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Videokonference par pašvaldību un 
atbildīgo dienestu darbību un sadarbību 
ārkārtas situācijas laikā

19. martā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) 
notika videokonference “Par pašvaldību un at-
bildīgo dienestu darbību, sadarbību un iesaisti 

ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības ie-
robežošanai”.

Videokonferencē piedalījās iekšlietu ministrs San-
dis Ģirģens, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 
Dimitrijs Trofimovs, Valsts policijas priekšnie-
ka p. i. Andrejs Grišins, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvež-
leitnants Mārtiņš Baltmanis un Slimību profilak-
ses un kontroles centra direktora vietniece epi-
demioloģiskās drošības jautājumos Ilona Lisko-
va. Videokonferenci vadīja LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis.

Atbildīgie dienesti informēja par ikdienas darbu 
ārkārtas situācijas laikā, informācijas pieejamību 
un nodrošināšanu pašvaldībām un iedzīvotājiem, 
iedzīvotāju rīcību un pašizolāciju vai karantīnu, 
iespējām veikt analīzes, iegādāties dezinfekcijas 
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līdzekļus, kā arī skaidroja, kas ir kontaktpersona 
u.c. aktuālo informāciju.

Video var noskatīties šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Liene Užule,
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Valdības sociālie un sadarbības partneri: 
steidzami jāpilnveido krīzes vadības 
modelis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
(LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) un Latvijas Pašvaldību savienība vieno-
jušās aicināt Saeimu un Ministru kabinetu stei-
dzami pilnveidot krīzes vadības modeli.

Valdības partneru ieskatā krīze ir tikai savā sāku-
ma stadijā. Latvijas priekšrocība šobrīd ir tā, ka var 
labi prognozēt, redzot citu valstu labo un slikto 
pieredzi. Tāpat var mācīties no mūsu labās un slik-
tās pieredzes iepriekšējā krīzē, taču jārīkojas vēl 
straujāk un tālredzīgāk.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Šajā situācijā, 

kad katra stunda un diena ir būtiska, svarīgi rīko-
ties stratēģiski, reaģējot maksimāli un operatīvi 
un koncentrējoties uz krīzes risināšanu. Ārkārtas 
situācijas laikā visām pusēm ir jārīkojas vienoti, 
saskaņoti, līdzsvaroti, atbildīgi, ņemot vērā sa-
biedrības intereses, drošību un vajadzības. Jau 
šobrīd pašvaldības ir tās, kas aktīvi un ar vislielāko 
atbildību iesaistījušās situācijas risināšanā, rīko-
jas operatīvi un sniedz visu nepieciešamo atbal-
stu gan saviem iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, 
lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk pārvarētu krīzi. 
Pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājam, tām ir sava 
būtiska loma arī šajā sarežģītajā laikā. Tāpēc esam 
nozīmīgs sadarbības partneris valdībai un iesaistī-
tajām institūcijām, lai kopīgiem spēkiem veiksmī-
gi atrisinātu krīzi un sekmīgi īstenotu visus nepie-
ciešamos pasākumus.”

LTRK prezidents Aigars Rostovskis: “Šobrīd jārī-
kojas ātri, drosmīgi un izlēmīgi. Krīze ir jāvada pro-
fesionāli, nevis jāreaģē uz tās izraisītajām sekām.”

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Mēs apzinā-
mies, ka ir steidzami vajadzīga valdības un partne-
ru līdzatbildība, aktīva rīcība un mūsu visu solida-
ritāte, lai aizsargātu uzņēmumus, Latvijas iedzīvo-
tājus un mūsu tautsaimniecību. Mūsu sabiedrības 
aizsardzība prasīs ārkārtēju atbildību, rīcību un 
solidaritāti no visām pusēm. Mums ir jāsaglabā 
uzņēmumi un strādājošie, lai jau tuvākajā nākotnē 
nodrošinātu, ka pēc vīrusa uzveikšanas mēs esam 
saglabājuši uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas ir vi-
tāli svarīga, lai Latvija pilnībā atjaunotos un mums 
visiem būtu paļāvība uz nākotni.”

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Covid-19 
krīze mums māca būt solidāriem un līdzsvarot 
sabiedrības pamatgrupu intereses, lai nodrošinā-
tu nepārprotamu sabiedrības atbalstu krīzes risi-
nājumiem, sociālais dialogs un efektīva diskusija 
ir izšķiroši svarīga ne tikai uzņēmuma, iestādes, 
nozares līmenī, bet šobrīd vēl būtiskāks ir dialogs 
visas sabiedrības un valsts mērogā. Tas ir pamats 
veiksmīgai stratēģijai krīzes pārvarējumam. Lai 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/486-videokonference-par-pasvaldibu-un-atbildigo-dienestu-darbibu-sadarbibu-arkartejas-situacijas-laika


mums izdodas!”

Pielikumā: LTRK, LDDK, LPS un LBAS kopīgais ai-
cinājums.

