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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS priekšsēža apsveikums
jaunievēlētajiem pašvaldību vadītājiem

Apsveicu visus jaunos pašvaldību vadītājus ar ievēlēšanu amatā!
1. jūlijā darbu sākušas jaunās pašvaldības, kas izveidotas, īstenojot Latvijā otro administratīvi teritoriālo reformu. Darbs jaunizveidotajās pašvaldībās
nesīs izaicinājumus, tomēr novēlu ikvienas pašvaldības vadītājam katru dienu mosties ar iedvesmu un
lai katrs darbs un pārvarētais izaicinājums motivē
jauniem darbiem!
Novēlu idejām un iniciatīvām pilnu ikdienu, lai nodrošinātu visu pašvaldību vienmērīgu attīstību un

iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos!
Sekmīga pašvaldību attīstība ir mūsu valsts ekonomiskās izaugsmes pamatā.
Lai veiksmīgāk īstenotu nospraustos mērķus, ir nepieciešama spēcīga komanda, tāpēc novēlu katram
pašvaldības vadītājam sajust aiz sevis stipru komandu un atbalstu! Arī Latvijas Pašvaldību savienība ir gatava strādāt kopā ar katru no pašvaldībām,
lai veicinātu to izaugsmi un visas Latvijas ekonomisko augšupeju.
Lai gandarījums par paveikto rada enerģiju un spēku
jauniem darbiem!

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Jaunie pašvaldību vadītāji:

Olaines novads – Andris Bergs;

Aizkraukles novads – Leons Līdums;

Preiļu novads – Ārijs Vucāns;

Alūksnes novads – Dzintars Adlers;

Rēzekne – Aleksandrs Bartaševičs;

Augšdaugavas novads – Arvīds Kucins;

Ropažu novads – Vita Paulāne;

Ādažu novads – Māris Sprindžuks;

Salaspils novads – Raimonds Čudars;

Balvu novads – Sergejs Maksimovs;

Saldus novads – Māris Zusts;

Bauskas novads – Aivars Okmanis;

Saulkrastu novads – Normunds Līcis;

Cēsu novads – Jānis Rozenbergs;

Siguldas novads – Uģis Mitrevics;

Daugavpils – Andrejs Elksniņš;

Smiltenes novads – Edgars Avotiņš;

Dienvidkurzemes novads – Aivars Priedols;

Talsu novads – Sandra Pētersone;

Dobeles novads – Edgars Gaigalis;

Tukuma novads – Gundars Važa;

Gulbenes novads – Andis Caunītis;

Valkas novads – Vents Armands Krauklis;

Jelgava – Andris Rāviņš;

Valmieras novads – Jānis Baiks;

Jelgavas novads – Ziedonis Caune;

Ventspils novads – Aivars Mucenieks.

Jēkabpils novads – Raivis Ragainis;
Jūrmala – Gatis Truksnis;
Krāslavas novads – Gunārs Upenieks;
Kuldīgas novads – Inga Bērziņa;
Ķekavas novads – Juris Žilko;
Liepāja – Gunārs Ansiņš;
Limbažu novads – Dagnis Straubergs;
Līvānu novads – Andris Vaivods;
Ludzas novads – Edgars Mekšs;
Madonas novads – Agris Lungevičs;
Mārupes novads – Andrejs Ence;
Ogres novads – Egils Helmanis;

Ventspils pilsētas deputātiem 1. jūlija sēdē par
pašvaldības vadītāju vienoties neizdevās, bet
5. jūlijā pirmās jaunā sasaukuma Ventspils domes
sēdes turpinājumā par domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais pilsētas mēra Aivara Lemberga
pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš.
Savukārt Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā domes priekšsēdētāja vēlēšanas paredzētas
11. septembrī.
Rīgā pašvaldības vēlēšanas notika 2020. gada augustā, un jau otro gadu Rīgas domi vada Mārtiņš
Staķis.

Seminārs par metodiku jaunveidojamo
novadu pašvaldību darbības uzsākšanai

tības ministrijas (VARAM) tiešsaistes semināru,
kurā tika sniegta informācija par papildinājumiem
“Metodikā 2021. gada jaunveidojamo novadu
pašvaldību darbības uzsākšanai”, kā arī cita pašvaldībām aktuāla informācija jaunizveidoto pašvaldību darbības uzsākšanai. Seminārā piedalījās
arī Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts valodas centra pārstāvji, kuri atbildēja
uz pašvaldības interesējošiem jautājumiem.

29. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)
translēja Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

VARAM saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir sagatavojusi un periodiski atjaunina
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“Metodiku 2021. gada jaunveidojamo novadu
pašvaldību darbības uzsākšanai”. Ministrija papildinājusi un precizējusi metodiku ar vairākiem
jautājumiem: Valsts valodas centra sniegtie ieteikumi pašvaldību iestāžu nosaukumu veidošanā;
Iepirkumu uzraudzības biroja ieteikumi iepirkumu
organizēšanā; par pārskatu iesniegšanu; par kontu pārvaldību un finanšu līdzekļu pārņemšanu; par
gada pārskatu sagatavošanu; par grozījumu izda-

rīšanu valsts amatpersonu sarakstos un citiem jautājumiem.

Finanšu ministrija: nav pamata bažām
par iespējamu negodprātīgu rīcību
finansējuma sadalē pašvaldībām

zēšanu pašvaldībām, FM skaidro, ka investīcijas
2021.–2027. gada plānošanas periodā tiek plānotas atbilstoši Latvijas nacionālajam attīstības plānam 2021.–2027. gadam un konkrētās nozarēs tās
nevar būt pretrunā nozaru politikas plānošanas
dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības
virzieniem.

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Jaunajā ES fondu plānošanas periodā turpinās
darboties jau 2014.–2020. gada plānošanas periodā ieviestā un sevi kā drošu un efektīvu pierādījusī
vadības un kontroles sistēma. Arī projektu iesniegumu atlase būs caurredzama un tiks organizēta
uz līdzdalību vērstā procesā, ar saskaņotiem projektu iesniegumu atlases kritērijiem.
Neatkarīgi no valdības politiskā sastāva un pašvaldību vēlēšanām nav pamata bažām par potenciālu
negodprātīgu rīcību un neatbilstošu, nepamatotu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda finansējuma, kā arī citu Finanšu ministrijas
(FM) koordinētu finanšu līdzekļu izlietojumu starp
pašvaldībām, norāda FM.

Savukārt Atveseļošanās un noturības mehānisms
ir jauna Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus
2021.–2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Arī šā mehānisma
plānā paredzēto investīciju ieviešanai maksimāli
izmantos līdzšinējo ES fondu ieviešanas un finanšu pārvaldības pieredzi un praksi.

