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Jautājumi un atbildes pašvaldībām Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) savā vietnē 
www.lps.lv izveidojusi īpašu informatīvo sadaļu, 
kurā pašvaldības var apkopotā veidā saņemt infor-
māciju par koronavīrusu Covid-19, kontaktiem un 
ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežo-
jumiem, veicamajiem pasākumiem, atbalstu, nor-
matīviem un citu svarīgu informāciju pašvaldības 
ikdienas darbam. Sadaļa pieejama šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

Videokonference par pašvaldību sociālo 
dienestu un bāriņtiesu darbu ārkārtējās 
situācijas laikā

24. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika vi-
deokonference “Par pašvaldību, sociālo dienestu 
un bāriņtiesu darbību ārkārtējās situācijas laikā 
Covid-19 izplatības ierobežošanai”.

Videokonferenci vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis. Tajā piedalījās Labklājības ministrijas (LM) 
valsts sekretārs Ingus Alliks, LM Metodiskās vadī-
bas un kontroles departamenta direktore Ilze Skro-

dele-Dubrovska, LM Sociālo pakalpojumu depar-
tamenta direktors Aldis Dūdiņš, LM projektu vadī-
tāja Ilze Kurme un Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas vadītāja p.i. Valentīna Gorbunova.

Videoierakstu iespējams noskatīties LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs – Video-
arhīvs vai šeit.

Vadlīnijas darbam ārkārtējās situācijas laikā un de-
talizēta informācija pieejama šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5517-jautajumi-un-atbildes-pasvaldibam
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/489-videokonference-par-pasvaldibu-socialo-dienestu-un-barintiesu-darbibu-arkartejas-situacijas-laika
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
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Videokonference par pašvaldībām 
aktuāliem finanšu jautājumiem krīzes 
situācijā

27. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika vi-
deokonference “Par pašvaldībām aktuāliem finan-
šu jautājumiem krīzes situācijā”. Tās videoieraksts 
pieejams šeit.

Videokonferenci vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis, un tajā piedalījās finanšu ministrs Jānis 
Reirs, Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāra 
vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme, FM 
valsts sekretāra vietnieks ESSFKF jautājumos Ar-
mands Eberhards, Valsts ieņēmumu dienesta ģe-
nerāldirektore Ieva Jaunzeme un Valsts kontroles 
padomes loceklis Edgars Korčagins.

Finanšu ministrs J. Reirs norādīja, ka tiek izvēr-
tēta iespēja palielināt 2020. gadam pašvaldībām 
paredzēto aizņēmumu kopējo apjomu. Tāpat viņš 
minēja, ka ir atrasti papildu līdzekļi aizņēmumiem 
pašvaldībām pirmsskolas izglītības iestāžu investī-
ciju projektiem.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības ierobežošanas ne-
gatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un at-
balstītu krīzes skarto nozaru darba devējus un viņu 
darbiniekus dīkstāves periodā, Ministru prezidenta 
uzdevumā izveidotā vadības grupa uzņēmējdarbī-
bas un nodarbināto atbalstam finanšu ministra Jāņa 
Reira vadībā izstrādājusi priekšlikumus nākamā lī-
meņa atbalstam Covid-19 ietekmes mazināšanai.

Iespēja pieteikties īpašajam krīzes skarto nozaru 
atbalstam būs arī tiem uzņēmumiem, kas atbildīs 
noteiktiem kritērijiem neatkarīgi no pārstāvētās 
nozares.

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Dar-
ba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru ir panākta vienošanās par 
universālu kritēriju, pēc kura arī pārējās nozares 
var pretendēt uz atbalstu krīzes seku mazināša-
nai – dīkstāves pabalstu un nokavēto nodokļu 
maksājumu samaksas sadali daļās vai atlikšanu uz 
laiku līdz trim gadiem.

Atbalstam pieteikties tiesīgi krīzes skartie darba 
devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji:

• kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī salīdzinājumā ar 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/491-videokonference-par-pasvaldibam-aktualiem-finansu-jautajumiem-krizes-situacija


2019. gada attiecīgo mēnesi sakarā ar Covid-19 
izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%;

• kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī salīdzinājumā ar 
2019. gada attiecīgo mēnesi sakarā ar Covid-19 
izplatību ir samazinājušies par 20%, ja tie at-
bilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

– ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 
2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 
eiro;

– krīzes skartā darba devēja nomaksātā mē-
neša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā 
nav mazāka kā 800 eiro;

– krīzes skartais darba devēja eksporta ap-

joms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgro-
zījuma vai nav mazāks par 500 000 eiro.

