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Karte: Covid-19 izplatība pasaulē pa valstīm

Tīmekļvietnē šeit varat sekot līdzi koronavīrusa 

Covid-19 izplatībai pasaulē pa valstīm un pilsētām. 
Kartes kreisajā apakšējā stūrī ir lodziņš, kurā re-
dzams, kad informācija pēdējo reizi atjaunota.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Aizvadītā nedēļa ne tikai ieviesa korekcijas daudzu pasākumu norisē un darbu prioritātēs, bet arī liek mainīt 
mūsu paradumus un domāšanu, lai saglabātu galveno, kas katram dots, – veselību – un spētu stāties pretī 
koronavīrusa izraisītajai globālajai pandēmijai.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Latvijā – ārkārtējā situācija

Ceturtdien, 12. martā, valdība izsludināja valstī ār-
kārtējo situāciju no 13. marta līdz 14. aprīlim, no-
sakot virkni ierobežojumu, lai kavētu koronavīrusa 
Covid-19 izplatību. Arī pašvaldībām jāievēro valdī-
bas rīkojumā noteiktie ierobežojumi un jārīkojas 
atbilstoši nolemtajam. Ministru kabineta apstipri-
nāto rīkojumu “Par ārkārtējas situācijas izsludinā-
šanu” lasiet šeit.

Latvijas valdības PAZIŅOJUMS

Foto: Valsts kanceleja

Lai efektīvāk ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, 
valdība nolēmusi ārkārtējās situācijas laikā papla-
šināt piesardzības un drošības pasākumus. Iero-
bežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan 
pulcēšanos publiskās vietās, pārvietošanos ārpus 
valsts robežām un citas jomas.

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestā-
dēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīša-
nu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pie-
skatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. 
Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirms-
skolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks 
apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu 
periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā 
ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. 
Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka 
nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Mācības izglītības iestādēs joprojām norisināsies 
attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni 
tiek pārcelti uz laiku no 2020. gada 12. maija līdz 
15. maijam.

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek 
aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, 
kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā 
naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, 
gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties.

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kul-
tūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu 
vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kul-
tūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba 
laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23:00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie 
pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, 
ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 
17. marta personām un transportlīdzekļiem aiz-
liegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un 
autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobe-
žā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizlie-
gums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, 
dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām ne-
attiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspie-
derīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas 
neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves-
vieta ir Latvijā un kuri vēlas šeit atgriezties, vai tiem 
ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tir-
gotājiem ieviesīs sociālo distancēšanos tirdznie-
cības vietās.

Gadījumos, kad netiks ievērotas visas minētās 
drošības prasības, iestāsies atbilstoša administra-
tīvā vai kriminālā atbildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir 

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepiecieša-
mības preču un to izejvielu piegāde.

Sagatavojis Valsts kancelejas  
Komunikācijas departaments
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LPS vēstule par pašvaldību iesaisti 
ārkārtējās situācijas laikā

LPS nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Artu-
ram Krišjānim Kariņam par pašvaldību iesaisti ār-
kārtējās situācijas laikā.

Izsludinot ārkārtējo situāciju, tiek noteikts īpašs 
tiesisks režīms, kas ne tikai ierobežo valsts pārval-
des un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko 
personu tiesības un brīvības, bet uzliek tām kon-
krētus papildu pienākumus.

Ņemot vērā līdzšinējo situāciju, Latvijas Pašval-
dību savienība (LPS) aicina Ministru kabineta un 
Krīzes vadības padomes, kā arī citu iesaistīto in-
stitūciju sanāksmēs, kurās notiek diskusijas un 
tiek pieņemti lēmumi saistībā ar koronavīrusa ie-
robežošanu un seku novēršanu, iekļaut LPS pār-
stāvjus.

LPS aicina:

• iekļaut LPS pārstāvi Krīzes vadības padomē, tā-
dējādi nodrošinot pašvaldību iesaisti nacionālā 
līmeņa lēmumu pieņemšanā un informācijas 
apritē;

• atbildīgās ministrijas, deleģējot savus pārstāv-
jus dalībai pašvaldību civilās aizsardzības ko-

misijās, sniegt maksimāli precīzu un detalizētu 
informāciju par iespējamajiem draudiem, to 
potenciālo attīstību, iespējām iesaistīt finansiā-
los un materiālos resursus;

• sniegt informāciju pašvaldību civilās aizsardzī-
bas komisijām par saslimušajām vai karantī-
nā esošajām personām, lai pašvaldības varētu 
plānot slimības izplatības ierobežošanu un ne-
pieciešamības gadījumā nodrošināt personām 
atbalstu;

• atbildīgos ministrus atbilstoši situācijai, izman-
tojot LPS pieejamos resursus, tajā skaitā video-
konferences, iknedēļas elektronisko izdevumu 
“INFOLOGS”, interneta vietni un citus informā-
cijas kanālus, pēc savas kompetences sniegt 
informāciju par koronavīrusa Covid-19 izplatī-
bas ierobežošanas gaitu, kā arī par pašvaldību 
un iedzīvotāju līdzdalības iespējām un papildu 
uzdevumiem ārkārtējā situācijā, jo LPS var no-
drošināt operatīvu informācijas apriti visās paš-
valdībās valstī;

• ņemot vērā, ka pašvaldību un to līgumorgani-
zāciju sociālo pakalpojumu sniedzējiem (ilgsto-
šas sociālās aprūpes institūcijas pieaugušajiem 
un bērniem, aprūpe mājās, sociālie dienesti, 
patversmes) un pirmsskolas izglītības iestāžu 
dežūrgrupām ir jāturpina sniegt pakalpojumus, 
nodrošināt iespēju iegādāties individuālos aiz-
sardzības līdzekļus (aizsargmaskas, roku dezin-
fekcijas līdzekļus u. c.), kas šobrīd nav pieejami;

• risināt situāciju saistībā ar to, ka nedarbojas 
jaunais medikamentu katalogs Elektroniskajā 
iepirkumu sistēmā, jo iepriekšējā kataloga dar-
bības laiks beidzies 2020. gada 9. februārī.
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Video par Covid-19 (latviešu un krievu 
valodā)

Slimību profilakses un kontroles centrs sagata-
vojis informatīvu video latviešu un krievu valodā, 
kurā parādīti Covid-19 izplatīšanās ceļi un profilak-
ses līdzekļi, lai izvairītos no saslimšanas. Latviešu 
valodā video pieejams šeit, krievu valodā – šeit.

Veselības ministrijas rekomendācijas

Informācija darbiniekiem un darba 
devējiem

Covid-19 izplatības rezultātā 
var rasties visdažādākās dzī-
ves situācijas, tāpēc ir būtiski 
katrā individuālā gadījumā iz-
vērtēt visus lietas faktiskos un 

tiesiskos apstākļus. Normatīvajos aktos ne vienmēr 
ietverts precīzs un skaidrs risinājums katrai situāci-
jai, tomēr, izmantojot tiesību normu iztulkošanas 
metodes, var rast taisnīgāko un pragmatiskāko ri-
sinājumu šajā ārkārtas situācijā. Labklājības minis-
trija sagatavojusi informāciju, kas var būt noderī-
ga gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem (šeit 
un šeit), bet pirmām kārtām aicina darba devējus, 

https://failiem.lv/u/f5h2f6v2?share_email_id=cee0a3
https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91677-informacija-darbiniekiem-un-darba-devejiem-covid-19-izplatibas-laika
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91684-darbinieku-un-darba-deveju-attiecibas-jautajumi-un-atbildes
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darbiniekus un arodbiedrības mēģināt rast dom-
starpību risinājumus savstarpējās pārrunās, iecietī-
gi izturoties vienam pret otru un nepieciešamības 

gadījumā vēršoties Valsts darba inspekcijā rakstiski 
vai pa telefonu (kontakti pieejami Valsts darba in-
spekcijas tīmekļvietnē www.vdi.gov.lv.

Valdība sniegs atbalstu uzņēmumiem un 
strādājošajiem

16. martā Ministru prezidenta uzdevumā izveido-
tā vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto 
atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā ap-
sprieda, kādus atbalsta risinājumus varētu piedā-
vāt uzņēmējiem un darba ņēmējiem.