Inese Raiba,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Aktuālā informācija un statistika par 
Covid-19

Slimību profilakses un kontroles centrs katru die-
nu atjaunina informāciju par diennaktī veikto pār-
baužu skaitu un ar Covid-19 inficēto cilvēku skaitu 
novados un pilsētās.

Visu jaunāko statistiku katru dienu var apskatīt 
šeit.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atlikšanu

Foto: Finanšu ministrija

2020. gada 19. martā Ministru kabinets atbalstīja 
likumprojektu, kurā iekļauts, ka krīzes skarto no-
zaru nodokļu maksātājiem ir tiesības pieteikties 
nodokļu (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa, 
NĪN) samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī 
lūgt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu 
tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru 
samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termi-
ņa kavējums radies Covid-19 rezultātā.

Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodok-

ļu administrācijā iesniedz ne vēlāk kā divu mēne-
šu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā 
likuma spēkā stāšanās dienas. Nodokļu adminis-
trācijai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu 
samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 
trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas 
dienas. Pēc LPS aicinājuma likumprojektā pašval-
dībām 2020. gadā ir tiesības noteikt no likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” atšķirīgus 
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termi-
ņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku gada ietvarā. 
LPS uzsver, ka tās ir tiesības, nevis pienākums.

Minētās tiesības pašvaldība var īstenot, gan pie-
ņemot lēmumu par visiem nodokļa maksātājiem, 
gan nosakot noteiktas nodokļa maksātāju kate-
gorijas; minētais lēmums publiski ir jāpaziņo no-
dokļu maksātājiem, piem., publicējot pašvaldības 
interneta vietnē. Pašvaldības šo nomu var piemē-
rot gan likuma 2. pantā pieminētajām nozarēm, 
gan visām nozarēm un visām fiziskām personām. 
Piemērojot normu selektīvi, tikai noteiktām noza-
rēm, pašvaldība un nodokļu maksātājs nodrošina, 
ka tiek ievērots valsts atbalsta regulējums.

Pamatojums LPS lūgumam izmainīt NĪN nomaksu 
rodams tajā, ka

1) Covid-19 izplatība Latvijā un citās valstīs tieši vai 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LDDK_LTRK_LPS_vestule.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LDDK_LTRK_LPS_vestule.pdf
https://arkartassituacija.gov.lv/
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netieši negatīvi ietekmē daudzu nozaru uzņēmu-
mu darbību un līdz ar to arī uzņēmumu darbinieku 
ienākumus;

2) valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa Covid-19 vī-
rusa izplatības dēļ pašvaldības pārtrauc apmek-
lētāju apkalpošanu klātienē, tādējādi zūd iespēja 
nomaksāt NĪN domes kasēs skaidrā naudā, kas ir 
ļoti aktuāli vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Pašvaldības saņem daudz lūgumu pārcelt uz vēlā-
ku laiku pirmo NĪN nomaksas termiņu, kas atbil-
stoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir 
31. marts. Pārceļot pirmā NĪN maksājuma termiņu 
uz vēlāku laiku, kad ārkārtas stāvoklis būs beidzies, 
piemēram, uz 1. maiju, tiktu nodrošināta iespēja 
veikt NĪN maksājumu par gada 1. ceturksni bez 
papildu uzrēķina. Ja termiņš netiks pagarināts un 
nodoklis par gada 1. ceturksni līdz 31. martam ne-
tiks samaksāts, par attiecīgo nodokļa parāda daļu 
pašvaldībām būs jāaprēķina nokavējama nauda, 
kas šajā situācijā nebūtu korekti. Pārceļot NĪN no-
maksas termiņu par 1. ceturksni, visticamāk, būs 

jākoriģē arī maksājuma termiņš par 2. ceturksni.

Ņemot vērā, ka likumprojekts “Par valsts apdrau-
dējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” vēl jā-
pieņem Saeimā, lūdzam sekot līdzi minētā likum-
projekta galaredakcijai.

Vienlaikus LPS vērš uzmanību, ka gadījumos, 
kad pašvaldība, ņemot vērā Ministru kabineta 
17.03.2020. rīkojumu nr. 103 “Par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu”, vairs nenodrošina NĪN nomak-
su skaidrā naudā, tādējādi jau šobrīd liedzot virk-
nei nodokļu maksātāju veikt nodokļa nomaksu līdz 
31. martam, LPS ieskatā likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 24. panta pirmās daļas 4. punkts jau 
šobrīd atļauj pārcelt nodokļu nomaksas termiņu, 
ja tas nepieciešams konkrētajā pašvaldībā saistībā 
ar klātienes pakalpojumu ierobežošanu.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

Pašvaldības domes darbs ārkārtas 
situācijas laikā

Uz kāda pamata pašvaldība var organizēt attāli-
nātas domes sēdes sasaukšanu? Vai to var izda-
rīt ar domes priekšsēdētāja lēmumu? Ko darīt, 
ja pašvaldības nolikumā šāds risinājums nav pa-
redzēts, bet situācija tomēr pieprasa attālinātu 
lēmuma pieņemšanu?

Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, jāiepazīstas ar 
Administratīvā procesa likuma regulējumu. Liku-
ma 17. pants nosaka, ka iestāde un tiesa, interpre-
tējot (tulkojot) tiesību normu, lieto šādas interpre-
tācijas pamatmetodes:

1) gramatisko (filoloģisko) interpretācijas metodi, 
tas ir, noskaidro tiesību normas jēgu no valod-
nieciskā viedokļa;

2) vēsturisko interpretācijas metodi, tas ir, no-
skaidro tiesību normas jēgu, ņemot vērā ap
stākļus, uz kuriem pamatojoties tā radīta;

3) sistēmisko interpretācijas metodi, tas ir, no-
skaidro tiesību normas jēgu saistībā ar citām 
tiesību normām;

4) teleoloģisko (jēgas un mērķa) interpretācijas 
metodi, tas ir, noskaidro tiesību normas jēgu, 
pamatojoties uz lietderīgu un taisnīgu mērķi, 
kas ar attiecīgo tiesību normu jāsasniedz.

Ja iestāde vai tiesa konstatē tiesību sistēmā nepil-
nību, tā var šo nepilnību novērst, arī lietojot ana-
loģijas metodi, tas ir, sistēmiski analizējot līdzīgu 
gadījumu tiesisko regulējumu un šīs analīzes re-
zultātā konstatētos tiesību principus piemērojot 
konkrētajā gadījumā. Ar analoģiju nedrīkst pama-
tot tādu administratīvo aktu, kurš ierobežo adre-
sāta cilvēktiesības.

Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām me-
todēm, iespējams nonākt gan pie rezultāta, kas 
atbilst tiesību sistēmai, gan pie rezultāta, kas ir 
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pretrunā ar kādu tiesību normu, lieto to interpre-
tācijas metodi, kuras rezultāts konkrētajā gadīju-
mā atbilst tiesību sistēmai.

Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām meto-
dēm, iespējams nonākt pie dažādiem rezultātiem, 
kas visi atbilst tiesību sistēmai, lieto to interpretā-
cijas metodi, ar kuru konkrētajā gadījumā iespē-
jams sasniegt lietderīgāko un taisnīgāko rezultātu.

Likuma “Par pašvaldībām” 26. panta otrā daļa un 
56. panta pirmā daļa pieļauj gan domes, gan komi-
teju sēdes organizēt attālināti. Likuma “Par paš-
valdībām” 26. panta otrās daļas normas, ka domes 
sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi, un 
56. panta pirmās daļas normas, ka komiteju sēdes 
ir atklātas, jēga ir tajā, ka sabiedrībai ir iespējas ie-
pazīties ar lēmumu pieņemšanas procedūru, dzir-
dēt debates. Ne šī, ne arī cita likuma regulējums 
neparedz klausītājiem piedalīties debatēs. Savu 
viedokli pēc uzaicinājuma var paust tikai personas, 
kas administratīvajā procesā kā dalībnieki tiek lūg-
tas sniegt viedokli.

Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ar 12.03.2020. 
rīkojumu nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkār-
tējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 
2020. gada 14. aprīlim, lai ierobežotu Covid-19 
izplatību, ārkārtējās situācijas laikā ir jāierobežo 
iespējamā saslimšana ar vīrusu. Iespējams, paš-
valdību nolikumi neparedz iespēju domes sēdes 
īstenot attālinātā formā, tomēr, ņemot vērā izslu-
dināto ārkārtējo situāciju, kā arī to, ka normu jēga 
par sēžu atklātumu ir sabiedrības informēšana, šo 
mērķi ir iespējams sasniegt citiem, cilvēku veselī-
bu šajā situācijā mazāk apdraudošiem līdzekļiem – 
videotiešraidēm vai videoieraksta publicēšanu 
vēlāk; uzskatām, ka pašvaldība rīkojas atbilstoši 
situācijai un tā nodrošinās galveno mērķi – cilvē-
ku informēšanu par komitejas sēdes norisi un pie-
ņemtajiem lēmumiem.

Jautājumā par domes un komiteju sēžu norisi attā-
lināti, lai arī pašvaldību deputāti varētu piedalīties 
tajās attālināti (apspriest darba kārtības jautāju-
mus un balsot), pašvaldība var to īstenot, veicot 
grozījumus pašvaldības nolikumā un nostiprinot 
šādu iespēju arī juridiski, lai izvairītos no vēlākas 
iespējas apstrīdēt šādās sēdēs pieņemto lēmumu 
juridisko spēku. Papildus aicinām ņemt vērā arī 
tehniskās iespējas nodrošināt attālinātu dalību un 
balsojumu.

Saistībā ar valstī noteikto pulcēšanās ierobe-
žojumu un likuma “Par pašvaldībām” 27. panta 
normu, ka domes sēdi sasauc ne retāk kā reizi 
mēnesī, vai ir paredzēti kādi ierobežojumi do-
mes sēžu sasaukšanai (izņēmumi no likumā no-
teiktā), vai arī tiek piedāvāti citi risinājumi liku-
ma ievērošanai?