Atbildot uz LPS paustajām bažām par iespējamu politisko ietekmi uz finanšu plūsmas organi-

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS ģenerālsekretāres dalība konkursa
“Latvijas labākais tirgotājs” noslēguma
pasākumā
Lai noskaidrotu labākos tirgotājus un pakalpojumu sniedzējus, ik gadu tiek rīkots konkurss “Latvijas labākais tirgotājs”, ko Latvijas Tirgotāju aso-

ciācija (LTA) organizē sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.
1. jūlijā pirmo reizi kombinētā veidā – attālināti
Teams platformā un klātienē t/c “Akropole” Apollo Star Lounge bārā, kā arī tiešraidē (videoieraksts
šeit un šeit) – tika pasniegti apbalvojumi labākajiem.
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Apbalvošanas ceremonijā apsveikuma vārdus
konkursa dalībniekiem teica arī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

te” filiāles Daugavpilī un Tukumā; dižveikals “Maxima XXX” Rīgā, Saharova ielā; lielveikals “Maxima
XX” Rīgā, Rusova ielā.

“Latvijas labākais tirgotājs” šogad svin 25 gadu jubileju, jo tas notiek kopš 1995. gada un kļuvis par
stabilu tradīciju Latvijas tirdzniecības nozares objektu izvērtējumā. Šo gadu laikā konkursa finālā
atzinību izpelnījušies aptuveni 1430 dažādi tirdzniecības nozares objekti, un 148 vietas var lepoties
kā konkursa “Latvijas labākais tirgotājs” galvenās
balvas saņēmēji. Šajā sezonā LTA eksperti novērtēja vairākus simtus objektu, no kuriem uzvarētāju līmenī klasificējās 22 objekti. Galvenie konkursa
vērtēšanas kritēriji ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums un vide, preču klāsts, speciālie piedāvājumi
un informācijas pieejamība.

Aptiekas: “Apotheka 88” Alūksnē; “Apotheka 34”
Liepājā; “Apotheka 45” Cēsīs; “Apotheka Beauty”
Rīgā, Mūkusalas ielā.
Ēdinātāji: kafejnīca “Upene” Iecavā; ģimenes re
storāns “Skovorotka” Daugavpilī; restorāns “Pavāru māja” Līgatnē; restorāns “Rātes vārti” Valmierā; kafejnīca “Rātsgalds” Ventspilī; picērija
“Vīnkalni Pils māja” Valmierā.

2020. gada uzvarētāji:

Viesmīlība: piejūras kempings Ventspilī; krogs un
apartamenti “Pasiekstes vējdzirnavas” Vārves pagastā; “A9 apartamenti” Ventspilī; viesnīca “Zeithotel” Līgatnē; olimpiskā centra “Ventspils” viesnīca.

Veikali: SIA “Pie Tatjanas” veikals “Lats” Iecavā;
veikals “Daba” Ventspilī; “Delfin group” “Bankno-

Atpūta un izklaide: Ventspils piedzīvojumu
parks.
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Tiešsaistes seminārs pašvaldībām par
iespējām pievienoties Tīmekļvietņu
vienotajai platformai

dažu pašvaldību vietnes (piemēram, Rīgas, Ogres
novada). Valsts kancelejas pārstāvji informēs par
papildu iespējām arī citiem interesentiem uzsākt
darbu vienotajā platformā.
Seminārs notiks 8. jūlijā plkst. 14 Microsoft Teams
platformā.

LPS sadarbībā ar Valsts kanceleju aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties tiešsaistes seminārā
par iespējām pievienoties Tīmekļvietņu vienotajai
platformai.
Tīmekļvietņu vienotajā platformā jau ir izvietotas

Semināra videoieraksts būs pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks
informācijas tehnoloģiju jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ
Latvijas pašvaldību attīstības sadarbības
aktivitāšu piemēri izskan starptautiskā
pasākumā Francijā

Latvijas Pašvaldību savienības īstenoto attīstības
sadarbības aktivitāšu piemēri izskanējuši Francijas
Pilsētu apvienības un PLATFORMA rīkotajā attīstības sadarbībai veltītajā pasākumā “Tikšanās”
(“Rencontres”), kas 29. jūnijā norisinājās Parīzē
un tiešsaistē.
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja Agita Kaupuža seminārā “Ilgtspējīgas attīstības mērķi un
decentralizēta sadarbība: Eiropas perspektīvas”

dalījās ar interesantākajiem LPS un Latvijas pašvaldību pēdējā laikā īstenotajiem attīstības sadarbības aktivitāšu piemēriem. “Attīstības sadarbības
aktivitāšu īstenošanā esam koncentrējuši mūsu
darbu divos virzienos. Pirmais ir darbs ar pašvaldību politiķiem un darbiniekiem, dažādu informatīvo
pasākumu rīkošana. Otrs virziens ir sadarbība ar iedzīvotājiem, piemēram, kopīgi ar skolām īstenotas
aktivitātes, iesaistot bērnus un jauniešus. Te varam
būt īpaši radoši, veidojot animācijas filmas, mūzikas
un mākslas video par dabas tēmu, atspoguļojot arī
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus,” viņa pastāstīja.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecības Briselē vadītāja tāpat atklāja, ka, īstenojot attīstības
sadarbības aktivitātes, LPS vienmēr cenšas ņemt
vērā divus principus. Viens ir inovāciju ekosistēmas
princips – aktivitātēs iesaistīt gan pašvaldības, gan
skolu vai universitāšu pārstāvjus, gan arī iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas. Otrs princips ir
dažādu jaunu, interesantu iniciatīvu integrēšana,
piemēram, jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva vai
Eiropas klimata pakts. Tāpat LPS pārstāve uzsvēra, ka šis ir izšķirīgs brīdis Eiropas pašvaldībām,
kuras vēlas darboties attīstības sadarbības jomā,
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aktualizējot tādus jautājumus kā, piemēram, klimata pārmaiņas: “Nupat apstiprinātajā Eiropas
Savienības attīstības sadarbībai veltītajā programmā “Globālā Eiropa” paredzēts finansējums arī
pašvaldību un nevalstisko organizāciju iniciētajiem
projektiem, kuru mērķis ir veicināt informētību par
ilgtspējīgu attīstību un dažādiem globālajiem izaicinājumiem, vai tās būtu klimata pārmaiņas vai arī
dažāda veida nevienlīdzība.”
Vairāk informācijas par Eiropas Savienības pro
grammu “Globālā Eiropa” atradīsit Eiropas Komi-

sijas lapā. Savukārt papildu informāciju par Francijas Pilsētu apvienības rīkoto pasākumu “Tikšanās”,
kas šogad notiek jau 12. reizi, meklējiet tā lapā.
Pasākums “Tikšanās” veltīts attīstības sadarbībai
un globālo izaicinājumu (piemēram, klimata pārmaiņu) tēmām, kas ietekmē ikvienu iedzīvotāju,
aicinot pašvaldības aktīvi iesaistīties starptautisko
aktivitāšu īstenošanā.
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