Patlaban ciešā sadarbībā ar valdības sociālajiem 
partneriem tiek strādāts pie šādiem atbalsta in
strumentiem:

• kredītu garantijas, lai uzņēmumam, kas saskā-
ries ar īslaicīgām naudas plūsmas problēmām, 
līdz situācijas atrisināšanai būtu iespēja at-
likt pamatsummas maksājumu (šādu atbalsta 
programmu nodrošinās attīstības finanšu insti-

tūcija Altum);

• atlikti nodokļu maksājumi (jau šobrīd Valsts ie-
ņēmumu dienestā tos var pagarināt par vienu 
gadu);

• lai bankas varētu turpināt kreditēt, Vienotais 
uzraudzības mehānisms, kas veic banku uz-
raudzību eirozonā, reaģējot uz koronavīrusa 
izraisītajām sekām, nolēmis atvieglot bankām 
likviditātes un kapitāla rezervju veidošanas un 
uzturēšanas prasību. Līdz ar to visiem uzņēmē-
jiem, kam radušās īslaicīgas grūtības, primāri 
jāvēršas savā bankā.

Jāņem vērā, ka, veicot izmaiņas darbaspēka nodok-
ļu samaksas kārtībā, tajā skaitā iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa nomaksā, kas ir svarīgākais pašvaldību 
budžeta ieņēmumu avots, tas vistiešākajā veidā ie-
tekmēs pašvaldību budžetu un no tā izrietošo paš-
valdību pakalpojumu pieejamību. Savukārt šajā ār-
kārtas situācijā būtisks būs tieši pašvaldību atbalsts 
un palīdzība iedzīvotājiem. Tāpēc, pirms tiek pie-
ņemti lēmumi par attiecīgā priekšlikuma atbalstu, 
tam jābūt novērtētam arī finansiālā jomā un sadalī-
jumā pa budžeta līmeņiem, kā arī saistībā ar ietek-
mi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

Plašāka informācija šeit.

VIDEO: kā pēc skolēnu brīvlaika notiks 
attālinātās mācības

Piektdien, 13. martā, Latvijas Pašvaldību savienībā 
notika videotiešraide, kurā izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska informēja par divu nedēļu 
attālinātajām mācībām pēc skolēnu brīvlaika vīru-
sa izplatības ierobežošanai atbilstoši Ministru ka-
bineta lēmumam. Video var noskatīties šeit.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) patlaban 
gatavo dažādus atbalsta materiālus un ieteiku-
mus, lai izglītības iestādēs optimāli varētu no-
drošināt attālināto mācību darbu. Sagatavotie 
materiāli pakāpeniski tiks publicēti IZM vietnē 

https://fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/61824-valdiba-sniegs-atbalstu-uznemumiem-un-stradajosajiem
https://www.youtube.com/watch?v=JvO1FJdoZXw&feature=youtu.be


(https://izm.gov.lv/lv/), kā arī nosūtīti mācību 
iestādēm.

“Šī ir mūsu valstij un izglītības sistēmai unikāla si-
tuācija, kas prasa gan ievērot striktu drošību, gan 
nodrošināt līdz šim neierastu mācību veidu. Vienlai-
kus brīvlaiks dod iespējas labāk sagatavoties attāli-
nātajām mācībām,” atbildot uz jautājumiem, LPS 
tiešraidē skolu direktoriem un pašvaldību vadītā-
jiem sacīja ministre Ilga Šuplinska. IZM lūgusi sko-
las sagatavot informāciju par attālinātu mācību 
nodrošināšanas iespējām. Šī informācija nepiecie-

šama, lai varētu skolām sniegt labāku metodisko 
atbalstu.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis akcentēja, ka 
valstī šobrīd ir ārkārtas situācija un mums visiem 
jābūt saprotošiem, rēķinoties ar nepieciešamību 
mainīt ikdienas paradumus un sekot līdzi jaunāka-
jai informācijai.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS Valdes sēde Pārgaujas novadā

LPS Valdes sēde 10. martā notika izbraukumā – 
Lielstraupes pilī, kur kolēģus sagaidīja un ar Pār
gaujas novada attīstību un aktualitātēm iepazīsti-
nāja Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Har-
dijs Vents. Savukārt “Vidzemes plānošanas reģio-
na” (VPR) Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-
Priede, VPR projekta vadītāja Līga Puriņa-Purīte 
un VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 
Inita Ozoliņa prezentēja projektu “Mobilitātes 
un pakalpojumu pieejamības palielināšana demo-
grāfisko pārmaiņu skartajos reģionos MAMBA” – 
transportu pēc pieprasījuma. Valdes pārstāvji arī 
apmeklēja dabas un tehnoloģiju parku “Urda” Dai-
bē, kur par atkritumu apsaimniekošanas pieredzi 

Vidzemē pastāstīja SIA “ZAAO” Valdes priekšsē-
dētājs Gints Kukainis.

Uzklausot LPS padomnieci juridiskajos jautājumos 
Kristīni Kinču, kura Valdi informēja par sarunām 
ar ministrijām un LPS atzinumu par Pašvaldību li-
kuma izstrādes informatīvo ziņojumu, LPS Valde 
nolēma aicināt vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru Juri Pūci nekavējoties iesaistīt 
pašvaldības jaunā Vietējo pašvaldību likuma iz-
strādē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) pērnvasar izveidoja speciālu darba 
grupu, kas izstrādā jauno likumu, bet LPS pārstāv-
ji tajā nav iekļauti un nepiedalījās nozīmīgajā dar-
bā, kas ietekmēs visu pašvaldību turpmāko dzīvi. 
Vienlaikus no pašvaldībām apzināti tiek slēpta in-
formācija gan par iespējamo likuma saturu, gan tā 
izstrādes norisi. LPS Valde akcentē, ka ir jāuzklau-
sa pašvaldību viedoklis un priekšlikumi jautājumā, 
kas tieši skar to darbību un var ietekmēt arī iedzī-
votāju interešu pārstāvniecību.

Pašlaik ir pieejams Valsts sekretāru sanāksmē iz-
sludinātais VARAM informatīvais ziņojums “Par 
Pašvaldību likuma izstrādi”. Tajā pausts, ka jauno 
pašvaldību likumu paredzēts iesniegt valdībā ap-
stiprināšanai līdz šā gada 31. maijam.

Plašāk šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://izm.gov.lv/lv/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5502-lps-aicina-ministru-nekavejoties-iesaistit-pasvaldibas-jauna-pasvaldibu-likuma-izstrade


LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

11. martā notika LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēde. Tās videoierakstu atradīsit šeit 
un prezentācijas šeit.

Ar Labklājības ministrijas (LM) plānotajām darbī-
bām minimālo sociālo pakalpojumu izstrādē iepa-
zīstināja LM valsts sekretāra vietniece Līga Āboli-
ņa un LM Sociālo pakalpojumu departamenta di-
rektors Aldis Dūdiņš. Ministrijas pārstāvji norādīja 
uz problēmām, kādas ir minimālo sociālo pakal-
pojumu izstrādē, kā arī informēja, ka pašvaldību 
pārstāvjus aicinās piedalīties nozares profesionāļu 
darba grupā. LM pārstāvji arī skāra starpnozaru 
sadarbību paliatīvās aprūpes pakalpojumu ievie-
šanā Latvijā, par ko izvērtās diskusija.

Komitejas sēdē piedalījās arī VSIA “Bērnu klī-
niskā universitātes slimnīca” (BKUS) īslaicīgā 

sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” vadītāja 
Natālija Riba un BKUS Sociālā dienesta vadītā-
ja Gunta Cibuļska, kuras pastāstīja par īslaicīgo 
sociālās aprūpes pakalpojumu “Atelpas brīdis”. 
Šis pakalpojums paredzēts vecākiem, kuriem ir 
bērns ar smagu invaliditāti (ir izsniegts VDEĀVK 
atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību). 
Pakalpojumu nodrošina pašvaldības piesaistīts 
pakalpojuma sniedzējs, tas ir pieejams līdz 30 
diennaktīm gadā, kā arī tiek paredzēta kompen-
sācija transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu 
no dzīvesvietas uz pakalpojuma sniegšanas vietu 
un atpakaļ. BKUS pārstāves aicināja pašvaldību 
sociālos dienestus informēt par šā pakalpojuma 
pieejamību vecākus, kuriem ir bērns ar smagu  
invaliditāti.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 12. mar-
tā tika apspriesta izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēma un Eiropas Savienības struktūrfondu reali-
zācija un turpmākie plāni. Sēdes videoierakstu var 
noskatīties šeit.

