārtā tiek 
veicināta zaļās infrastruktūras risinājumu izman-
tošana ēku un to infrastruktūras attīstīšanai, ceļu 
satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, 
teritorijas labiekārtošanai u. c., piemēram, atjau-
nojamos energoresursus izmantojošas ražojošas 
iekārtas vai risinājumi, kas samazina siltumnīc
efekta gāzes (SEG) emisijas vai veicina oglekļa di-
oksīda (CO2) piesaisti.

Plānotais finansējums ir paredzēts ne mazāks kā 
17 817 757 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 
15 145 093 un nacionālais finansējums – ne mazāks 
kā 2 672 664 eiro.

Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā CFLA 
uzaicinājusi sagatavot un iesniegt deviņus projek-
ta iesniegumus septiņām pašvaldībām – Rēzek-
nes un Jelgavas pilsētas un Bauskas, Dobeles, 
Gulbenes, Krāslavas un Tukuma novada pašval-
dībai.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases cetur-
tajā kārtā projektu iesniegumus CFLA gaidīs līdz 
31. augustam.

Ceturtajā atlases kārtā tiks atbalstīti projekti, kuru 
ideju koncepti ir saskaņoti Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomē. Atbildīgās iestādes funkci-
jas šai ES fondu programmai pilda VARAM.

ERAF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” – 5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro
grammām”.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atla-
sēm pieejama CFLA vietnē šeit.

Jaunās nacionālās apņemšanās taps ar 
ciešu sabiedrības iesaisti

Valsts kanceleja, uzsākot Latvijas piektā nacionālā 
atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.–2025. ga-
dam izstrādi, aicina iesaistīties ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju, līdz 29. jūnijam iesniedzot savu ideju 

vai balsojot par jau iesniegtu priekšlikumu platfor-
mā Atvertalatvija.manabalss.lv.

Kas ir atvērtā pārvaldība un Nacionālais atvēr-
tās pārvaldības rīcības plāns?

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-4
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-4
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba#latvijas-piekta-nacionala-atvertas-parvaldibas-plana-izstrade
https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba#latvijas-piekta-nacionala-atvertas-parvaldibas-plana-izstrade
https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba#latvijas-piekta-nacionala-atvertas-parvaldibas-plana-izstrade
https://atvertalatvija.manabalss.lv/
https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba
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Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras 
mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un 
sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, arī 
izmantojot informācijas un komunikācijas tehno-
loģijas. OGP šobrīd iesaistījušās 79 pasaules valstis. 
Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada, un nacionālā 
kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

Atvērtās pārvaldības rīcības plāna uzdevums ir 
turpināt veidot Latviju par atvērtu, atbildīgu un sa-
biedrību iesaistošu valsti. Atvērtā pārvaldība skar 
dažādas nozares, varas atzarus, valsts pārvaldi un 
pašvaldības, tāpēc tā ļauj visaptveroši skatīt un 
aizstāvēt valsts un sabiedrības kopīgās intereses. 
Vairojot iespējas iedzīvotājiem būt uzklausītiem 
un iesaistītiem lēmumu pieņemšanā, aug sabied-
rības uzticēšanās, kas ir būtiska demokrātiskas un 
ilgtspējīgas valsts pazīme.

Kā iedzīvotāji var iesaistīties piektā nacionālā 
atvērtās pārvaldības rīcības plāna izstrādē?

Valsts kanceleja sadarbībā ar ManaBalss.lv orga-
nizē ideju aptauju koprades platformā par to, kā-
dus pasākumus iekļaut atvērtās pārvaldības plānā. 
Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties, 
iesniedzot savas idejas vai balsojot par iesnieg-
tajiem priekšlikumiem līdz 29. jūnijam Atverta-
latvija.manabalss.lv. Jūlijā un augustā idejas tiks 
apkopotas, grupētas un tās izmantos, lai noteiktu 
ne vairāk kā sešus prioritāros rīcības virzienus jeb 
nacionālās apņemšanās.