• 29. jūnijā LETA: “Līdz 2040. gadam Latvijā cer
uzbūvēt ātrgaitas ceļus vairāk nekā 1000 kilometru garumā par apmēram 5,2 miljardiem
eiro” – par Ministru kabinetā izskatīto informatīvo ziņojumu par valsts galveno autoceļu pārbūvi un LPS padomnieka Aino Salmiņa sēdē
teiktais par šo plānu.
• 29. jūnijā Diena: “Grib skaidrus spēles noteikumus” – par valdībā izskatīto FM jau otrreiz pārstrādāto dokumentu “Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” un
plānoto pašvaldību lomas palielināšanu azartspēļu vietu noteikšanā un regulēšanā, un LPS
vecākā padomnieka Māra Pūķa paustie apsvērumi Ministru kabineta sēdē.
• 29. jūnijā Skaties; TV3: “Ambiciozajiem plāniem par ātrgaitas ceļu izbūvi varētu pietrūkt
naudas” – par valdībā apspriesto valsts ieceri

20 gadu laikā izbūvēt modernus ātrgaitas ceļus un LPS padomnieka Aino Salmiņa viedoklis
par šo plānu un nepieciešamo papildu finanšu
programmu pašvaldību ceļu attīstībai novados
(šeit).
• 29. jūnijā Enerģija un Pasaule: “WindWorks.
Powering Latvia’s energy future – Latvijas virzība uz enerģētikas ilgtspējību” – par lielāko vēja
enerģijas nozares konferenci Latvijā, kurā piedalījās arī LPS padomnieks Andris Akermanis.
• 30. jūnijā Diena: “Pašvaldību iedzīvotāji nedrīkst palikt zaudētājos” – intervija ar LPS
priekšsēdi Gintu Kaminski par pašvaldību gatavību dzīvei jaunajos novados, ES Atveseļošanas fonda līdzekļu apguvi un bažām par investīciju nevienlīdzīgu sadali.
• 30. jūnijā Stars: “Buksē sertifikātu saņemšana
klientu apkalpošanas centros” – LPS sniegtā informācija par pašvaldību iesaisti vakcinēšanas
procesā, Covid-19 sertifikāta ieviešanā un LPS
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organizēto tiešsaistes tikšanos ar Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļu.
• 1. jūlijā LETA: “Apbalvos pērnā gada Latvijas
labākos tirgotājus” – par Latvijas Tirgotāju asociācijas un LPS rīkoto konkursu labākajiem Latvijas tirgotājiem.
• 1. jūlijā LA.lv: “Vadības vēlēšanās cīnīsies Auce
ar Dobeli” – par pašvaldības vadītāja vēlēšanām
Dobeles novadā un LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).
• 1. jūlijā Skaties; TV3: “Stājies spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums” – par jauno
Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu un
LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa komen-

tārs par likumprojektiem, kurus Saeimā vēl tikai plānots apstiprināt (šeit).
• 2. jūlijā LA.lv: “Darbu sāk jaunās domes: pašvaldības turpinās vadīt lielākā daļa līdzšinējo
mēru” – par jaunajiem pašvaldību vadītājiem
un LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs
par vēlēšanām Dobeles novadā (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai
Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) 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 uzlabošanai.
Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir
saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

VSS-545 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
28.06.2022. 10.06.2021.
nekustamo īpašumu pārdošanu”

Jā
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

VSS-543 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā nr. 347 “Par
29.06.2021. 10.06.2021.
biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli””
VSS-555 – Par pamatnostādņu projektu “Jaunatnes politikas
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”
29.06.2021. 10.06.2021.
VSS-556 – Par plāna projektu “Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021.–2023. gadam”
VSS-578 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2006. gada 25. aprīļa noteikumos nr. 319 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu””
VSS-587 – Noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa
“Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.1. pasākuma “Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve” īstenošanas noteikumi”
VSS-577 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 26. janvāra noteikumos nr. 70 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām
un deklarācijām””
VSS-544 – Par informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskā labuma
organizāciju darbību un attīstību”
VSS-560 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos
nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība””

1. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē
izsludinātie projekti:
VSS-599 – Noteikumu projekts “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
VSS-602 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu”
VSS-603 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu SIA “Publisko
aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā”
VSS-604 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības
“Privatizācijas aģentūra” personā””

Jā
Jā

(pielikums
nav saskaņots)

29.06.2021. 10.06.2021.

Nē

29.06.2021. 17.06.2021.

Jā

29.06.2021. 17.06.2021.

Jā

30.06.2021. 17.06.2021.

Jā

30.06.2021. 10.06.2021.

Nē

01.07.2021. 10.06.2021.

Jā

VSS-605 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā”
VSS-613 – Rīkojuma projekts “Par Kandavas novada domes nekustamā īpašuma “Ūdenstornis Liepās” pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-614 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16a, Dagdā, Dagdas novadā,
pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-612 – Plāna projekts “Korupcijas novēršanas
un apkarošanas pasākumu plāns 2021.–2024. gadam”
VSS-611 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos nr. 686 “Darbības programmas “Izaugsme un
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nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska
situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi””
VSS-626 – Pamatnostādņu projekts “Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”
VSS-608 – Informatīvais ziņojums “Par “Atvērts
pēc noklusējuma” principa ieviešanu”

VSS-620 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos
nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi””
VSS-621 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā”
LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/
Atzinumi jeb šeit.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Epidemioloģiskā situācija Latvijā ar
Covid-19

Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības
rādītājs ir 39 (iepriekš 51), Latvijā tas joprojām saglabājas divas reizes augstāks.
No 21. nedēļas līdz pagājušajai nedēļai (26. nedēļa) 111 bija ievestie Covid-19 gadījumi: 39 no Krievijas, 11 no Turcijas, desmit no Vācijas, deviņi no
Lielbritānijas, pieci no Spānijas. Pagājušajā nedēļā
79 Covid-19 gadījumi bija ievesti no trešajām valstīm.

Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar iepriekšējo
nedēļu ir pieaugums par 5,3%. Tas skaidrojams ar
testu pieaugumu (62,7%), dienā veikti vidēji 8179
testi (iepriekš 5026 testi). Vienā dienā vidēji atklāti
60 jauni inficētie (nedēļu iepriekš 57).
Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji astoņi
pacienti dienā (nedēļu iepriekš 12), tādējādi ikdienā slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 127 pacienti
(iepriekš 186).
Visās vecuma grupās saslimstība samazinās, izteiktāka saslimstības tendence vērojama vecuma
grupā 10–29 gadi.
Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients
šobrīd ir 1,06 (nedēļu iepriekš 0,59), kas saistīts ar
gadījumu pieaugumu pagājušajā nedēļā.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, iedzīvotāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo vakcinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības
veids, kas pasargā no smagām slimības formām
un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.
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 atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā,
• iespēju robežās jāstrādā attālināti,
• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar
mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.
Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām šeit.
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Dati pierāda: vakcinācijai ir augsta
efektivitāte un samazināts risks saslimt

Epidemioloģiskās uzraudzības dati apstiprina klīniskajos pētījumos iegūto informāciju, ka vakcinācija efektīvi samazina inficēšanās, hospitalizācijas
un nāves risku Covid-19 infekcijas rezultātā.
Stacionēšanās dati par laiku no 2020. gada 53. nedēļas līdz 2021. gada 21. nedēļai liecina, ka kopumā stacionēti 11 440 cilvēki, 11 115 gadījumos cilvēks nebija vakcinēts, 322 gadījumos bija saņemta
viena pote, bet trīs gadījumos stacionēšanai bija
citi iemesli.