Jaunāko informāciju par ES struktūrfondu rea-
lizācijas gaitu un turpmāk paredzēto sniedza 

Valsts izglītības satura centra (VISC) divu Eiropas 
Sociālā fonda projektu vadītāja Liene Voroņenko. 
Viņa informēja par darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mēr-
ķa (SAM) 8.3.2.1. projektu “Atbalsts nacionāla 
un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai 
izglītojamo talantu attīstībai” un SAM 8.3.2.2. 
projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”. Diemžēl pirmajā projektā ie-
cerētā valsts skolēnu 44. zinātniski pētniecisko 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/481-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-12-marta-plkst-1000


darbu konference 3. aprīlī, valsts olimpiādes un 
vairāki citi pasākumi ir atcelti, tāpēc pedagogiem 
un audzēkņiem jāseko līdzi jaunumiem VISC tī-
mekļvietnē https://visc.gov.lv. Runājot par otru 
projektu, L. Voroņenko ar gandarījumu atzīmēja, 
ka tajā piedalās 344 izglītības iestādes un projek-
ta īstenošanas laiks pagarināts par gadu un turpi-
nāsies arī 2021./2022. mācību gadā. VISC aprīlī un 
maijā lūgs projekta kontaktpersonas pašvaldībās 
un izglītības iestāžu pārstāvjus aizpildīt izvērtēju-
ma anketas par projekta pirmo posmu, lai vasarā 
ar secinājumiem varētu iepazīstināt Uzraudzības 
padomi, bet septembrī jau piedāvātu ieteikumus 
skolām. Projektu vadītāja minēja arī divus jaunus 
atbalsta pasākumus – centralizēti iepirkto mācību 
līdzekļu izdali un laborantu (pedagogu palīgu) at-
balsta programmas ieviešanu 2020./2021. mācību 
gadā (pašvaldības līdz 15. aprīlim var iesniegt pie-
teikumus par savām skolām).

Par SAM 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācī-
bu pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un in-
tervences pasākumus” jeb projektu PuMPuRS 
(www.pumpurs.lv) informēja Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta (IKVD) projekta vadītāja Inese Vi-
lāne. Pašlaik šajā projektā iesaistītas 435 izglītības 
iestādes 79 pašvaldībās, bet tajā var pieteikties arī 
pārējās pašvaldības un vēl citas vispārīgās vai pro-
fesionālās izglītības iestādes, jo projekts ilgs līdz 
2022. gada 31. decembrim. Projekta vadītāja uz-
svēra, ka tā ieviešana ir pašvaldības atbildība, jo lī-
gumus IKVD slēdz ar pašvaldībām. Skolā ir vajadzī-
gi trīs dokumenti: vecāku iesniegums, vienošanās 
ar skolēnu, kur skolotājs un bērns norāda, ko viens 
mācīs un otrs mācīsies, un finanšu dokuments, kas 
jāaizpilda skolotājam par īstenotajām darbībām. 
Uzraudzības vizītēs konstatēts, ka vairākās skolās 
nav dalībnieku parakstu lapu, nav projekta infor-
matīvā plakāta, nav norādīta pasākuma norises 
telpa un skolas dežurantam nav iedota informāci-
ja par projekta norisi, kā arī nav ziņots par izmai-

ņām aktivitātes grafikā. I. Vilāne aicināja pievērst 
uzmanību arī publicitātes prasību ievērošanai pro-
jektu veidotajos materiālos un publiskajā komu-
nikācijā. Šobrīd projektā īsteno trīs profesionālās 
kompetences pilnveides programmas: “Atbalsto-
ša mācību vide – resurss izglītībā”, “Individuāla un 
grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids 
izglītībā” un “Pedagoga kompetence un efektivi-
tāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē” un notiek 
darbnīcas izglītības iestādēs, lai veicinātu pedago-
gu izpratni par diferencētu, individualizētu un per-
sonalizētu pieeju izglītībā. Projekta PuMPuRS eks
perti ir sagatavojuši saturu arī pašvaldību darbnī-
cām, kas paredzētas kā četras stundas ilga saruna, 
lai apmācītu pašvaldību komandas par priekšlaicī-
gu mācību pārtraukšanu. Viena no problēmām, ko 
uzsvēra komitejas dalībnieki un LPS padomniece 
izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure, 
ir tā, ka vēl ne visur mākam saskatīt šos problēm-
bērnus, kuriem vajadzīga pieaugušo palīdzība. 
Tāpēc jāstrādā visiem kopā – gan skolotājiem, so-
ciālajiem pedagogiem un skolu psihologiem, gan 
pašvaldību pārstāvjiem, bāriņtiesu un sociālajiem 
darbiniekiem, gan, protams, vecākiem, lai šodie-
nas riska jauniešiem veidotos pilnvērtīga dzīve. 
Drīz projektā tiks uzsākta profesionālās kompe-
tences pilnveides programma “Darbs jaunatnes 
jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas jauniešiem” un programma “Sociāli emo-
cionālās audzināšanas loma priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”, bet 
septembrī paredzēts atklāt programmu “Pedago-
gu kompetence vardarbības gadījumu risināšanā 
izglītības vidē”.

Sēdes dalībnieki iedziļinājās arī jautājumā par iz-
glītības kvalitātes monitoringa sistēmu, par ko 
pastāstīja IZM valsts sekretāra vietniece Politikas 
iniciatīvu un attīstības departamenta direktore 
Gunta Arāja. Izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēma Latvijā tiek ieviesta ar vairāku Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda 
projektu palīdzību, lai izveidotu vienotu sistēmu 
daudzpusīgai izglītības kvalitātes izvērtēšanai. 
Monitoringa sistēmā tiks apkopota informācija 
par visiem izglītības līmeņiem (pirmsskolas izglītī-
ba, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā iz-
glītība) un veidiem (vispārīgā izglītība, profesionā-
lā izglītība, augstākā izglītība un pieaugušo izglītī-
ba). Latvijā jau pastāv vairāki veidi, kā vērtē izglītī-
bas kvalitāti, taču nav vienotas sistēmas, kas ļautu 
analizēt dažādus datus un rezultātu kopsakarības, 
tā nonākot pie pārdomātas izglītības politikas. 
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IZM jau izveidojusi izglītības kvalitātes monitorin-
ga rīka struktūru, iedalot to četrās pamatkategori-
jās: atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, laba 
pārvaldība un iekļaujoša vide. Monitoringa rīku 
prototips tiks sasaistīts ar Valsts izglītības infor-
mācijas sistēmu, izglītības programmu un iestāžu 
akreditāciju, paredzēta arī agrīnās brīdināšanas 
sistēma, atbalsta definēšana un dibinātāja atbildī-
bas nostiprināšana, tātad arī pašvaldībām kā skolu 
dibinātājām būs vairāk jāiesaistās kvalitatīvas iz-
glītības nodrošināšanā. Izglītības kvalitātes moni-
toringa sistēmu plānots ieviest 2021. gada beigās, 
taču darbu pilotrežīmā tā uzsāks jau šā gada no-
galē. Jaunajā sistēmā būs apjomīga un detalizēta 
analīze par katru izglītības iestādi, un atbilstoši 
ievadītajiem datiem skolu vadība un pedagogi va-
rēs redzēt tos kolēģus, pie kuriem smelties labās 
prakses piemērus. Izglītības monitoringa sistēma 
nebūs skolu reitings, tā uzrādīs gan veiksmes stās-
tus, gan problēmsituācijas, kas jārisina. Vienu no 
tām sēdes dalībnieki norādīja uzreiz – interneta 
pieejamība un tīkla spēja nodrošināt vienlaikus 
visu klasi vai skolu. I. Dundure atgādināja par “Pē-
dējās jūdzes” pieslēgumu un finansējumu, kam, lī-

dzīgi kā Lietuvā, varētu piesaistīt ES struktūrfondu 
līdzekļus.