Platformā ikvienam ir iespēja atstāt sava epasta 
adresi, lai turpinātu saņemt informāciju par rīcī-
bas plāna izstrādes gaidu un līdzdalības iespējām, 
tai skaitā iespējām iesaistīties darba grupās plāna 
tālākai izstrādei. Platformā jau tagad ir publicētas 
iesniegtās idejas; saturs tiks papildināts arī ar at-
skatu uz darba grupās paveikto, publiskās apsprie-
šanas rezultātiem un rīcības plāna galaredakciju.

Iedzīvotāji un nevalstiskais sektors savus ierosinā-
jumus var iesniegt arī, sazinoties ar Valsts kance-
leju – līdz 29. jūnijam rakstot uz epasta adresēm 
Inese.Kuske@mk.gov.lv vai Zane.Legzdina@
mk.gov.lv.

Septembrī un oktobrī iecerēta piektā nacionālā 
atvērtās pārvaldības rīcības plāna oficiālā saska-
ņošana un publiskā apspriešana, savukārt gada 
nogalē – plāna projekta iesniegšana apstiprināša-
nai Ministru kabinetā.

Rokasgrāmata pilsoniskajai sabiedrībai 
un lēmumu pieņēmējiem – integritātes 
pakti

Starptautiskā pretkorup-
cijas kustība Transpar-
ency International publi-
cējusi rokasgrāmatu lē-
mumu pieņēmējiem par 
publiskā iepirkuma līgu-
mu kopīgu uzraudzību, 

izmantojot integritātes paktu mehānismu. Rokas-
grāmata sniedz ieteikumus, kā izmantot integritā-
tes paktus un ar to palīdzību veicināt atklātību par 
publiskā iepirkuma līgumu un novērst iespējamu 
negodprātīgu rīcību.

“Sabiedrības par atklātību “Delna”” vietnē pārpub-
licēta gan pati rokasgrāmata, gan ieskats integ
ritātes paktos un pilsoniskās sabiedrības iespējās 
būt daļai no šā iepirkumu uzraudzības mehānisma.

Saite uz rakstu un rokasgrāmatu šeit.

https://atvertalatvija.manabalss.lv/
https://atvertalatvija.manabalss.lv/
mailto:
mailto:
mailto:
https://delna.lv/lv/2021/06/09/delna-aicina-publisko-iepirkumu-uzraudziba-iesaistit-pilsonisko-sabiedribu-un-publice-rokasgramatu-lemumu-pienemejiem/
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Latvijas lielākajās pilsētās piedāvā 
psihologu konsultācijas ieslodzīto 
ģimenes locekļiem

Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) īstenotā 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ie-
slodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” at-

balstu uzsākta psihologu konsultāciju bezmaksas 
sniegšana ieslodzīto ģimenes locekļiem.

Pakalpojuma sniedzēju SIA “Gaišo domu platfor-
ma” un SIA “Dauser” konsultācijas var saņemt vi-
sās lielākajās Latvijas pilsētās gan pieaugušie, gan 
jaunieši un bērni, tajā skaitā pirmsskolas vecuma 
bērni. Tas ir būtisks atbalsts ieslodzīto ģimenēm, 
jo situācija, kad kāds no ģimenes atrodas ieslo-
dzījuma vietā, atstāj negatīvu iespaidu arī uz pā-
rējiem – izraisa emocionālas traumas gan pieau-
gušajiem, gan bērniem, pasliktina ģimenes mate-
riālo stāvokli, rada sarežģījumus komunikācijā ar 
pārējiem sabiedrības locekļiem dzīvesvietā, mācī-
bu iestādēs, darbavietās.

Šīs problēmas iespējams mazināt ar profesionālu 
psihologu iesaisti un atbalstu. Konsultācijas ir kon-
fidenciālas. To skaits tiek noteikts atbilstoši risinā-
mās problēmas smagumam.