Analizējot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informāciju par reģistrētajiem Covid-19
gadījumiem un salīdzinot ar Nacionālā veselības
dienesta Vienotās veselības nozares elektroniskās
informācijas sistēmā (e-veselībā) esošo informāciju par vakcinētajām personām, redzams, ka no
2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 2. jūlijam
Covid-19 infekcija konstatēta 101 209 cilvēkiem,
t. sk. 4074 cilvēkiem (4%) pēc pirmās vakcīnas devas un 292 cilvēkiem (0,3%) infekcija konstatēta
vismaz 14 dienas pēc vakcinācijas kursa pabeigšanas.
Salīdzinot Covid-19 sastopamības biežumu visiem
Latvijas iedzīvotājiem un vakcinētām personām,
var secināt:
• cilvēkiem, kas saņēmuši 1. poti, Covid-19 infekcija konstatēta 9,6 reizes retāk nekā sabiedrībā
kopumā;
• cilvēkiem, kas pilnībā vakcinēti (divas potes un
14 dienas pēc vakcinācijas), iespēja inficēties
93,6 reizes zemāka.

Pagarināta attālinātu darbnespējas lapu
izsniegšana Covid-19 kontaktpersonām un
cilvēkiem ar elpceļu saslimšanas pazīmēm

Līdzīgs datu sadalījums ir ar Covid-19 saistītajiem
nāves gadījumiem vakcinēto un nevakcinēto vidū.
No 2020. gada 53. nedēļas līdz 2021. gada 26. nedēļai konstatēti 2718 nāves gadījumi, t. sk. 2395
nevakcinēto vidū, 322 gadījumos bija saņemta
viena pote, bet vienam cilvēkam bija pilns vakcinācijas kurss. Tas bija seniors pieklājīgā vecumā
ar vairākām blakusslimībām, bez Covid-19 sim
ptomiem.
Vakcinēto personu vidū inficēšanās, hospitalizācijas vai nāves risks Covid-19 dēļ novērojams
ievērojami zemāks par vidējo attiecīgo stāvokļu
biežumu sabiedrībā, it sevišķi, ja ir pabeigts vakcinācijas kurss, tādējādi, pieaugot vakcinācijas aptverei, Covid-19 izplatība ievērojami mazināsies,
tiks novērsti stacionēšanas un nāves gadījumi. Ar
citiem sabiedrības veselības drošības līdzekļiem
(piemēram, distancēšanās, roku mazgāšana) šādu
efektu sasniegt nav iespējams. Vairākas infekcijas
slimības pasaulē ir ierobežotas un apturētas, pateicoties vakcinācijai.
Plašāka datu analīze šeit.

Ņemot vērā joprojām pastāvošos riskus Covid-19
infekcijas izplatībai, līdz gada beigām plānots saglabāt līdzšinējo darbnespējas lapu izsniegšanas
kārtību Covid-19 kontaktpersonām un iedzīvotājiem ar augšējo elpceļu infekcijas saslimšanas pazīmēm – tā 29. jūnijā lēmusi valdība.
Lēmums paredz, ka darbnespējas lapu ārsts var izsniegt attālināti:
• no pirmās saslimšanas dienas gadījumos, kad
bērnam vai pieaugušajam parādījušās augšējo
elpceļu saslimšanas pazīmes. Šādā gadījumā
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darbnespējas lapa tiek izsniegta līdz trīs dienām un ārstējošais ārsts lemj par nepieciešamību veikt Covid-19 testu un tālāko ārstēšanos;
• Covid-19 inficēto cilvēku kontaktpersonām, pamatojoties uz SPKC epidemiologa sniegto in-

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu izmaiņas no 1. jūlija

formāciju.
Šāda kārtība novērš potenciālo Covid-19 vīrusa izplatību jau agrīnā stadijā, kad cilvēkam ir parādījušies simptomi, taču vēl nav noteikta inficēšanās ar
Covid-19.

apdrošināšanas obligātās iemaksas par trešo
ceturksni un līdz 20. decembrim sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas
dienas laikā šo informāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) paziņo darba devējiem.
Darba devējiem ir pienākums trīs mēnešu laikā
no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas.
• Pašnodarbinātie maksā 10% pensiju apdrošināšanai līdzšinējo 5% vietā, bet ne mazāk kā no
1500 eiro ceturksnī (3000 eiro pusgadā).
• Pašnodarbinātie var veikt minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no faktiskā ienākuma, ja iesniedz VID apliecinājumu
par plānotajiem ienākumiem: līdz 2021. gada
15. jūlijam par III ceturksni, līdz 15. oktobrim
par IV ceturksni. Ja nav iesniegts apliecinājums,
jāmaksā minimums.

1. jūlijā stājušās spēkā izmaiņas likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka, ka
paredzētās minimālās iemaksas ir obligāts maksājums, ko par katru sociāli apdrošināmo personu
veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša
algas.
• Minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts ir trīs minimālās
algas – 1500 eiro ceturksnī (500 eiro x 3 mēneši). Tas nozīmē, ka ceturksnī par darba ņēmēju
jābūt nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vismaz 511,35 eiro
(500 x 34,09% x 3). Personai tiek summēti visi
ienākumi, no kuriem veiktas VSAOI. Starpību
no saviem līdzekļiem maksā darba devējs vai
vairāki darba devēji proporcionāli darba ņēmēju ienākumiem un nodarbinātības periodam.
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) aprēķina minimālās valsts sociālās

• Autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25% no autoratlīdzības. No tā 80% tiek novirzīti autoratlīdzības saņēmēja sociālajai apdrošināšanai
(pensiju, invaliditātes, maternitātes un slimības, veselības un vecāku apdrošināšanai),
bet 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja
persona saņem tikai autoratlīdzību un tās apmērs par pusgadu nesasniedz minimālā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēru, tad autoratlīdzības saņēmējam
no autoratlīdzības un minimālā VSAOI objekta
starpības jāveic 10% pensiju apdrošināšanai. Uz
līgumiem, kas noslēgti līdz 2020. gada 31. decembrim, attiecas līdzšinējā kārtība.
• Īpašās kopšanas pabalsta un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti vai personām, kuras kopj bērnu ar invaliditāti un kurām VSAA izmaksā invaliditātes
pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
invaliditātes gadījumā vai piemaksu pie ģimenes pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķirs
bez personas iesnieguma, tikai pamatojoties uz
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
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komisijas sniegto informāciju par personai noteiktajām medicīniskajām indikācijām.
• Personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros (SAC), izņemot gadījumus, kad personas
pakalpojuma saņemšana SAC tiek finansēta no
valsts pamatbudžeta, piešķirtā īpašās kopšanas
pabalsta izmaksa netiks pārtraukta.