Ar plānotajām pārmaiņām izglītības kvalitātes 
vērtēšanā iepazīstināja Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta 
direktors Rolands Ozols. Viņš pastāstīja, ka no šā 
gada 1. septembra izglītībā ieviesīs kvalitātes va-
dības sistēmu. Tās pamatā ir trīs komponenti: iz-
glītības iestādes iekšējā vērtēšana (pašvērtējums), 
ārējā vērtēšana (akreditācija) un izglītības kvalitā-
tes monitoringa sistēma, tajā skaitā risku pārvaldī-
ba. Lai varētu īstenot plānoto akreditācijas pieejas 
maiņu, IKVD šogad nodrošinās valsts finansētus 
kursus visiem vispārīgās izglītības iestāžu vadītā-
jiem un pašvaldību izglītības speciālistiem.

Komitejas sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, 

Dr. sc. admin.
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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Diskusija par pašvaldības lomu aprites 
ekonomikā

12. martā LPS notika diskusija par pašvaldības 
lomu aprites ekonomikā.

VARAM izstrādātajā rīcības plānā 2020.–2027. ga-
dam pārejai uz aprites ekonomiku paredzēts, ka 
pašvaldības būs atbildīgas par virkni pasākumu. 
Runājot par aprites ekonomiku, visbiežāk priekš-
stats par šo modeli saistās ar atkritumu apsaim-

niekošanu, taču aprites ekonomika skar ne tikai šo 
produktu dzīves cikla posmu. Tā, piemēram, Rīgas 
Enerģētikas aģentūra realizē projektu “Aprites 
ekonomika būvniecībā pilsētās”. Tāpēc LPS rīkoja 
diskusiju un aicināja dalīties pieredzē divus šīs jo-
mas ekspertus.

Par aprites ekonomikas principiem būvniecībā un 
to, kas jāņem vērā pašvaldībām, pastāstīja Rīgas 
Enerģētikas aģentūras URGE projekta koordina-
tore Ieva Kalniņa. Savukārt Latvijas Universitātes 
pētnieks biedrības “Zaļā brīvība” pārstāvis Jānis 
Brizga dalījās pieredzē un pārdomās par aprites 
ekonomiku un zaļajiem publiskajiem iepirkumiem. 
Viņu prezentācijas skatiet šeit.

Diskusijas videoieraksts pieejams LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, 

Dr. oec.

https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/5490-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-12-marta-2020
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5493-diskusija-par-pasvaldibas-lomu-aprites-ekonomika


LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī 18. martā pare-
dzētā LPS Dzīvokļu apakškomitejas sēde neno-
tiks klātienē, bet 18. martā plkst. 13 sāksies vi-
deokonference.

Videokonferencē Altum Programmu attīstības de-
partamenta vadītāja vietnieks Aleksejs Kaņējevs 
informēs par ESKO sadarbības modeļa attīstību. 

Par priekšlikumiem likumprojektam “Dzīvojamo 
telpu īres likums” pirms otrā lasījuma informāciju 
sniegs Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas 
departamenta direktors Mārtiņš Auders.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnē 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 vai aino.
salmins@lps.lv.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

10

Informējam, ka paredzētā Novadu diena 27. martā Valkas novadā ir 
ATCELTA!

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Par LPS darbu ārkārtas situācijā

Ņemot vērā Ministru kabineta šā gada 14. marta 
rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, LPS pauž 
izpratni un atbalstu valdības ieviestajiem pasāku-
miem vīrusa izplatības ierobežošanai.

LPS, tāpat kā līdz šim, sniedz nepieciešamo at-
balstu pašvaldībām, strādājam cieši kopā ar val-
dību, iesaistītajām institūcijām un partneriem, lai 
nodrošinātu pašvaldībām visu informāciju un pār-
stāvētu mūsu biedru intereses. Aicinām Ministru 
prezidentu iekļaut LPS pārstāvi Krīzes vadības pa-
domē. To atbalsta arī Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisija.

LPS darbinieki iespēju robežās strādās attālināti, 
izmantojot epastu, videokonferences, videotieš-
raides, sociālos tīklus un citus attālinātā darba rīkus. 
Vienlaikus sniegsim pašvaldībām visu vajadzīgo infor-
māciju; ja būs vajadzīgs, piedalīsimies arī augsta līme-
ņa sanāksmēs klātienē, kā arī nodrošināsim iespējas 
izmantot visas LPS informācijas sniegšanas platfor-
mas ministriem, ministrijām un citām iesaistītajām 
institūcijām un amatpersonām, lai tās var sniegt ope-
ratīvu, savlaicīgu un būtisku informāciju par vīrusa ie-
robežošanu, plānotajiem uzdevumiem u. c.

Tāpat aicinām pašvaldības būt atsaucīgas un vēr-
sties LPS par neskaidriem jautājumiem, lai varam 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:aino.salmins@lps.lv
mailto:aino.salmins@lps.lv


• 9. martā Jurista Vārds: “Tieslietu ministrs un 
LPS pārstāvji apspriež svarīgākos sadarbības 
virzienus” – par LPS un Tieslietu ministrijas sa-
runām (šeit).

• 10. martā LETA: “Lielu daļu pašvaldību pakal-
pojumu attālināti saņemt nevar” – LPS padom-
nieka Guntara Krasovska sacītais Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības komisijas Epārvaldības 
apakškomisijas sēdē, spriežot par pakalpojumu 
attālinātas nodrošināšanas iespējām krīzes si-
tuācijās.

• 11. martā LETA: “LPS: no pašvaldībām apzināti 
slēpj informāciju par jaunā pašvaldību likuma 
izstrādes procesu” – par LPS Valdes secināto, 
ka VARAM no pašvaldībām apzināti slēpj infor-
māciju par jaunā Vietējo pašvaldību likuma ie-
spējamo saturu un izstrādes norisi.

• 11. martā Diena: “LPS: no pašvaldībām apzinā-
ti slēpj informāciju par jaunā pašvaldību likuma 
izstrādes procesu” – par LPS Valdes secināto, 
ka VARAM no pašvaldībām apzināti slēpj in-
formāciju par jauno Vietējo pašvaldību likumu 
(šeit).

• 11. martā LA: “LPS: apzināti tiek slēpta infor-
mācija par jauno pašvaldību likumu” – par LPS 
Valdes secināto jaunā Vietējo pašvaldību liku-

ma tapšanas sakarā (šeit).

• 11. martā LSM.lv; Replay.lv; Latvijas Radio 
raidījums “Krustpunktā”: “Zakatistovs: kādam 
būs jāmaksā pazaudētā nauda no nodokļa at-
celšanas primārajam mājoklim” – LPS padom-
nieces Sanitas Šķilteres komentārs par Tieslie-
tu ministrijas izstrādāto dokumentu (šeit).

• 11. martā pietiek.com: “Pašvaldību savienība 
aicina Pūci nekavējoties iesaistīt pašvaldības 
jaunā pašvaldību likuma izstrādē” – par LPS Val-
des secināto un aicinājumu iekļaut pašvaldības 
jaunā Vietējo pašvaldību likuma izstrādē (šeit).

• 12. martā LETA: “Plāno pēc skolēnu brīvlaika 
divas nedēļas mācības skolās nodrošināt attāli-
nāti” – par LPS videokonferenci 13. martā skolu 
direktoriem un pašvaldību pārstāvjiem, lai pār-
runātu labākos risinājumus šajā situācijā.

• 12. martā LSM.lv; Latvijas Radio: “Pašvaldības 
ceļ trauksmi par jaunā vietvaru likuma slēpša-
nu; VARAM norāda: darbs pie tā vēl priekšā” – 
LPS atzinums par jauno likuma projektu, Valdes 
secinātais un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
komentārs (šeit).