Šobrīd šis jautājums ir atstāts pašvaldības domes 
izlemšanā un likumos netiek plānots noteikt ie-
robežojumus domes sēžu sasaukšanai. Ministru 
kabinets ar 12.03.2020. rīkojumu nr. 103 “Par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis 
visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma 
pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim. Tā-
dējādi dome, izvērtējot situāciju, lemj par to, kādā 
formā noturēt kārtējo domes sēdi. Gadījumā, ja 
dome lemj par domes un komitejas sēžu attāli-
nātu norisi, lai arī pašvaldību deputāti varētu pie-
dalīties tajās attālināti (apspriest darba kārtības 
jautājumus un balsot), vispirms jāveic grozījumi 
pašvaldības nolikumā un šāda iespēja jānostipri-
na arī juridiski, ņemot vērā arī tehniskās iespējas 
nodrošināt attālinātu dalību un balsojumu (piemē-
ram, videokonferencei izmantojot Skype, Micro-
soft Team u.c., kā arī lietvedības programmu pie-
dāvātos moduļus, piemēram, Vienotās pašvaldību 
sistēmas Sēžu vadības moduli).

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos



Par pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants paredz, ka 
pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē un ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Iespējams, ār-
kārtējā situācijā varētu būt kādas jaunas iniciatīvas.

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešā daļa 
nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai 
likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod 
saistošos noteikumus.

Pēc teorijas pašvaldības iniciatīva ir tās autonomā 
funkcija. Līdz ar to saistošos noteikumus var izdot. 
To apstiprina likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
trešā daļa, kas noteic, ka dome var pieņemt sais-
tošos noteikumus, arī lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saistošo noteikumu izstrādē ievēro 43. prim pan-
ta noteikumus, ka, izstrādājot saistošo noteikumu 
projektu, tam pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā 
sniegts īss projekta satura izklāsts, projekta nepiecie-
šamības pamatojums, informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā, administratīvajām 
procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām.

44. pants noteic, ka republikas pilsētas dome ir 
tiesīga izdot saistošos noteikumus un paredzēt 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas 
nav paredzēts likumos, šādos jautājumos:

1) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu epi-
dēmiju un epizootiju izplatīšanos;

2) par sabiedrisko kārtību stihisku nelaimju gadī-
jumos vai citos ārkārtējos apstākļos, par pasā-
kumiem to seku novēršanai;

3) par pilsētas īpaši aizsargājamo dabas objektu, 
kā arī kultūras pieminekļu aizsardzību;

4) par citiem likumos un Ministru kabineta notei-
kumos paredzētajiem jautājumiem.

PROBLĒMA: visas pašvaldības tiešā veidā nevar 
izdot saistošos noteikumus 44. panta pirmā un 
otrā punkta gadījumā, proti, par pasākumiem, 
kas veicami, lai novērstu epidēmiju un epizootiju 
izplatīšanos, vai par sabiedrisko kārtību stihisku 
nelaimju gadījumos vai citos ārkārtējos apstākļos, 
par pasākumiem to seku novēršanai, ja vien to ne-
nosaka kā pašvaldības iniciatīvu.

Par noteikumu spēkā stāšanos: likuma “Par paš-
valdībām” 45. panta piektā daļa nosaka, ka re-
publikas pilsētas domes saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis”. Novada domes saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” vai vietē-
jā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada 
dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka 
to publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, ku-
ros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vie-
ta, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstne-
sis”. Novada dome saistošo noteikumu publicēša-
nas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā. Savukārt 
šā panta sestā daļa nosaka, ka saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tajos 
nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Līdz ar to saistošo noteikumu spēkā stāšanās nav 
atkarīga no VARAM atzinuma. Konkrētajā krīzes 
situācijā ministrija var ar izpratni attiekties pret to, 
ka netiek ievērota norma par ministrijas atzinuma 
sagaidīšanu pirms publicēšanas, kurš ministrijai 
jāsniedz mēneša laikā. Tomēr saistošie noteikumi 
tāpat ir jāsūta ministrijai.

Ne likums “Par pašvaldībām”, ne arī cits regulē-
jums neparedz, ka pašvaldības bezmaksas izde-
vums, kurā publicēti saistošie noteikumi, būtu jā-
izdod ierastajā apjomā, līdz ar to nepieciešamības 
gadījumā risinājums var būt speciāla izdevuma 
izdošana, kurā publicēti tikai saistošie noteikumi, 
kaut vai ierobežotā tirāžā, pēc tam informāciju 
nodublējot interneta vietnē un citos pieejamos 
informācijas kanālos. Informatīvais izdevums šajā 
gadījumā varētu arī būt neiespiests tipogrāfijā, bet 
kaut vai sakopēts turpat pašvaldībā, galvenais, lai 
tas būtu informatīvais izdevums (ja ne kārtējais 
numurs, tad speciālizlaidums). Ja jāpublicē “Latvi-
jas Vēstnesī”, tad tas publicē katru darbdienu.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos
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Ēdiena piegādes un izdales organizēšana 

Pašvaldības ārkārtējā situācijā var organizēt ēdie-
nu izdali, nodrošinot atbilstošu higiēnas un citu ar 
pārtikas drošumu saistītu pamatprasību izpildi:

Pārvadāšana

Pārtikas transportēšanai, pat īsos attālumos, jā-
notiek veidā, kas aizsargā pārtiku no iespējamā 
piesārņojuma un bojāšanās. Produktu pārvadāša-
nai ieteicams izmantot slēgtus konteinerus, kas ir 
izturīgi un viegli tīrāmi un saglabā aukstajiem vai 
karstajiem ēdieniem nepieciešamo uzglabāšanas 
temperatūru.