ņēmuma nodokļa maksātājam – apgrozījums)
ceturksnī nesasniegs 3 x 500 eiro, tad, lai arī
turpmāk valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (vai mikrouzņēmuma nodokli)
veiktu no faktiskā ienākuma, ir jāiesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam ienākumu prognoze līdz
2021. gada 15. jūlijam (un par IV ceturksni līdz
2021. gada 15. oktobrim). Tā, piemēram, ja mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs prognozē, ka
3. ceturksnī apgrozījums nesasniegs 3 x 500
eiro, līdz 15. jūlijam jāiesniedz VID paziņojums
un jāmaksā mikrouzņēmuma nodoklis no faktiskā apgrozījuma.

• Palielināts pabalsts par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu – līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai 215 eiro mēnesī (šobrīd 107,50 eiro),
no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai
258 eiro mēnesī (šobrīd 129 eiro).

Infografikas un metodiskie materiāli atrodami šeit.

• Ja pašnodarbinātais (tajā skaitā autoratlīdzības
saņēmējs un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs) prognozē, ka viņa ienākumi (mikrouz-

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet šeit!

Samazināts valsts nodevas apmērs
par īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā

1. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Zemesgrāmatu
likumā, un atbilstoši tiem Ministru kabinets pieņēmis grozījumus, kuros paredz būtiski samazināt
valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu – iedzīvotājiem par 25% un arī atsevišķos gadījumos juridiskām personām par 33%.
Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

fiziskai personai līdzšinējo 2% vietā no 2021. gada
1. jūlija būs jāmaksā valsts nodeva 1,5% apmērā
no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai
par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu līdzšinējo
6% vietā būs jāmaksā 2% no īpašuma vērtības. Tā,
piemēram, iegādājoties nekustamo īpašumu par
summu 60 000 eiro, valsts nodeva būs 900 eiro apmērā (1200 eiro vietā).
Tāpat ar grozījumu spēkā stāšanos no 1. jūlija tiek
vienkāršotas procedūras, kas saistītas ar būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā, nodrošinot
nepieciešamo datu nodošanu starp Valsts vienoto
datorizēto zemesgrāmatu un Būvniecības informācijas sistēmu. Būvju īpašniekiem tādējādi tiek
samazināts administratīvais slogs par vienu rajona
(pilsētas) tiesas vai būvvaldes apmeklējuma reizi,
atvieglojot dokumentu iesniegšanu zemesgrāmatā, jo privātpersonām nebūs jāpievieno nostiprinājuma lūgumam vēl arī būvvaldes izsniegtie dokumenti: turpmāk tiesa tos izgūs tiešsaistē. Jaunā
kārtība to nodrošinās elektroniskā veidā informācijas sistēmu līmenī attiecībā uz dokumentiem, ko
būvvalde pieņēmusi, sākot ar 2020. gada 1. janvāri.
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Likumi.lv – palīgs arī pašvaldību saistošo
noteikumu sistematizēšanā

stāsies spēkā? Jūnija beigās – 6207 likumi (no tiem
4548 ir grozījumi) un 11 093 Ministru kabineta noteikumi (no tiem 6725 ir grozījumi).
Par likumi.lv attīstību, iespējām un redakciju, kas
tos ikdienā veido, plašāka informācija un LV portāla infografika šeit.

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne likumi.lv
pagājušonedēļ svinēja 20 gadu jubileju. Likumi.lv
turpina attīstību un no 2022. gada 1. janvāra kļūs
par vēl noderīgāku instrumentu pašvaldībām, jo
tajā būs sabiedrībā ilggaidīts jaunievedums: vienuviet visi pašvaldību saistošie noteikumi sistematizētā veidā.
Kopumā “Latvijas Vēstneša” informatīvo platformu veido četras vietnes: vestnesis.lv, likumi.
lv, lvportals.lv, juristavards.lv un žurnāls “Jurista
Vārds”.
Likumi.lv šobrīd ir pieejami ap 100 000 tiesību aktu.
Cik Latvijā ir spēkā esošu tiesību aktu un tādu, kas

Par novadu ģerboņiem Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
kontekstā

Pērn izdarītie grozījumi Oficiālo publikāciju
un tiesiskās informācijas likumā paredz, ka no
2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiks izsludināti visu pašvaldību
saistošie noteikumi (t. sk. pašvaldības nolikumi,
budžets un tā grozījumi, ar teritorijas attīstības
plānošanu saistītie saistošie noteikumi) pilnā apjomā. Līdz ar to visu pašvaldību saistošie noteikumi
sistematizētā veidā ikvienam interesentam brīvi
un bez maksas būs pieejami vietnē likumi.lv.
Tā kā 1. jūlijā darbu sākušas jaunās pašvaldības un
likumi.lv vietnē būs pieejami pašvaldību saistošie
noteikumi, lietotājiem noderīgas būs padziļinātas
prasmes tiesību aktu vietnes iepazīšanā. Tam par
palīgu var kalpot videogids, kurā nepilnu sešu minūšu garumā demonstrēts, kā meklēt tiesību aktus, kādas iespējas ir tiesību aktu sarakstos un atvērumos, rīkjoslas opcijas, iespējas pie pantiem un
personalizētās iespējas. Videogids pieejams gan
tā pilnajā versijā, gan atsevišķi pa daļām oficiālā
izdevēja “Latvijas Vēstnesis” YouTube kontā šeit.

LPS saņēmusi Valsts prezidenta kancelejas 28. jūnija vēstuli, kurā Valsts heraldikas komisija informē un atgādina par darbībām, kas jaunizveidotajām novadu domēm veicamas ar novadu ģerboņiem pēc 1. jūlija.
Ņemot vērā, ka 2021. gada 1. jūlijā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam darbu uzsākušas jaunizveidotās pašvaldības,
Valsts heraldikas komisija (VHK) precīzi norāda
izlemjamos jautājumus par jaunizveidoto novadu
ģerboņiem.
I
Likumā nosauktā jaunizveidotā novada dome
sēdē pieņem lēmumu:
1) par jaunizveidotajā novadā iekļauto novadu
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ģerboņu atzīšanu par spēku zaudējušiem – atbilstoši likumam nav spēkā no 2021. gada 1. jūlija;
2) par likumā nosaukta jaunizveidotā novada ģerboni, ja novada nosaukums nav mainīts, var pieņemt lēmumu:
a) saglabāt līdzšinējo ģerboni;
b) noteikt laiku jauna ģerboņa izstrādei.
Piemērs:

II
Jaunizveidoto Dienvidkurzemes un Augšdaugavas novadu domes pieņem lēmumu par novada
ģerboņa izstrādi, apstiprināšanu VHK un reģistrāciju Kultūras ministrijas (KM) ģerboņu reģistrā.
Vienlaikus šo novadu domes pieņem lēmumu par
visu novadā iekļauto novadu ģerboņu atzīšanu par
spēkā neesošiem.