• 13. martā LETA: “Videokonferencē skolu direk-
tori un pašvaldību pārstāvji apspriedīs attālinā-
to mācīšanos” – par videokonferenci Pašvaldī-
bu savienībā par attālināto mācīšanos.

• 13. martā Diena: “Par reformu ir nepiecieša-
mas atbildes” – LPS priekšsēža Ginta Kamin-
ska intervija un atziņa, ka Saeimas debatēs par 
novadu reformu trūkst dialoga un koalīcijas ar-
gumentētu viedokļu.

• 13. martā NRA: “Izglītības nozarē rosina veidot 
profesionāļu padomi” – LPS padomnieces Inā-
ras Dundures komentārs par izglītību ar uzsva-
ru uz to, ka svarīga ir starpinstitucionālā saikne 
(šeit).

sniegt nepieciešamo atbalstu un uzturēt saikni 
ar valsts iestādēm, atbildīgajiem dienestiem un 
amatpersonām.

Būsim atbildīgi, izturēsimies pret notiekošo ar iz-
pratni, ņemsim vērā Slimību profilakses un kon-

troles centra un Veselības ministrijas norādījumus, 
lai kopīgi strādātu viena mērķa labā, efektīvi iero-
bežojot Covid-19 izplatību!

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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https://juristavards.lv/zinas/276183-tieslietu-ministrs-un-lps-parstavji-apspriez-svarigakos-sadarbibas-virzienus/
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lps-no-pasvaldibam-apzinati-slepj-informaciju-par-jauna-pasvaldibu-likuma-izstrades-procesu-14237389
https://www.la.lv/lps-apzinati-tiek-slepta-informacija-par-jauno-pasvaldibu-likumu
https://pietiek.com/raksti/pasvaldibu_savieniba_aicina_puci_nekavejoties_iesaistit_pasvaldibas_jauna_pasvaldibu_likuma_izstrade
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-cel-trauksmi-par-jauna-vietvaru-likuma-slepsanu-varam-norada--darbs-pie-ta-vel-prieksa.a351472/
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/307579-izglitibas-nozare-rosina-veidot-profesionalu-padomi.htm


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, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-141 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos 
nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta””

11.03.2020. 20.02.2020. Jā

2. VSS-181 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monito-
ringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides ris-
ku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 
5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas 
attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināša-
na” īstenošanas noteikumi””

11.03.2020. 27.02.2020. Jā

3. VSS-182 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos 
nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un no-
drošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi””

11.03.2020. 27.02.2020. Jā

4. VSS-183 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos 
nr. 519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta ero-
zijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesnie-
gumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

11.03.2020. 27.02.2020. Jā

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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5. VSS-163 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos 
nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi 
draudzīgu TENT dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti 
un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras 
modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””

11.03.2020. 27.02.2020. Jā

6. VSS-164 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 
mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauni-
ju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai”

11.03.2020. 27.02.2020. Jā

7. VSS-167 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 
mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauni-
ju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai”

11.03.2020. 27.02.2020. Jā

8. VSS-178 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos 
nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novēr-
tēšanas un finansēšanas kārtība””

12.03.2020. 27.02.2020. Jā

9. VSS-180 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos 
nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida at-
kritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 
5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īsteno-
šanas noteikumi””

13.03.2020. 27.02.2020.

Jā,

ar pre-
cizēju-
miem

10. VSS-169 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos 
nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju saga-
tavošanai un īstenošanai””

13.03.2020. 27.02.2020. Jā

11. VSS-165 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 
Rīga–Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas 
ciems–Ulbroka krustojuma pārbūves projekta īstenošanai”

13.03.2020. 27.02.2020. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ 
Atzinumi jeb šeit.

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

12. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS226 – Informatīvais ziņojums “Par neatbil
stoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības pro
grammas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.1. 

aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi””

VSS227 – Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu 
likumā”

VSS228 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484842
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484843
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484843


VSS210 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos 
nr. 766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bēr-
niem un viņu ģimenes locekļiem””

VSS211 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos 
nr. 780 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību 
un viņu ģimenes locekļiem””

VSS216 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodoša-

nu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā”

VSS219 – Informatīvais ziņojums “Par intelek-
tisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas auto-
transporta jomā un to saskarnēm ar citiem trans-
porta veidiem”

VSS224 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 
265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža no-
zares attīstībai””

VSS225 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā”
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Apbalvoti labākie Latvijas iedzīvotāju 
īstenotie projekti

7. martā Bauskas novadā notika pašvaldību ap-
vienības “Sabiedrība ar dvēseliLatvija” (SDL) 
2019. gada projektu konkursa noslēguma pasā-
kums, kurā tika sumināti un apbalvoti labākie pro-
jektu īstenotāji – Latvijas iedzīvotāji, kas rakstījuši 
un īstenojuši pašvaldību līdzfinansētos projektus 
savas dzīves vides uzlabošanai, ieguldot brīvprātī-
go darbu.

SDL noslēguma pasākumā katra reģiona (Kurze-
mes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Pierīgas) 
labāko projektu īstenotāji prezentēja savu veiku-
mu, cīnoties par 1., 2. un 3. vietu savā reģionā, kā 
arī par nacionālo balvu.

Iegūtās vietas reģionos noteica pasākuma dalīb-
nieku balsojums, savukārt nacionālā žūrija starp 
piecu reģionu 1. vietas guvušajiem projektiem 
lēma par vienu – Latvijā labāko projektu.

3. vietas ieguvēji saņēma 100 eiro naudas balvu, 
2. vietas – 250 eiro, bet 1. vietas – 500 eiro, savu-
kārt galvenā balva Latvijā labākajam projektam 
bija 1000 eiro apmērā. Tika pasniegtas arī veici-
nāšanas balvas (50 eiro) un speciālā balva (dāvanu 
karte fotokursu apmeklēšanai) par labāko projek-
ta ieviešanas laikā tapušo fotoattēlu.

Kurzemes reģionā 1. vietu ieguva Īvandes Med-

nieku klubs no Kuldīgas novada par projektu “At-
velc elpu mežā” (atpūtas vietas ierīkošana), 2. vie-
tu – Kuldīgas novada Snēpeles baznīcas draudze 
un grupa “Sadraudzība” par projektu “Balkons 
ērģelēm Snēpeles baznīcā” (balkona izbūve), bet 
3. vietu – Skrundas novada Rudbāržu evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudze par projektu “Infor-
matīvais stends pie Rudbāržu baznīcas” (vēsturis-
kās informācijas apkopošana, stenda izgatavoša-
na).

Latgales reģionā 1. vieta Krāslavas novada “Lai-
mes muzeja atbalstītāju grupai” par projektu 
“Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā” 
(dabas takas ierīkošana, dārza mēbeļu izgatavo-
šana), 2. vieta – Līvānu novada jauniešu domes 
projektam “Spuldze” (plašai auditorijai noorgani-
zēts sarunu pasākums ar Latvijā pazīstamām per-
sonībām), bet 3. vieta – Riebiņu novada iniciatī-
vas grupai Anitas Betleres vadībā par projektu 
“Lasāmās un krāsojamās grāmatas “Neparastie 
mājinieki” izdošana” (grāmata, kas palīdz maza-
jiem apgūt uzvedības normas).

1. vieta Pierīgā – Ādažu novada iedzīvotāju gru-
pas “Skaistuma dizaina darbnīca” projektam 
“GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS” (īpašas 
formas siltumnīca, kuras ierīkošanā piedalījās arī 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni), 2. vieta – 
Latvijas Neredzīgo biedrības projektam “Jūrma-
la neredzīgo acīm jeb Citāda Jūrmala” (fotoattē-
lu uzņemšana, paļaujoties tikai uz dzirdi, ožu un 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484814
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484815
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484815
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484815
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484815
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484815
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484826
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484830
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484835
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484836
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484836
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tausti, mājamatniecības un ēdiena pagatavošanas 
nodarbības, interaktīvās sienas izgatavošana), sa-
vukārt 3. vieta – Ogres novada iedzīvotāju grupai 
“Kopā mēs varam” par projektu “Esi sveicināts 
Mazozolos!” (labiekārtota vieta Mazozolu pagastā 
līdzās autoceļam Rīga–Ērgļi).