Lai aizkavētu nevēlamu mikroorganismu attīstī-
bu, transportlīdzekļu un/vai pārtikas pārvadāšanai 
paredzēto trauku konstrukcijai jānodrošina šāda 
temperatūra:

• karstajiem ēdieniem vismaz +60 °C;

• atdzesētiem ēdieniem +4 °C, bet īsu brīdi pār-
vadāšanas laikā tā var paaugstināties līdz +7 °C.

Pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina pārvadā-
šanas līdzekļu tīrīšana un dezinfekcija. Transporta 
līdzeklim un/vai pārtikas pārvadāšanai paredzēta-
jiem traukiem jābūt tīriem, labā kārtībā.

Ēdienu izdales organizēšana

• personāls, kurš piedalās ēdienu izdalē, jānodro-
šina ar atbilstošu darba apģērbu, roku mazgā-
šanas, dezinfekcijas līdzekļiem un, ja nepiecie-
šams, ar vienreizējas lietošanas cimdiem;

• vienreiz lietojamie cimdi ir jāmaina tikpat bieži, 
kā būtu jāmazgā rokas;

• katram apmeklētājam ēdienu ievieto traukos 
(t.sk. vienreizējas lietošanas traukos), izsniedz 
individuālu galda piederumu komplektu, kā arī 
salvetes;

• ēdienu izdales vietā nodrošina rakstisku infor-
māciju par ēdienu nosaukumu un sastāvā eso-
šajiem alergēniem vai vielām, kas izraisa nepa-
nesību;

• izdali veic tā, lai ēdieni būtu pasargāti no piesār-
ņojuma un tiktu nodrošināta atbilstoša ēdienu 
uzglabāšanas un pasniegšanas temperatūra;

• ja nepieciešams, apmeklētājiem nodrošina 
roku mazgāšanas un/vai dezinfekcijas iespējas 
(piemēram, mitrās salvetes u.c.).

Apmeklētāji jāinformē par nepieciešamību:

• ievērot distanci no citiem apmeklētājiem (vē-
lams ap 2 m);

• mazgāt un/vai dezinficēt rokas pirms maltītes;

• neapmeklēt ēdienu sadales vietas, ja ir akūtas 
elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, pa-
augstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), el-
pas trūkums), un norādīt kontaktinformāciju, 
kur vērsties.

Papildu informācija pieejama šeit un šeit.

Zemkopības ministrija
Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/vai-sabiedriskas-edinasanas-uznemums-drikst-veikt-edienu-piegades?id=19938#jump
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Jautājumi un atbildes pašvaldībām LPS savā vietnē www.lps.lv ir izveidojusi īpašu in-
formatīvo sadaļu, kurā pašvaldībām ir iespēja ap-
kopotā veidā saņemt informāciju par koronavīrusu 
Covid-19, kontaktiem un ārkārtējās situācijas laikā 
noteiktajiem ierobežojumiem, veicamajiem pasā-
kumiem, atbalstu, normatīviem u.c. svarīgu infor-
māciju pašvaldības ikdienas darbam.

Sadaļa pieejama ŠEIT.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Par informācijas pieejamību un 
apriti saistībā ar Covid-19 izplatības 
ierobežošanu

Epasts problēmjautājumu iesūtīšanai: covid@
vugd.gov.lv.

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas 
uzdevums ir nodrošināt Ministru kabineta rīkoju-
ma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izpil-
di, koordinējot iesaistīto institūciju darbību, kā arī 
īstenojot visu nepieciešamo drošības, prevencijas, 
gatavības, reaģēšanas, kā arī iespējamo seku lik-
vidēšanas pasākumu kopumu, kas saistīti ar Co-
vid-19 izplatības ierobežošanu Latvijā.

Par Starpinstitūciju darbības koordinācijas gru-
pas vadītāju ir iecelts VUGD priekšnieka vietnieks 
Mārtiņš Baltmanis, bet par viņa vietniekiem – Ve-
selības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrma-
neUmbraško un Iekšlietu ministrijas valsts sekre-
tārs Dimitrijs Trofimovs.