Lai pieteiktos atbalstam, krīzes skartais uzņē-
mums izmanto VID Elektroniskās deklarēšanās 
sistēmu.

Vadības grupa turpina analizēt strauji mainīgo si-
tuāciju un diskutē par citiem jauniem atbalsta vei-
diem, lai palīdzētu ekonomiskajai videi pārvarēt 
vīrusa radītās sekas.

Finanšu ministrija
Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

3

Videokonference par pašvaldību sēžu 
organizēšanu attālināti

27. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika vēl 
viena videokonference – par pašvaldību sēžu orga-
nizēšanu attālināti.

Uzņēmuma “ZZ dats” pārstāvji Ieva Vilcāne un 
Mārtiņš Zviedris sniedza ieteikumus, kā sēdes or-

ganizēt attālināti. Šim nolūkam nav jāiegulda lieli 
resursi jaunu dokumentu vadības sistēmu vai teh-
nisko iekārtu iegādē, vairumā gadījumu pietiek ar 
pašreizējo dokumentu vadības procesu papildinā-
šanu ar attālinātu sēžu vadības un balsošanas rīku, 
minimāli pielāgojot atsevišķus sēžu dokumentu 
vadības procesus.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs – Video-
arhīvs vai šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.zzdats.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/492-videokonference-par-pasvaldibu-sezu-organizesanu-attalinati
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LPS videokonferences par aktualitātēm Krīzes laikā, kad valstī noteikti ierobežojumi Co-
vid-19 izplatības apturēšanai, LPS katru nedēļu 
organizē videokonferences par pašvaldībām svarī-
gām un aktuālām tēmām. Tiešraides laikā intere-
sentiem ir iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus. Visi 
videokonferenču ieraksti ir un būs pieejami LPS 
vietnē www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs. 
Lūdzu, sekojiet līdzi jaunākajai informācijai par 
plānotajām videokonferencēm LPS vietnē un šeit!

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par sabiedrisko 
transportu un satiksmi ārkārtējās 
situācijas laikā

1. aprīlī plkst. 13:30 Latvijas Pašvaldību savienībā 
notiks videokonference “Par sabiedrisko transpor-
tu un satiksmi ārkārtējās situācijas laikā”.

Videokonferencē piedalīsies satiksmes ministrs 
Tālis Linkaits, Autotransporta direkcijas Valdes 
priekšsēdētājs Kristians Godiņš un Latvijas Pa-
sažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo 
Ošenieks. Videokonferenci vadīs LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Videokonferenci varēs skatīt tiešraidē šeit vai LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs”, kā arī YouTube kanālā šeit.

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

Videokonferencē notiks diskusija par sabiedriskā 
transporta kustību, noteiktajiem ierobežojumiem 
un to ievērošanu krīzes laikā, kā arī plānotajiem 
pasākumiem pēc ārkārtējās situācijas un nākotnē, 
lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamī-
bu.

Videokonferenci skatīt aicinām pašvaldību pār-
stāvjus, pasažieru pārvadātājus, iedzīvotājus un 
citus interesentus!

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/493-1-aprili-plkst-1330-videokonference-par-sabiedrisko-transportu-un-satiksmi-arkartejas-situacijas-laika
http://www.lps.lv/
https://youtu.be/K5L3any9RiI
mailto:tiesraide@lps.lv
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Starptautiskā diskusija “Kā vadīt 
pašvaldību Covid-19 laikā”

Foto: SKL International

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 
26. martā piedalījās tiešsaistes starptautiskā apa-
ļā galda diskusijā “Kā vadīt pašvaldību Covid-19 

laikā”, kur tika pārrunāta dažādu valstu pašval-
dību pieredze. Sarunā piedalījās Dānijas, Polijas, 
Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas un Latvijas 
pārstāvji.

Diskusija tika rīkota, lai izvērtētu riskus un sniegtu 
pašvaldībām praktiskus ieteikumus par efektīvu 
pārvaldību Covid-19 krīzes laikā no Ukrainas un ār-
valstu pašvaldībām un to asociācijām.