Vidzemes reģionā 1. vietu ieguva Beverīnas nova-
da Trikātas pamatskolas iedzīvotāju grupa “Ve-
cāki un pedagogi bērniem” ar projektu “Sajūtu 
attīstības objekti” (izveidotas divas sajūtu takas 
un uzbūvēta smilšu kaste), 2. vietu – Alūksnes no-
vada biedrība “Interešu centrs JAUNANNA” par 
projektu “Jaunannas Zaķusalas piedāvājuma attīs-
tīšana un pastaigu takas Bebru valstībā atjaunoša-
na” (izgatavotas virvju šūpoles, sakopta pastaigu 
takas teritorija), bet 3. vietu – Pārgaujas novada 
iedzīvotāju grupa “Rozbeķu aktīvisti” par pro-
jektu “Šūpoļu atjaunošana Pārgaujas novada Ro-
zulas Tautas nama teritorijā”.

Zemgales reģionā 1. vieta Jēkabpils novada ie-
dzīvotāju grupai “Dzirnavu draugi” par projek-
tu “Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija” (veco 
dzirnavu mehānisma daļēja atjaunošana un brīv-
dabas mākslas galerijas izveide), 2. vieta – Jēkab-
pils novada biedrībai “Akācija plus” par projek-
tu “Leimaņu vēstures eksponātu izstādīšana un 
seno amatu prasmju atdzimšana” (izremontētas 
un labiekārtotas trīs telpas amatu mājā “Rūķīši”, 
izveidota vēstures ekspozīcija), 3. vieta – Pļaviņu 
novada biedrībai “Pļaviņu pļāvēji” par projektu 
“Darbojamies kopā Pļaviņu novada nākotnei” (no-
organizētas sacensības pļaušanā ar izkapti, sēņo-
šanas čempionāti, sacensības salātu gatavošanā 
un citas aktivitātes).

Saskaņā ar tradīciju starp pieciem 1. vietu iegu-
vušajiem projektiem nacionālā žūrija pasākuma 
noslēgumā lemj par vienu, labāko Latvijā. Par 
2019. gada labāko iedzīvotāju iniciatīvu projek-

tu atzīts Krāslavas novada “Laimes muzeja at-
balstītāju grupas” projekts “Laimes sajūtu un 
dabas vērošanas taka Indrā”.

Apvienība SDL izsaka pateicību Bauskas nova-
da domei un Īslīces pagasta pārvaldei, fondam 
“Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” 
(Nīderlande) un Fotogrāfijas izglītības centram 
“FOTOTELPA” par atbalstu apvienības rīkotajam 
pasākumam!

SDL ir Latvijas pašvaldību apvienība, kas darbojas 
pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldī-
bas, kuras savā ikgadējā budžetā piešķir līdzekļus 
iedzīvotāju iniciatīvu jeb “mazo projektu” īstenoša-
nai. Šo iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds 
“Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” 
(KNHM). No 2006. līdz 2014. gadam KNHM organi-
zēja “Sabiedrība ar dvēseli” programmu Latvijā, bet 
pēc fonda aiziešanas no Latvijas to turpina pašval-
dības.

Foto: Beverīnas novada Trikātas pamatskolas iedzīvotā-
ju grupas “Vecāki un pedagogi bērniem” projekta “Sajū-
tu attīstības objekti” prezentācija (foto autors: Gundars 
Kaminskis).

Indra Upeniece,
SDL Latgales reģiona koordinatore



Zināmi Latvijas Lauku foruma konkursa 
“Dižprojekts 2019” laureāti

Latvijas lauku partnerību balvai “Dižprojekts” šo-
gad tika izvirzīti 27 spilgti uzdrīkstēšanās, veiksmī-
gas attīstības un lokālpatriotisma stāsti, ar kuriem 
vietējo rīcības grupu teritorijās lepojas visvairāk. 
Latvijas Lauku forums (LLF) konkursu rīkoja jau 
devīto reizi, lai dižojoties iedvesmotu citus uzņē-
mējus, pašvaldības un iniciatīvu grupas aktīvai rī-
cībai. 5. martā ES mājā tika paziņoti laureāti, kuru 
vidū bija projekti no Engures, Gulbenes un Kuldī-
gas novada.

Ik gadu ar Eiropas Savienības fondu (ELFLA un 
EJZF) līdzfinansējumu un LEADER jeb sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības pieeju visā Latvijas lau-
ku teritorijā tiek uzsākti un īstenoti vairāki simti 
daudzveidīgu iniciatīvu. Katrā no 34 darbības te-
ritorijām vietējās rīcības grupas identificē vajadzī-
bas, uz kurām balstoties izstrādā vietējās attīstības 
stratēģijas. Atbilstoši tām noteikti kritēriji projek-
tu atlasei. Visu aktivitāšu mērķis ir spēcināt vietējo 
kopienu un teritorijas attīstību: sekmēt ekonomis-
ko attīstību, radot jaunas darba vietas un veicinot 
apkaimē ražotu produktu apmaiņu, atbalstīt pilso-
niskās sabiedrības aktivitātes un kultūras norises, 
sakārtot ļaužu brīvā laika pulcēšanās vietas, iedro-
šinot uzņēmēju, iedzīvotāju un pašvaldību sadar-
bību vienotas nākotnes vīzijas īstenošanā.

Titulu LEADER “Dižprojekts 2019” saņēma “Vei-
kals pašu ražotiem produktiem jeb Satikšanās 
vieta “Skudras””, kuru partnerības “Laukiem un 

jūrai” apkaimē Engures novadā īstenoja SIA “Ku-
ģenieki”. Ragaciema zivju tirdziņa teritorijā uzstā-
dīta mūsdienīga iepirkšanās, degustāciju un satik-
šanās vieta iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem, 
kur saimniece Agnese ar savu darba sparu veicina 
latviskās tirgus tradīcijas un popularizē vietējo 
produkciju. Partnerības “Laukiem un jūrai” pār-
stāve Ieva Vītola-Deusa par projektu saka: “Sa-
tikšanās vietas “Skudras” stāsts iedvesmos ikvienu. 
Saimniece, īstenojot iniciatīvu, pierāda, ka Ragacie-
mā, vietā ar izteiktu sezonalitāti, iespējams izveidot 
mīlētu un apmeklētu pulcēšanās vietu visas sezonas 
garumā, kas veiksmīgi realizē vietējo produkciju, va-
sarā piesaistot arī tūristus. Cilvēkus vietai piesaista 
arī saimniece Agnese, jo viņa tiešām dod enerģiju. 
Liels prieks par viņiem!”

Biedrība “Sateka” Gulbenes novadā lepojas ar 
konkursa “Dižprojekts 2019” 2. vietas ieguvēju 
SIA “RWW”, kas īstenoja projektu “Iekārtu un 
instrumentu iegāde SIA “RWW” konkurētspējas 
paaugstināšanai un jauna pakalpojuma nodro-
šināšanai”. Alise un Arvis Rubeņi izveidojuši mūs-
dienīgu un interesantu kokapstrādes darbnīcu, 
kurā ne tikai paši realizē savas idejas, bet arī ļauj 
citiem iepazīties ar koku.

Lielāko popularitāti sociālo tīklu balsotāju vidū 
un 3. vietu konkursā “Dižprojekts 2019” guva SIA 
“Kabiles muižas vīna darītava” par īstenoto pro-
jektu “Kabiles muižas kungu mājas pagraba pār-
būve par vīna darītavu” biedrības “Darīsim paši!” 
teritorijā Kuldīgas novadā. Velvētajos Kabiles 
muižas pagrabos joprojām ir saglabājušies uni-
kāli 18. gs. interjeri. Pateicoties LEADER projekta 
līdzfinansējumam, Kabiles muižas kungu mājas 
pagraba stāvs tika pārbūvēts un tajā radītas telpas 
Kabiles muižas vīna darītavai.