Iespēja saņemt konsultācijas IeVP ESF projektā 
tiks nodrošināta līdz pat projekta “Bijušo ieslodzī-
to integrācija sabiedrībā un darba tirgū” noslēgu-
mam – 2022. gada 31. oktobrim.

Pieteikties psihologa konsultāciju saņemšanai 
iespējams darbdienās, zvanot projekta koordina-
toram pa tālruni 2000 1695.

Projektam plānotais finansējums ir 4 764 536 eiro, 
tajā skaitā 4 049 855 eiro ESF finansējums un 
714 681 eiro valsts budžeta finansējums.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības 
konference “Tilti, kas vieno”

15. jūnijā no plkst. 10 līdz 14:30 tiešsaistē vietnē 
www.tiltivieno.lv notiks Bērnu paliatīvās aprūpes 

biedrības konference “Tilti, kas vieno”.

Rūpes, ģimene, raizes, atbalsts, mīlestība, ne-
savtība, iecietība, bērni – šis ir tēmas, kuras mūs 
vieno, ikvienu cilvēku, ģimeni, profesionāli. Kon-
ference pulcēs Latvijas iedzīvotāju, ģimenes, pa-
liatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanā iesaistīto 
valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, neval
stisko organizāciju sektoru. Konferencē uzstāsies 
Zvannieku mājas pārstāvji Sandra DzenīteCālīte 
un Juris Cālītis, vadošā eksperte dažādības vadī-
bas jautājumos Rasma Pīpiķe, projekta “Izmisuma 
zonā” aizsācēja Evija Unama, psiholoģe, kognitīvi 
biheiviorālā terapeite Diāna Zande, Bērnu paliatī-
vās aprūpes biedrības vadītāja Anda Jansone u. c.

http://www.tiltivieno.lv


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

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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Konferences gaitā iegūtās idejas, secinājumi un 
priekšlikumi tiks iesniegti valsts un pašvaldības ie
stādēs paliatīvās aprūpes pakalpojuma uzlabošanai.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzsākusi darbu 
arī pie multifunkcionāla bērnu paliatīvās aprū-

pes centra “Sapņu tilti” izveides, kura īstenoša-
nā nepieciešama plašāka sabiedrības iesaiste un 
atbalsts, un šī konference ir viens no soļiem, lai 
iecerēto projektu realizētu.

Konferences programma vietnē www.tiltivieno.lv.

Aicina meža īpašniekus veidot meža 
demonstrējumu teritorijas

Līdz 19. jūnijam pagarināts termiņš, lai meža 
īpašnieki varētu pieteikties meža apsaimniekoša-
nas demonstrējumu teritoriju izveidošanai. Šādu 
teritoriju izveide dažādos Latvijas novados notiek 
ar mērķi radīt izglītības un pieredzes apmaiņas ie-
spējas meža īpašniekiem, mudinot mežus apsaim-
niekot ilgtspējīgi.

Projektā plānots izveidot piecas meža apsaim-
niekošanas demonstrējumu vietas dažādos Latvi-
jas novados, kas līdz 2028. gadam būs pieejamas 
mežu īpašniekiem visā Latvijā. Demonstrējumu 
vietas tiks veidotas, ņemot vērā meža īpašnieka 
līdzšinējo apsaimniekošanas praksi un meža īpat-
nības. Tās paredzēts izveidot dažādu platību meža 
īpašumos – gan īpaši aizsargājamās dabas teritori-
jās, gan ārpus tām.

Teritoriju izveide un apmācību organizēšana no-
tiek LIFE integrētā projektā LatViaNature, un šo 
iniciatīvu īsteno Pasaules Dabas fonds un LLKC 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.

Meža īpašnieki, kuri vēlas savā īpašumā veidot 
meža demonstrējumu teritorijas, aicināti aizpil-
dīt pieteikuma formu un iesniegt to līdz 19. jū-
nijam.

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.tiltivieno.lv
http://bit.ly/pieteikums-demo

	_Hlk74582169
	_Hlk73979722
	_Hlk501610316
	_Hlk74121021