Diskusijā skatītās tēmas: pašvaldību izaicinājumi 
karantīnas laikā; kā Ukrainā ieviestā karantīna un 
piesardzības pasākumi ietekmēs pašvaldību bu-
džetu; ko dara pašvaldības, lai samazinātu saslim-
šanu skaitu; efektīvas pašvaldību komunikācijas 
piemēri; kā organizēt attālinātu darbu pašvaldī-
bās, un kā pašvaldību asociācijas palīdz pašvaldī-
bām ārkārtas situācijā Covid-19 pandēmijas laikā.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

EIROPĀ UN PASAULĒ

LPS MEDIJOS

• 25. martā LETA: “Starpinstitūciju darbības ko-
ordinācijas grupā Covid-19 ierobežošanai ie-
kļauj arī LPS vadītāju Kaminski”, starpinstitū-
ciju darbības koordinācijas grupas jaunā koro-
navīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības 
ierobežošanai sastāvā iekļauts arī LPS vadītājs 
Gints Kaminskis.

• 25. martā LSM.lv, Replay.lv, Panorāma: “Paš-

valdības Covid-19 krīzē cer uz valsts atbalstu” – 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis par to, ka 
problēmu risināšanai pašvaldībām būs vaja-
dzīgs arī atbalsts no valsts (šeit).

• 25. martā LSM.lv, Latvijas Radio: “Vairā-
kās pašvaldībās skolēnu ģimenēm nodroši-
nās iespēju saņemt siltas pusdienas” – LPS 



padomniece Ilze Rudzīte par to, ka grūtībās 
nonākušie pilnīgi bez atbalsta nepaliks nevie-
nā Latvijas novadā (šeit).

• 27. martā LETA: “LPS diskutēts par finanšu 
jautājumiem un vietvaru attālināto darbu Co-

vid-19 laikā” – par divām LPS organizētajām 
videokonferencēm, kurās diskutēs par pašval-
dībām aktuāliem finanšu jautājumiem, kā arī 
vietvaru attālinātu darbu Covid-19 izraisītas 
krīzes laikā un pašvaldību sēžu organizēšanu 
attālināti.
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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.

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 11 no tiem ir saskaņoti, bet 
viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-190 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts pār-
baudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”

23.03.2020. 05.03.2020. Jā

2. VSS-219 – Par informatīvo ziņojumu “Par intelektisko trans-
porta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to 
saskarnēm ar citiem transporta veidiem”

24.03.2020. 12.03.2020. Jā

3. VSS-191 – Noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, kādā tiek 
piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”

25.03.2020. 05.03.2020. Jā

4. VSS-204 – Informatīvais ziņojums “Par izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas izveidi”

25.03.2020. 05.03.2020. Nē

5. VSS-188 – Noteikumu projekts “Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas nosaukuma piešķiršanas kārtība”

25.03.2020. 05.03.2020. Jā

6. VSS-189 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts profe-
sionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 
standartu”

25.03.2020. 05.03.2020. Jā

7. VSS-226 – Par informatīvo ziņojumu “Par neatbilstoši veikto 
izdevumu norakstīšanu darbības programmas “Infrastruktū-
ra un pakalpojumi” 3.4.4.1. aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””

25.03.2020. 12.03.2020. Jā

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vairakas-pasvaldibas-skolenu-gimenem-nodrosinas-iespeju-sanemt-siltas-pusdienas.a353175/


8. VSS-242 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabine-
ta 2015. gada 14. jūlija noteikumos nr. 402 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Pro-
duktīvi ieguldījumi akvakultūrā”””

26.03.2020. 19.03.2020. Jā

9. VSS-244 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma “Rūtu ganību gatve” pārņemšanu 
valsts īpašumā”

26.03.2020. 19.03.2020. Jā

10. VSS-247 – Rīkojuma projekts “Par Jelgavas novada pašval-
dības nekustamā īpašuma “Grīvas ceļš” pārņemšanu valsts 
īpašumā”

26.03.2020. 19.03.2020. Jā

11. VSS-243 – Rīkojuma projekts “Par Rūjienas novada pašval-
dības nekustamā īpašuma “Rūjas purva trase” pārņemšanu 
valsts īpašumā”

26.03.2020. 19.03.2020. Jā

12. VSS-216 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piederošo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodoša-
nu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā”