Krīzes vadības padome un Ministru kabinets jo
projām būs galvenās iestādes, kuras lems par 
Covid-19 ierobežošanu, savukārt Starpinstitūci-
ju darbības koordinācijas grupa būs atbildīga par 
valdības lēmumu koordinētu izpildi, lai ierobežotu 
Covid-19 izplatīšanos Latvijā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5517-jautajumi-un-atbildes-pasvaldibam
mailto:covid@vugd.gov.lv
mailto:covid@vugd.gov.lv
https://vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/covid_19
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


Kontakti saistībā ar Covid-19
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Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
pašvaldību asociāciju pieredze Covid-19 
krīzē

Attēls: BC Centre for Disease Control

Latvijas Pašvaldību savienībai ir ilggadēja veik-
smīgas sadarbības pieredze ar citu valstu pašval-
dību asociācijām, īpaši ar ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu asociācijām. Tālab arī šī brīža saspringtajā 
situācijā starp asociācijām apmainījāmies ar ak-

tuālāko informāciju vīrusinfekcijas Covid-19 iero-
bežošanā, kā šis process notiek katrā valstī. Tā kā 
situācija katrā valstī mainās, tad varbūt kādi fakti 
laika gaitā mainīsies.

Lietuvas Pašvaldību asociācija ziņo, ka karantīna 
izsludināta no 16. līdz 30. martam. Visas robežas 
ir slēgtas, līdzīgi kā Latvijā. Gan publiskā, gan pri-
vātā sektora darbinieki ir aicināti strādāt attālinā-
ti. Asociācijas administrācija strādā no mājām, un 
visi pasākumi ir atlikti.

Robežas ir slēgtas. Pēc iebraukšanās valstī iedzī-
votājiem jāievēro pašizolācija divas nedēļas. Tiek 
ierobežoti norēķini ar skaidru naudu. Arī visas iz-
glītības iestādes ir slēgtas, izņemot bērnudārzus, 
kas ir atvērti tikai mediķu un speciālo dienestu 
darbinieku bērniem. Visi veikali, izņemot lielvei-
kalus, aptiekas, specializētās veterinārās aptiekas 
un pārtikas preču tirdzniecības vietas, ir slēgti. Ap-
tiekām jānodrošina attālumi starp cilvēkiem. Vies-
nīcas un citas izmitināšanas iespējas var izman-
tot cilvēku izolēšanai saskaņā ar līgumiem starp 
pašvaldībām un pakalpojumu sniedzējiem. Bāri, 

EIROPĀ UN PASAULĒ



restorāni un kafejnīcas ir slēgtas, bet var nodroši-
nāt ēdienu līdzņemšanai. Visas kultūras, izklaides 
un atpūtas vietas ir slēgtas. Spa, rehabilitācijas pa-
kalpojumi, ja vien tie nav nepieciešami, ir aizliegti. 
Frizētavu un skaistumkopšanas salonu, kazino un 
spēļu automātu salonu darbība ir aizliegta. Vairāk 
par situāciju Lietuvā lasiet šeit: https://www.lrt.lt/
en/newsinenglish/19/1153239/lrtenglishnews-
lettercoronavirusinlithuaniawhatyouneed
toknow.

Islandes Pašvaldību asociācija informē, ka robe-
ža nav slēgta un skolas joprojām ir atvērtas, taču 
ir aizliegti pasākumi, kuros piedalās vairāk nekā 
100 dalībnieku. Valstī ir izveidota trīs ekspertu 
grupa, kas koordinē piesardzības pasākumus, bet 
tā nevis strikti koncentrējas uz uzdevumiem, bet 
vairāk uzsver cilvēku veselo saprātu un katra paša 
individuālo atbildību. Tagad pēc DeCode Genetics 
iniciatīvas notiek inficēto iedzīvotāju daudzuma 
pārbaude.

Pašvaldību asociācijas administrācija ir sadalīta di-
vās grupās: 3 dienas viena grupa strādā no biroja, 
bet pēc tam 3 dienas strādā no mājām, mainoties 
vietām ar otru grupu.

Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asoci-
ācija informē, ka ir noteikts obligāti strādāt no mā-
jām. Jau no marta sākuma cilvēkiem, kas atgriezu-
šies no Corona-19 skartajām valstīm, bija jāpaliek 
karantīnā 14 dienas.

Norvēģijas veselības aizsardzības iestādes un val-
dība līdz 14. aprīlim mudina ikvienu izvairīties no 
braucieniem, kas nav absolūti nepieciešami (gan 
vietējie, gan starptautiskie), taču lidostas netiek 
slēgtas, bet tiek nodrošināta striktāka robežkon-
trole. Tiks atteikta ieceļošana tiem ārvalstu pilso-
ņiem, kuriem nav uzturēšanās atļaujas Norvēģijā. 
Ja iespējams, jāizvairās no sabiedriskā transporta 
un citām vietām, kur nav iespējams izvairīties no 
cieša kontakta ar citiem cilvēkiem. Ikvienam, kurš 
ierodas Norvēģijā no ārzemēm, jābūt karantīnā 
14 dienas neatkarīgi no tā, vai ir novēroti simpto-
mi. Valdība no 15. marta noteikusi karantīnas un 
izolācijas režīmu. Norvēģijā cilvēkam, kas ir izo-
lācijā (slims), ir aizliegums uzturēties brīvdienu 
īpašumos vietā, kas nav viņu dzīvesvieta, tātad 
arī valsts iekšienē ir stingrāki pasākumi nekā citās 
valstīs. Ir atļauta apkope vai uzraudzība, kas ir ab-
solūti nepieciešama, lai novērstu apjomīgus ma-
teriālus zaudējumus. Sīkāk par situāciju Norvēģijā 

lasiet šeit: https://www.regjeringen.no/en/topics/
healthandcare/innsikt/koronaviruscovid19/
id2692388/.