Laureāti tika noteikti, ņemot vērā iedzīvotāju bal-
sojumu LLF sociālajos tīklos, vietējo rīcības grupu 
vērtējumu un ekspertu viedokli. Ar visiem pozitī-
vajiem piemēriem, konkursam nominēto projektu 
aprakstiem un fotogrāfijām var iepazīties LLF mā-
jaslapā (šeit).

16
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Konkursā “Laukiem būt!” uzvar degsme

Jānis Jurčenko ar radošu atpūtu lauku mājā Lat-
galē, Vineta Lorenca ar skaisti šūtiem apģērbiem 
iegādei un nomai Tukuma novadā, Lauma Purov-
ska ar īpašā siltumnīcā audzētiem lokiem Stendes 
pusē – tik dažādas idejas šogad plūca galvenos 
uzvaras laurus Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centra rīkotajā uzņēmējdarbības konkursā 
“Laukiem būt!”.

Šogad savas biznesa idejas konkursam iesniedza 
rekordliels jauniešu skaits – 68. Finālā tikās 18 
labākie, kuri izturējuši pusfināla un fināla žūrijas 
jautājumu krustugunis, prezentējot savu biznesa 
ideju. Pirmo reizi jauniešu ieceres vērtēja arī Zem-
kopības ministrijas parlamentārais sekretārs 
Jānis Grasbergs: “Lielākā balva ir ne jau pirmā, 
otrā vai trešā vieta šajā konkursā, bet gan jūsu tieši 
lauku teritorijā radītā biznesa ideja! Vislielākā balva 
neatkarīgi no iegūtās vietas noteikti būs šīs idejas 
īstenošana dzīvē. Tādēļ arī Zemkopības ministrijai 
būs jādara viss, lai šādas idejas dzīvotu, turpinot 
piedāvāt atbalsta kārtas Lauku atbalsta dienesta 
lauksaimniecības, nelauksaimnieciskās darbības un 
pakalpojumu sektorā reģionos, jo no šā procesa ie-
gūst visa valsts.”

Konkursa atbalstītāja ALTUM pārstāve Vita Brei-
daka-Podračika: ““Laukiem būt!” ir laba platforma, 
lai testētu savu biznesa ideju, jo šeit var sadzirdēt 
neērtus jautājumus, kas pašam varbūt nav radušies, 
bet ietekmē idejas īstenošanu. Pilnīgi noteikti šī ir 
vieta, kur gūt arī pirmo finanšpratību – apjaust, kā 
īsti veidot un kontrolēt izdevumus un ieņēmumus.”

Uzvarētāji kategorijā “Uzņēmējdarbības ide-
ja lauksaimniecības nozarē un lauksaimniecī-
bas produkcijas pievienotās vērtības radīšana”: 
1. vieta – Lauma Purovska (Talsu nov.); 2. vieta – Ilze 
Čable (Ērgļu nov.); 3. vieta – Diāna Garjāne (Balvu 
nov.); 4. vieta – Reinis Rozenbergs (Limbažu nov.); 
5. vieta – Līga EidmaneKabaka (Jaunpils nov.); 
6. vieta – Lāsma Kirpičenoka (Vaiņodes nov.).

Uzvarētāji kategorijā “Uzņēmējdarbības ideja ne-
lauksaimniecības nozarē” – pakalpojumi: 1. vieta – 
Jānis Jurčenko (Rēzeknes nov.); 2. vieta – Edgars Bir-
že (Gulbenes nov.); 3. vieta – Vivita Sviķe (Ozolnieku 
nov.); 4. vieta – Gita Sadovska un Tamāra Brangule 
(Aizkraukles nov.); 5. vieta – Elīna Ziemele (Līgatnes 
nov.); 6. vieta – Toms Janševskis (Dobeles nov.).

Uzvarētāji kategorijā “Uzņēmējdarbības ideja 
nelauksaimniecības nozarē” – ražošana: 1. vie-
ta – Vineta Lorenca (Tukuma nov.); 2. vieta – Ance 
Dandena (Ozolnieku nov.); 3. vieta – Madara Baue-
re (Vecpiebalgas nov.); dalīta 4./5. vieta – Līna Ap-
sīte (Madonas nov.) un Marina Janovska (Ilūkstes 
nov.); 6. vieta – Dainis Kļaviņš (Rēzeknes nov.).

Konkursa uzvarētāji balvā saņēma naudu savu ide-
ju īstenošanai: 1. vietu ieguvēji tika pie 2600 eiro, 
2. vietas ieguvēji saņēma 1600 eiro, bet 3. vietas 
ieguvēji – 1200 eiro. Naudas balvu 800 eiro apmē-
rā ieguva arī 4. vietas ieguvēji un 150 eiro apmērā – 
5. un 6. vietas ieguvēji.

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
Latvijas Lauku konsultāciju centra

sabiedrisko attiecību vadītāja



Paziņoti Latvijas būvniecības gada 
balvas rezultāti

Konkursa “Latvijas būvniecības gada balva 2019” 
gala ceremonija norisinājās 10. martā kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”, klātesot valsts un pašvaldību 
pārstāvjiem, uzņēmumu vadītājiem, arhitektiem 
un nekustamo īpašumu attīstītājiem.

“Latvijas būvniecības gada balva” ir lielākais būvju 
izvērtēšanas konkurss Latvijā, kuram bija iesniegti 
162 pieteikumi desmit nominācijās. Konkursā pie-
dalījās arī vairāki pašvaldību objekti.

GRAND PRIX balvu kā vērienīgākie un nozīmīgākie 
2019. gada projekti saņēma divi objekti. Viens no 
tiem ir jaunā kultūrtelpa “Hanzas perons”, kas jau 
paspējis iegūt starptautisku profesionāļu atzinību.

Otru GRAND PRIX balvu saņēma saules kolekto-
ru sistēma Salaspilī, kuras pasūtītājs ir uzņēmums 
“Salaspils siltums”. Arī šis objekts kā viens no vē-
rienīgākajiem Eiropas saules enerģijas akumulāci-
jas parkiem raisījis aktīvu interesi Latvijā un ārze-
mēs.

1. vietu nominācijā “Restaurācija” ieguvusi ēkas 
pārbūve un restaurācija Vecpilsētas ielā 14 Jel-
gavā, kuras pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome.

Nominācijā “Jauna inženierbūve” par labāko atzīta 
Māra Štromberga BMX trase Valmierā, kuras pa-
sūtītājs ir Valmieras pilsētas pašvaldība.

Par uzvarētāju nominācijā “Inženierbūve – pārbū-
ve” atzīta tramvaja līnijas un piegulošās teritori-
jas kompleksa rekonstrukcija Liepājā, ko pasūtī-
jusi Liepājas pilsētas pašvaldība.

Nominācijā “Koka būve” izcilākās gods piešķirts 
brīvdabas koncertzālei “Mītava” Pasta salā Jelga-
vā, kuras pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Nominācijā “Publiskā ārtelpa” par labāko atzīta 
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ekspozīcija “Āfrikas savanna” Rīgas Nacionā-
lajā zooloģiskajā dārzā, kuras pasūtītājs ir Rīgas 
dome.

Vairāki pašvaldību objekti ieguvuši 2. vietu. Nomi-
nācijā “Jaunbūve – sabiedriska ēka” par otro labā-
ko atzīta Ādažu sākumskola, kurai projektu pasū-
tījusi Ādažu novada dome.

Nominācijā “Restaurācija” 2. vieta piešķirta pro-
jektam “Alsungas viduslaiku pils glābšanas un 
restaurācijas darbi”, kura pasūtītājs ir Alsungas 
novada pašvaldība.

Nominācijā “Publiskā ārtelpa” 2. vietu ieguvis 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtītais 
Imantas sporta laukums Kurzemes prospek-
tā 158.

Jāuzteic arī 3. vietas ieguvēji. Nominācijā “Jauna 
sabiedriskā ēka” bronzas godalga piešķirta Lielā 
laukuma transformācijai, koncertzālei “Latvi-
ja” un Ventspils Mūzikas skolai Lielajā laukumā 1 
Ventspilī, kuras pasūtītājs ir Ventspils pilsētas paš-
valdības iestāde “Komunālā pārvalde”.