Aizkraukles novada dome sēdē pieņem lēmumu:

III

1) par Aizkraukles novadā iekļauto novadu – Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru
novada – ģerboņu atzīšanu par spēku zaudējušiem;

Ar likuma pārejas noteikumu 26. punktu no
2021. gada 1. jūlija Koknesei un Iecavai piešķirts
pilsētas statuss. Ņemot to vērā, Aizkraukles novada dome pieņem lēmumu par Kokneses pilsētas un Bauskas novada dome pieņem lēmumu
par Iecavas pilsētas ģerboņa izstrādi, apstiprināšanu VHK un reģistrāciju KM ģerboņu reģistrā.

2a) Aizkraukles novads turpina izmantot līdzšinējo, VHK apstiprināto Aizkraukles novada ģerboni
vai
2b) noteikt laiku Aizkraukles novada jauna ģerboņa izstrādei (minēts laika periods).
Par lēmumiem lūgums katrai novada domei nekavējoties informēt VHK!
Ja novada dome pieņēmusi lēmumu par jauna
ģerboņa izstrādi, oficiālajos dokumentos (veidlapa, zīmogs u. c.) pēc 1. jūlija līdz jauna ģerboņa apstiprināšanai novada pašvaldība lieto mazo valsts
ģerboni.

IV
Ievērojot līdzšinējo pieredzi administratīvi teritoriālās reformas laikā, tieši pateicoties ciešai sadarbībai ar pašvaldībām tapa izvērsta komunālās
heraldikas sistēma.
Lai jauno ģerboņu veidošana noritētu veiksmīgi
un profesionāli, lūgums, uzsākot novada ģerboņa izveidi, sazināties un konsultēties ar Valsts
heraldikas komisiju!

KNAB atgādina par prasībām, kas
jāievēro pašvaldību deputātiem
1. jūlijā darbu sākušas jaunās pašvaldības, kas ievēlētas 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Daļa deputātu ir no iepriekšējiem sasaukumiem, bet daļa ir
jaunievēlēti. Tāpēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis materiālu,
kurā apkopotas pašvaldību deputātiem saistošās prasības, kas noteiktas likumos “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
un “Par pašvaldībām”.
Materiālam ir informatīvs raksturs, un pašvaldību
deputāti jautājumu un neskaidrību gadījumā aicināti sazināties ar KNAB.
Ar KNAB sagatavoto materiālu var iepazīties šeit.
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VARAM: investīciju projektu ceturtajā
kārtā piešķirti aizdevumi 32 pašvaldību
projektiem

Izvērtējot 36 iesniegtos projektus, kopā atbalstīti
32 projekti 22 pašvaldībās (pēc vecā iedalījuma):
Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā un Aglonas, Baltinavas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Kandavas, Lielvārdes, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mālpils, Ogres, Pārgaujas, Raunas, Rēzeknes, Salacgrīvas un Talsu novadā.
Arī ceturtajā kārtā populārākais aizdevuma mērķis
ir pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība:
• transporta infrastruktūra – 22 projekti no 15
pašvaldībām (aizdevums 12 600 742,93 eiro);
• tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecībai vai pārbūvei – četri projekti no trim pašvaldībām (aizdevums 4 623 329,26 eiro);
higiēnas prasību nodrošināšana sociālās aprūpes
centros – viens projekts no vienas pašvaldības
(aizdevums 82 190 eiro);
ēku vai tās daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai – divi projekti no divām pašvaldībām (aizdevums 182 280 eiro);
īres dzīvokļu izveidošanai – divi projekti no divām
pašvaldībām (aizdevums 1 407 491,06 eiro);
būvprojektu izstrādei – viens projekts no vienas
pašvaldības (aizdevums 153 000 eiro).
2021. gadā kopējais aizņēmuma apmērs ir
10 085 195,51 eiro, savukārt 2022. gadā –
8 963 837,74 eiro.
Arī ceturtajā kārtā svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība: projekti būs
jāpabeidz līdz 2022. gada beigām.

29. jūnijā Ministru kabinetā atbalstīts VARAM sagatavotais rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai”, piešķirot valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem,
kas izvērtēti projektu pieteikumu vērtēšanas ceturtajā kārtā. Augstas gatavības investīciju projektiem pašvaldībām būs pieejami vairāk nekā 19
miljoni eiro.

Investīciju projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam,
bet ne vēlāk kā līdz šā gada 1. novembrim. Valsts
aizdevuma saņemšanai piesakoties, pašvaldībām
jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums,
kas nav mazāks par 15%.
Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties šeit.
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23 pašvaldību skolās īstenos
ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu
modernizācijas projektus

Lai nodrošinātu pašvaldību dibinātu vispārīgās izglītības skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu būvniecību vai ierīkošanu, 16 pašvaldības varēs saņemt valsts budžeta finansējumu 5,3 miljonu
eiro apmērā augstas gatavības projektu īstenošanai.
To paredz VARAM sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavotais Ministru kabineta
rīkojums “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu
ventilācijas sistēmu uzlabošanu”, kurš 29. jūnijā
apstiprināts valdībā.
Investīciju projektu pieteikumus pašvaldības varēja iesniegt līdz 7. jūnijam. Kopumā saņemti
16 pieteikumi no Rīgas, Valmieras, Ventspils un
Alūksnes, Auces, Ādažu, Cēsu, Gulbenes, Kocēnu,
Kuldīgas, Preiļu, Raunas, Rugāju, Saldus, Skrundas
un Smiltenes novada pašvaldībām 23 skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas
projektiem. Pašvaldības līdz 16. jūlijam slēgs vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru
par projektu īstenošanu. Atbalstītie investīciju
projekti ir jāuzsāk ne vēlāk kā šā gada 1. augustā
un jāīsteno līdz 2022. gada beigām.
Pašvaldības kopumā varēja pieteikt augstas gata-