Zviedrijas Vietējo pašvaldību un reģionu asoci-
ācija informē, ka Zviedrijas valdība nav izlēmusi 
slēgt skolas. Ceļošana ir daļēji ierobežota, taču 
robežas nav slēgtas. Zviedrijas pilsoņi un cilvēki, 
kas dzīvo Zviedrijā, mājās var atgriezties bez iero-
bežojumiem. Ieceļošanas aizliegumu neattiecinās 
arī uz cilvēkiem, kuriem ir īpaši svarīgs iemesls ie-
ceļot Zviedrijā, piemēram, diplomāti, cilvēki, ku-
riem nepieciešama starptautiska aizsardzība, un 
cilvēki, kuriem Zviedrijā jāveic svarīgas funkcijas, 
piemēram, veselības aprūpes speciālisti un cilvē-
ki, kas pārvadā preces uz Zviedriju. Ieceļošanas 
aizliegums galvenokārt attiecas uz ārvalstu pilso-
ņiem, kuri mēģina ieceļot Zviedrijā no valsts ārpus 
Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) vai Šveices. Šie 
aizliegumi darbosies 30 dienas. Arī Zviedrijā Co-
vid-19 dēļ maina valsts budžeta likumu. Pašvaldī-
bām un reģioniem kompensēs ārkārtas izmaksas 
par ārkārtas pasākumiem un papildu izdevumiem 
veselības un medicīniskās aprūpes jomā, kas sais-
tīta ar koronavīrusu. Zviedrijā arī atbalsta uzņē-
mējus saistībā ar nodokļiem, lai nebūtu jāatlaiž 
darbinieki. Zviedrijas valdības informāciju angļu 
valodā lasiet šeit: https://www.government.se/.

Dānijas Reģionu asociācija informē, ka šobrīd ir 
ļoti saspringts darba periods, jo jānodrošina slimnī-
cu kapacitāte un aprīkojums vīrusa krīzes laikā. No 
14. marta Dānija ir slēgusi robežas. Dānijā slēgtas 
skolas un bērnudārzi. Dānijas valdība no 18. marta 
ir noteikusi, ka vienuviet nedrīkst pulcēties vairāk 
par 10 cilvēkiem. Klubi, bāri, restorāni, kafejnīcas 
un iepirkšanās centri tiek slēgti, izņemot pārtikas 
veikalus un aptiekas. Dānijas valdības interneta 
vietnē ir atrodama ļoti labi, saprotami sagatavo-
ta informācija, sadalīta pa tēmu blokiem ne tikai 
dāņu, bet arī angļu valodā, ļoti vispusīga informā-
cija. Sīkāku informāciju atradīsiet šeit: https://po-
liti.dk/coronavirusidanmark/inenglish un www.
sst.dk.

Somijas Pašvaldību asociācija ziņo, ka darbs no 
mājām tiek rekomendēts līdz pat aprīļa beigām un 
visi pasākumi ir atcelti. Somijas Ārlietu ministrija 
aicina atturēties no ceļošanas ārpus valsts. Ne-
pulcēties pasākumos, kas pārsniedz 10 cilvēkus. 
Skolas un augstskolas ir slēgtas, izņemot bērnu-
dārzus, kā arī izņēmuma kārtā 1.–3. klasē mācības 
var nodrošināt to vecāku bērniem, kuri darbojas 
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Lps videokonferences par aktualitātēm

Krīzes laikā, kad valstī noteikti ierobežojumi ko-
ronavīrusa Covid-19 izplatības apturēšanai, LPS 
katru nedēļu organizē videokonferences par paš-
valdībām svarīgām un aktuālām tēmām. Tiešrai-
des laikā interesentiem ir iespēja tiešsaistē uzdot 
jautājumus.

24. martā LPS telpās notiks videokonference “Par 
pašvaldību, sociālo dienestu un bāriņtiesu darbību 
ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības iero-
bežošanai”. Videokonferencē piedalīsies Labklājī-
bas ministrijas (LM) valsts sekretārs Ingus Alliks, 
LM Metodiskās vadības un kontroles departamen-
ta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska, LM Sociālo 

pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dū-
diņš, LM projektu vadītāja Ilze Kurme un Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja p.i. 
Valentīna Gorbunova. Videokonferenci vadīs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Piektdien, 27. martā, tiek plānota videokonferen-
ce par finanšu un nodokļu jautājumiem. Plānots, 
ka videokonferencē piedalīsies Finanšu ministrijas 
vadība un pārstāvji. Pasākumu vadīs G. Kaminskis. 
Interesentiem videotiešraides laikā būs iespēja uz-
dot jautājumus.