Nominācijā “Publiskā ārtelpa” par trešo labāko 
atzīta sporta un rekreācijas zona Saulkalnes 
daudzstāvu namu iekšpagalmā, kuras pasūtītājs 
ir Salaspils novada dome.

Nominācijā “Industriālā būve” 3. vieta piešķirta arī 
ražošanas teritorijai Valkā, Varoņu ielā 39a, ku-
ras pasūtītājs ir Valkas novada dome.
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Atzinību nominācijā “Pārbūve” izpelnījies Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāts, kura pasūtī-
tājs ir Valkas novada dome.

Atzinību “Publiskā ārtelpa” guvusi Ālandes upes 
atpūtas kompleksa pastaigu taka Grobiņā, ko 
pasūtījusi Grobiņas novada dome.

Prieks arī par atzinību guvušajiem pašapkalpoša-
nās tūrisma informācijas punktiem Veclaicenē, 
kuru pasūtītājs ir Alūksnes novada pašvaldība.

Gunita Jansone un Agrita Lūse,
biedrības BDCC pārstāves

E-seminārs par ES fondu atbalstu 
finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

18. martā interesenti aicināti tiešraidē vērot se-
mināru par Eiropas Savienības fondu finansējuma 
saņemšanas iespējām mazo un vidējo komersantu 
akciju un obligāciju emisijai.

Tiešsaistes seminārs par ES fondu programmas 
nosacījumiem, iesniegumu sagatavošanu, kā arī 
Madara Cosmetics pieredzes stāsts par uzņēmuma 
kotēšanu biržā notiks 18. martā plkst. 10. Tieš-
raide un prezentācijas būs pieejamas CFLA vietnē 
www.cfla.gov.lv; esemināra laikā būs iespēja uz-
dot lektoriem jautājumus.

Programmas pirmajā atlases kārtā iesniegumus 
varēs iesniegt līdz 5. maijam. Atlases nolikums, 
iesniedzamā dokumentācija un nosacījumi pie-
ejami CFLA vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”. 
Paredzēts, ka turpmāk CFLA jaunas atlases kār-
tas izsludinās reizi ceturksnī, līdz būs piešķirts viss 
programmā pieejamais finansējums.

Plānots, ka jaunajā atbalsta programmā nākamo 
trīs gadu laikā vismaz 20 mazie un vidējie uzņēmu-
mi sekmīgai akciju vai parāda vērstpapīru emisijai 
biržā saņems līdzfinansējumu līdz 50% no kopējām 
sagatavošanās izmaksām. Atbalsts komersantiem 

tiks sniegts granta veidā, nepārsniedzot 100 000 
eiro akciju emisijas gadījumā un 20 000 eiro parā-
da vērtspapīru emisijas gadījumā. Atbalstu varēs 
saņemt uzņēmuma sagatavošanas izmaksu segša-
nai iekļaušanai biržas sarakstā, piemēram, kapitāla 
piesaistīšanas (emisijas organizētāja pakalpojumu) 
izmaksām, emisijas prospekta (vai reģistrācijas do-
kumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma) 
sagatavošanas izmaksām, piedāvājuma dokumen-
ta vai komersanta apraksta sagatavošanas izmak-
sām, padziļinātās izpētes un ar to saistītās izpētes 
izdevumiem, sertificētu konsultantu izmaksām, kā 
arī juridiskām, finanšu, nodokļu, auditoru, sertifi-
cētu konsultantu konsultāciju izmaksām.

Programmā atbalsta saņēmējiem būs jānodrošina 
sekmīga akciju vai parāda vērstpapīru iekļaušana 
AS “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū vai Bal-
tijas alternatīvajā tirgū “First North” (First North 
Baltijas akciju saraksts) ne vēlāk kā divu gadu laikā 
no līguma noslēgšanas ar CFLA par projekta īste-
nošanu. Par sekmīgu akciju emisiju uzskata akciju 
emisiju vismaz 500 000 eiro apmērā, kas iekļauta 
jebkura AS “Nasdaq Riga” akciju sarakstā.

Programmas īstenošanai paredzēts viens miljons 
eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, t. sk. 
0,8 miljoni eiro akciju emisijas atbalstam un 0,2 
miljoni eiro parāda vērtspapīru atbalstam.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-3-k-1


21

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalī-
ties aptaujā

Tiesībsargs aicina 
Latvijas iedzīvotājus 
piedalīties aptaujā par 

juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā 
procesā iestādē un tiesā.

Cilvēki savās ikdienas gaitās nereti ir administratī-
vā procesa dalībnieki, piemēram, pieprasot pensi-
ju, slimības naudu, nodokļu pārmaksas atgūšanu 
vai lūdzot izsniegt ID karti, būvatļauju vai uzņemt 

bērnu skolā. Šie ir tikai daži administratīvā procesa 
piemēri.

Laikā no 9. līdz 23. martam tiesībsargs veic aptauju, 
lai noskaidrotu, vai un ko iedzīvotāji zina par iespēju 
sarežģītu administratīvu lietu gadījumā, ievērojot 
cilvēka mantisko stāvokli, valsts vai pašvaldības ie
stādei lūgt segt izdevumus par jurista vai advokāta 
pakalpojumiem. Ja administratīvais process notiek 
iestādē, tad lēmumu par to, vai apmaksāt jurista vai 
advokāta pakalpojumus un cik lielā apmērā, lemj 
tā pati valsts vai pašvaldības ie stāde, kuras lēmu-
mam jūs nepiekrītat. Savukārt, ja administratīvais 



Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@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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process notiek tiesā, tad pēc cilvēka lūguma jurists 
vai advokāts bez maksas var tikt piešķirts, pama-
tojoties uz tiesas (tiesneša) lēmumu. Šeit pieejams 
plašāks informatīvais materiāls par aptauju.

Tiesībsargs Juris Jansons aicina piedalīties aptau-

jā ikvienu – gan tos, kuri ir informēti par juridiskās 
palīdzības pieejamību administratīvajā procesā 
iestādē vai tiesā, gan tos, kuri par to neko nezina.

Saite uz tiešsaistes aptauju: https://ej.uz/Adminis-
trativais_process.

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina 
izvirzīt kandidātus Eiropas pilsoņu balvai

Eiropas Parlaments 
(EP) aicina iedzīvotā-
jus un organizācijas 
izvirzīt kandidātus 
Eiropas pilsoņu bal-
vai – apbalvojumam, 
ko piešķir par iegul-
dījumu savstarpējās 
sapratnes un saliedē-
tības veicināšanā.

Eiropas pilsoņu balvu 
EP iedibināja un pie-
šķir kopš 2008. gada. 

Iepriekš no Latvijas balvu saņēmusi Latvijas Lau-
ku sieviešu apvienības vadītāja Rasma Freimane 
(2012), Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadī-

tāja Biruta Eglīte (2013), labdarības fonda “Ziedot.
lv” vadītāja Rūta Dimanta (2015), labdarības ma-
ratona “Dod pieci” komanda (2017) un kustība “Ie-
spējamā misija” (2018).

Balvai iespējams izvirzīt vietējus, pārrobežu un 
visas Eiropas mēroga projektus. To piešķir arī pro-
jektiem, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Ei-
ropas Savienības pamattiesību hartā paustās ko-
pīgās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību 
un solidaritāti.

Pieteikumu var iesniegt tiešsaistē līdz 20. aprīlim. 
Uzvarētājus paziņos jūlijā, bet balvas pasniegša-
nas ceremonija Eiropas Parlamentā notiks no-
vembrī. EP priekšsēdētāja vadītā balvas komiteja 
izvēlēsies vismaz vienu laureātu no katras dalīb-
valsts, pavisam ne vairāk kā 50 laureātus.

Noteikumi par Eiropas pilsoņu balvu šeit.

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.tiesibsargs.lv/news/lv/aicinam-piedalities-aptauja-par-juridiskas-palidzibas-pieejamiba-administrativaja-procesa-iestade-un-tiesa
https://ej.uz/Administrativais_process
https://ej.uz/Administrativais_process
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/lv-citizens-prize-rules.pdf
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