vības ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu būvniecības vai ierīkošanas projektus valsts budžeta
finansējumam 7,2 miljonu eiro vērtībā. Pieteikto
projektu apjoms veido 5,3 miljonus eiro valsts budžeta finansējuma. Starpību, kas ir teju divi miljoni
eiro, paredzēts ieguldīt gaisa kvalitātes mērījumu iekārtu iegādei skolām. IZM paredz jautājumu par gaisa kvalitātes mērījumu iekārtu skolām
iegādi virzīt izskatīšanai valdībā 6. jūlijā.
Pašvaldībām finanšu līdzekļi ventilācijas un gaisa
apmaiņas sistēmu modernizācijai skolās pieejami
arī valsts budžeta aizņēmumu programmā. Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”
pašvaldībām pieejamais kopējais Valsts kases aizņēmumu apjoms ir 150 miljoni eiro. Aizdevumu
programmu pašvaldības var izmantot, lai nodrošinātu vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu infrastruktūras modernizāciju
un mācību vides labiekārtošanu, tai skaitā informācijas tehnoloģiju risinājumiem attālinātam un
tiešsaistes mācībām, mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības pieejamībai veselībai drošos apstākļos.
Līdz šim saņemti 63 pieteikumi dažādu izglītības
iestāžu modernizācijai.
Paredzams, ka 30,7 miljoni eiro pašvaldībām būs
pieejami arī no ES Atveseļošanas fonda programmas. Finansējumu paredzēts ieguldīt 18–20 reģionāli nozīmīgās pamatskolās, tajās uzlabojot mācību vidi vidusskolu tīkla sakārtošanas gaitā, kur
projektos būs iespēja arī uzlabot ventilācijas un
gaisa apmaiņas sistēmas.
Pašvaldības turpina īstenot arī ES fondu ieguldījumu programmu skolu infrastruktūras un mācību
vides modernizācijā, kurā tiek veikta arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošana. Kopumā ar ES fondu programmu Latvijā līdz 2023. gada
beigām būs modernizētas 95 vispārīgās izglītības
iestādes, ieguldot vairāk nekā 369 miljonus eiro,
no tiem 137 miljoni eiro ES fondu, 22 miljoni eiro
valsts budžeta un vairāk nekā 209 miljoni eiro pašvaldību finansējuma.
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Kopienu parlamentā vienojas par lauku
attīstības prioritātēm nākamajiem
diviem gadiem

16.–18. jūnijā Gulbenes novada Stāmerienā klātienē un virtuāli pulcējās Kopienu parlamenta dalībnieki – vairāki simti lauku kopienu pārstāvju un
reģionu attīstībā iesaistīto. Parlamenta darba grupu un pieredzes apmaiņas sesijās un diskusijās tika
izvirzīti priekšlikumi lauku attīstībai turpmākajiem
diviem gadiem ar mērķi turpināt veidot laukus kā
stipru, dzīvu, viedu un zaļu telpu Latvijas kartē. Izstrādātajā rezolūcijā izvirzītas turpmākās rīcības
ekonomikas dažādošanai, dzīvošanai pievilcīgas
vides veidošanai, digitālo prasmju un infrastruktūras attīstībai, kvalitatīvai iedzīvotāju iesaistei
lēmumu pieņemšanā pašvaldībās un ilgtspējīgai
pieejai pārtikas apritē un enerģijas ražošanā.

na, lai spēcinātu uzņēmējdarbības formas ārpus
primārā sektora. Jārada vide, kurā iedzīvotāji, arī
skaitā jaunieši, var realizēt savu potenciālu un piepildīt sociālekonomiskas vajadzības.
Viedos laukus īsteno, izstrādājot kopienu attīstības plānu ciema līmenī, balstoties uz vietējās
kopienas vērtībām, zināšanām, vajadzībām un
pieredzi. Turpmāk vietēja līmeņa plāniem ir jākļūst par neatņemamu daļu pašvaldību attīstības
programmu un politikas plānošanas dokumentu
izstrādē un īstenošanā. Tāpat būtiska ir platjoslas
infrastruktūras pieejamība un kvalitāte, iedzīvotāju digitālā pratība un publisko pakalpojumu pieejamība.
Līdziesaistoties globālo klimata pārmaiņu radīto
izaicinājumu risināšanā, Latvijas lauki var kļūt par
būtisku zaļo pārmaiņu un inovāciju nesējiem. Tālab jāstrādā pie ilgtspējīgu un stratēģisku pārtikas
sistēmu spēcināšanas, veicinot patērētāju pieprasījumu pēc kvalitatīviem vietējās izcelsmes produktiem. Vienlīdz svarīgi ir apzināt, popularizēt un
sekmēt individuālas un kopienu radītās atjaunojamās enerģijas prakses.

Lai lauki būtu stipri, Kopienu parlamenta dalībnieki izceļ saliedētu vietējo kopienu nozīmību, kā arī
nevalstiskā sektora spēju rast inovatīvus risinājumus arvien jauniem izaicinājumiem, piemēram,
Covid-19 pandēmijas ietekmei. Turpinot stiprināt
demokrātiskās vērtības, turpmāk jāpievērš uzmanība iedzīvotāju tiesībām iesaistīties lēmumu
pieņemšanā, nodrošinot dažādām iedzīvotāju iespējām pielāgotus instrumentus un sekmējot līdzdalības prasmju celšanu. Lai mazinātu reģionu sociālekonomisko nevienlīdzību, finanšu ieguldījumi
ir jāveido, apzinoties katras vietas unikalitāti un
līdzekļus mērķtiecīgi virzot uz konkrēto vietu vajadzību risināšanu.

Kopienu parlamentā tika gūts apliecinājums, ka
enerģisku vietējo kopienu, viedo ciemu, jaunienācēju, uzņēmēju, pašvaldību un lauku entuziastu īstenotās vietējās iniciatīvas, rodot jaunas pieejas un
risinājumus lauku vides sakārtošanai un sociālekonomisko apstākļu uzlabošanai, ir spēcīgs pamats
Latvijas lauku dzīvotspējai. Kopienu parlamenta
rezolūcija turpmākos divus gadus ne tikai kalpos
par ceļa rādītāju lauku attīstībā iesaistītajiem, bet
arī tiks iekļauta Konferences par Eiropas nākotni
diskusiju rezultātos.

Dzīvas lauku telpas priekšnosacījums ir kvalitatīvu
dzīvesvietu pieejamība un ekonomikas dažādoša-

Papildu informāciju par Kopienu parlamentu var
iegūt šeit.