Visi videokonferenču ieraksti ir un būs pieejami 
LPS vietnē.

Lūdzu, sekojiet līdzi jaunākajai informācijai par 
plānotajām videokonferencēm LPS vietnē un šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

sabiedrībai ļoti nozīmīgās jomās, arī specializētie 
bērnudārzi netiek pavisam slēgti. Valsts sektora 
darbinieki aicināti strādāt no mājām, ja to pieļauj 
darba pienākumi. Maksimāli ierobežota cilvēku 
ceļošana, cilvēki aicināti neceļot un atgriezties 
valstī, ja vēl tas nav izdarīts. Tiek slēgta robeža, 
izņemot kravu kustību. Vairāk informācijas lasiet 
šeit: https://valtioneuvosto.fi/en/informationon

coronavirus.

Līdzīgi kā LPS, arī citas pašvaldību asociācijas ap-
kopo pēc iespējas vairāk informācijas, kas ir node-
rīga pašvaldībām, lai mazinātu Covid-19 izplatību.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai 

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

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS 
saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos ga-
dījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji 
var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai. 

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/487-videokonference-par-pasvaldibu-socialo-dienestu-un-barintiesu-darbibu-arkartejas-situacijas-laika
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus


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 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-224 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos 
nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares at-
tīstībai””

17.03.2020. 12.03.2020. Jā

2. VSS-225 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašu-
mā”

17.03.2020. 12.03.2020. Jā

3. VSS-194 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 19. maija noteikumos nr. 243 “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta 
mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas pa-
lielināšana” īstenošanas noteikumi””

18.03.2020. 05.03.2020. Jā

4. VSS-203 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 3. maija noteikumos nr. 281 “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infra-
struktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabied-
riskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenoša-
nas noteikumi””

18.03.2020. 05.03.2020. Jā

5. VSS-197 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsa-
vināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Plesņe-
vu”

19.03.2020. 05.03.2020. Jā

6. VSS-198 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Jelgavas ielā 41, Liepājā, pārdošanu”

19.03.2020. 05.03.2020. Jā

7. VSS-199 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu at-
savināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu 
novērošanas torni”

19.03.2020. 05.03.2020. Jā

8. VSS-196 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 30. novembra noteikumos nr. 1082 “Kārtība, kādā 
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbī-
bu veikšanai””

19.03.2020. 05.03.2020. Nē

9. VSS-187 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu 
pārdošanu”

20.03.2020. 05.03.2020. Jā

10. VSS-186 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres 
novada pašvaldības īpašumā”

20.03.2020. 05.03.2020. Jā

11. VSS-202 – Par likumprojektu “Grozījumi Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā”

21.03.2020. 05.03.2020. Nē
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12. VSS-201 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli””

21.03.2020. 05.03.2020. Nē

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

VSS251 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.16 Viesītes ielā 47, Jēkabpilī, 
nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS252 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā, pārdošanu”

VSS233 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS234 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Rožu mājas”, Centra ielā 2, Mērdze-
nē, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā, pārdo-
šanu”

VSS235 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās minis-
trijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas 
aģentūra” personā””

VSS241 – Plāna projekts “Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020.
gadam”

VSS249 – Likumprojekts “Grozījums Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēša-
nas novēršanas likumā”

VSS242 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos 
Nr.402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldī-
jumi akvakultūrā”””

VSS243 – Rīkojuma projekts “Par Rūjienas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “Rūjas purva 
trase” pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS244 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “Rūtu ganību 
gatve” pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS247 – Rīkojuma projekts “Par Jelgavas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīvas ceļš” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

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 ieguldī-

jumu savstarpējās sapratnes un saliedētības vei-
cināšanā. Eiropas pilsoņu balvu EP iedibināja un 
piešķir kopš 2008. gada. Iepriekš no Latvijas balvu 
saņēmusi Latvijas Lauku sieviešu apvienības vadī-
tāja Rasma Freimane (2012), Lauku bibliotēku at-
balsta biedrības vadītāja Biruta Eglīte (2013), lab-
darības fonda “Ziedot. lv” vadītāja Rūta Dimanta 
(2015), labdarības maratona “Dod pieci” komanda 
(2017) un kustība “Iespējamā misija” (2018). Bal-
vai iespējams izvirzīt vietējus, pārrobežu un visas 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485013
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485101
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485121
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485121
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485121
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485114


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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Eiropas mēroga projektus. To piešķir arī projek-
tiem, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiro-
pas Savienības pamattiesību hartā paustās kopī-
gās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un 
solidaritāti. Pieteikumu var iesniegt tiešsaistē līdz 
20. aprīlim. Uzvarētājus paziņos jūlijā, bet balvas 

pasniegšanas ceremonija Eiropas Parlamentā no-
tiks novembrī. EP priekšsēdētāja vadītā balvas ko-
miteja izvēlēsies vismaz vienu laureātu no katras 
dalībvalsts, 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
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/lv-citizens-prize-rules.pdf