5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija
pieejama šeit.
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Piešķirts finansējums atbalsta
programmas “Kultūrelpa” turpināšanai
un grāmatu iepirkumam bibliotēkām

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi
uz kultūras nozari, valdības sēdē 29. jūnijā atbal
stīts Kultūras ministrijas pieprasījums pēc papildu
finansējuma kultūras piedāvājuma radīšanai un
grāmatu iepirkumam bibliotēkām. Šiem atbalsta
pasākumiem piešķirs kopsummā vienu miljonu
eiro, paredzot 700 000 eiro Valsts kultūrkapitāla
fonda (VKKF) mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” (pazīstama ar nosaukumu “KultūrELPA”) turpināšanai un 300 000 eiro – grāmatu iepirkumam
visām Latvijas bibliotēkām, ko administrēs Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB).
Atbalsta mehānisms sniegs iespēju turpināt jau

Starptautiska konference par digitālo
transformāciju kultūrā

6. jūlijā plkst. 10 notiks starptautiska tiešsaistes
konference “Digitālā transformācija kultūrā”

šā gada sākumā uzsākto VKKF mērķprogrammu
“KultūrELPA”, sniedzot atbalstu projektiem kultūras piedāvājuma sabiedrībai attīstīšanai, īpašu
akcentu liekot uz atbalsta sniegšanu tām kultūras jomām, kurām iespējas saņemt atbalstu no
līdz šim īstenotajiem atbalsta instrumentiem bija
ierobežotas, – nemateriālā kultūras mantojuma
nozarei, tajā skaitā dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā iesaistītajiem, muzeju nozarei,
kā arī institūcijām, kas nodrošina profesionālās
mākslas pieejamību Latvijas reģionos. Mērķpro
grammas konkursu plānots izsludināt vienlaicīgi
ar 2021. gada trešo regulāro projektu konkursu.
Šogad tiks turpināts iepriekšējā gadā aizsāktais
atbalsta mehānisms krīzes skartajai grāmatniecības nozarei, kuras apgrozījums darbības ierobežojumu dēļ ir būtiski krities, līdztekus ietekmējot
arī jaunizdevumu skaitu, kā arī nepieciešamību
papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus
ar pēdējo gadu izdevumiem, vienlaikus pastarpinātu atbalstu sniedzot arī grāmatu autoriem
un ilustratoriem. Grāmatu iepirkumu visām 1505
Latvijas publiskajām bibliotēkām Latvijas bibliotēkām administrēs LNB. Pērn, realizējot atbalsta
programmu “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”, publisko bibliotēku vajadzībām
tika iegādātas 326 nosaukumu grāmatas 32 615
eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām: 67%
oriģinālliteratūra un 33% tulkojumi.

(“Digital Transformation in Culture”), kurā piedalīsies virkne kultūras nozares profesionāļu no pasaulē atzītām organizācijām un projektiem.
Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par digitalizācijas un tās sniegto iespēju ietekmi kultūras
jomā, piedāvājot starptautisku runātāju praktisko
pieredzi un ieskatu veidos, kā Latvijas un Baltijas
kultūras organizācijas vai projekti var uzlabot savu
digitālo pieredzi. Atklāšanā dalībniekus uzrunās
Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis, Šveices
ārlietu ministrs Ignacio Kasiss un konferences organizatoru pārstāve, mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” izpilddirektore Zane Čulkstēna. Runātāju
vidū būs TATE digitālās attīstības direktore Hilarija Naita, Londonas Simfoniskā orķestra vadītājs
Deivids Bērks, Zviedrijas Digitālo inovāciju centra
direktors Johans Magnusons, Lucernas festivāla
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mārketinga vadītāja Betina Hagi un Cīrihes Tonhalles orķestra mārketinga vadītāja Mikaela Brauna. Tāpat uzstāsies virtuālās realitātes projekta “In
VR we trust” autori un kuratori Daniels Hengsts
un Klemenss Šolls, Jauno mediju kultūras centra
RIXC mākslinieciskais direktors Raitis Šmits un
EPFL – Kultūras mantojuma un inovāciju centra
vadītājs un attīstības direktors Alēns Dufo, kurš
vadījis Montrē Džeza festivāla digitalizācijas projektu.
Konferencē būs trīs galvenie tematiskie bloki: digitalizācijas nozīme kultūrā, digitālo rīku pielietojums satura veidošanā un digitālo rīku izmantošana administratīvās efektivitātes uzlabošanā. Par
katru tēmu ar 15 minūšu uzrunu uzstāsies trīs runātāji, un katru tematisko sadaļu noslēgs 30 minūšu diskusija, lai rosinātu informācijas un pieredzes

apmaiņu, dodot iesaistes iespēju arī konferences
skatītājiem.
Diskusijās starptautiskajiem dalībniekiem, kuri
uzstāsies tiešsaistē, “Hanzas peronā” izveidotajā
konferences studijā pievienosies arī pārstāvji no
Latvijas kultūras un mākslas nozares. Viņu vidū
būs Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, Kultūras ministrijas
valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, Latvijas
Jaunā teātra institūta kuratore Gundega Laiviņa,
kultūrvietas “Hanzas perons” direktore Ieva Irbina, Latvijas Nacionālās operas un baleta Valdes
loceklis Sandis Voldiņš un koncertzāles “Lielais
dzintars” vadītājs Timurs Tomsons.
Konferences tiešraidi varēs skatīt festivāla “Rīga Jūrmala” Facebook lapā, kā arī portālos DELFI un LSM.

Pasaules Dabas fonds aicina mīlēt jūru
ne vien ar vārdiem, bet arī ar darbiem
Lai aicinātu patērētājus izvēlēties jūras produktus atbildīgi un lietot uzturā pēc iespējas dažādākas zivis, jau trešo gadu pēc kārtas Pasaules
Dabas fonds rīko kampaņu “Lai jūra čum un
mudž”. Šogad ikviens aicināts mīlēt jūru ne vien
ar vārdiem, bet arī ar darbiem, izdarot savu izvēli
par labu produktiem, kas iegūti, izmantojot likumīgas un ilgtspējīgas zvejas metodes. Pārdomāti
iegādāties zivis palīdzēs arī šosezon atjaunotais
Zivju gids.
Pasaules Dabas fonda radītais Zivju gids ir instruments, kas palīdz orientēties plašajā zivju un jūras
velšu piedāvājumā un izvēlēties zivis, kuru populācijas nav apdraudētas un ieguve nerada negatīvu
ietekmi uz vidi. Tikpat svarīgi ir arī iegādāties tieši
tik daudz produktu, cik paredzēts izlietot, lai velti neizniekotu jūras resursus. Atbildīga un pārdomāta jūras produktu lietošana uzturā palīdzēs arī
uzņēmējiem un politiķiem pieņemt lēmumus, kas
pozitīvi ietekmēs Baltijas jūras un saldūdeņu zivju
resursus.
Lai mudinātu sabiedrību iegādāties zivis, kuras
zvejotas ar videi draudzīgām metodēm, kampaņai kopš tās sākuma pievienojušies gan vairāki
uzņēmumi, gan šefpavāri. Pasaules Dabas fonds
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aicina arī citus uzņēmumus – restorānus, ēdnīcas,
viesnīcas, pārtikas ražotājus, izplatītājus un veikalus – pievienoties iniciatīvai “Lai jūra čum un




mudž”.
Kampaņas klips pieejams šeit.

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

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv
20