27.03.2020. 12.03.2020. Jā

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

26. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-276 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašval-
dības īpašumā”

VSS-258 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu”

VSS-262 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos nr. 
160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vei-
cināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas no-
teikumi””

VSS-275 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-

šo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpa-
šumā”

VSS-263 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma K. Valdemāra ielā 21, Rēzeknē, pār-
došanu”

VSS-265 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdī-
jumā”

VSS-278 – Likumprojekts “Grozījumi Profesionā-
lās izglītības likumā”

VSS-268 – Konceptuāls ziņojums “Ministra notei-
kumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtē-
jums”

VSS-261 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma nodošanu Dundagas pašvaldības īpa-
šumā”

VSS-277 – Noteikumu projekts “Depozīta sistē-
mas darbības noteikumi”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485454
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485420
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485416
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485421
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485421
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485421
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485422
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485422
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485422
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485443
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485443


Tiek ieviesti stingrāki personu fiziskās 
distancēšanās noteikumi Covid-19 
izplatības ierobežošanai

Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai 
Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemiolo-
ģiskajai situācijai valdība ir pieņēmusi stingrā-
kus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežo-
šanai privātos un publiskos pasākumos un citus 
ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobe-
žojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštel-
pās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu 
metru distances ievērošanas noteikumus.

Ārkārtējās situācijas laikā tiek aizliegti jebkādi pri-
vāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturē-
šanu ārtelpās, ja tiek ievērota divu metru distance 
starp personām un citi epidemioloģiskās drošības 
noteikumi.

Tiek samazināts kultūras, izklaides, ārpustelpu 
sporta un citu atpūtas vietu darba laiks no pulk-
sten 8:00 līdz 22:00.

Kā līdz šim, ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi, 
kā arī sapulces, gājieni un piketi. Tāpat ir aizliegta 
sporta norišu darbība telpās, kā arī reliģiskās dar-
bības, kas veicamas pulcējoties.

Savukārt publiskās vietās ir noteikti vairāki jauni 
ierobežojumi, kas nosaka personu atrašanos vie-
nuviet. Visās publiskās vietās – iekštelpās, ārtelpās 
un koplietošanas telpās – ir jāievēro savstarpēja 
divu metru distance, kā arī citi fiziskās distancēša-
nās un epidemioloģiskās drošības līdzekļi.

Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pul-
cēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās 

drīkst ne vairāk kā divas personas. Izņēmums ir 
personas, kas dzīvo vienā saimē, vai arī vecāki un 
to nepilngadīgie bērni gadījumos, ja tie nedzīvo 
kopā. Vairāk nekā divas personas drīkst pulcēties 
arī gadījumos, kad tiek veikti darba vai dienesta 
pienākumi.

Tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas 
vietās varēs atrasties tāds personu skaits, kas no-
teikts ar ekonomikas ministra rīkojumu, nodroši-
not divu metru savstarpēju distanci un citus epide-
mioloģiskās drošības kritērijus. Valdība uzdevusi 
ekonomikas ministram noteikt personu skaitu, 
kas vienlaicīgi drīkst atrasties tirdzniecības vietā 
un sabiedriskās ēdināšanas vietā.

Papildus ir noteikts, ka brīvdienās un svētku die-
nās visos tirdzniecības centros, nodrošinot fiziskās 
distancēšanās pasākumus, darbosies arī preses 
tirdzniecības vietas, vakcinācijas kabineti un ķī-
miskās tīrītavas.

Turpmāk ar zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo 
aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu pie-
gādēm primāri būs jānodrošina valsts vajadzības.

Aizsardzības ministrs turpmāk lems par Nacionā-
lo bruņoto spēku atbalstu Valsts robežsardzei un 
Valsts policijai, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, 
izvērtējot iestādes pieprasījuma ietekmi uz Nacio-
nālo bruņoto spēku tiešo uzdevumu izpildi.

Lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu un pār-
liecinātos par personas sniegto pārvietošanās in-
formācijas patiesumu, Valsts policija pēc Slimību 
profilakses un kontroles centra pieprasījuma varēs 
pieprasīt informāciju no elektronisko sakaru ko-
mersantiem par konkrētām personām, kurām var 
būt noteikts inficēto vai kontaktpersonu statuss.

Personām būs pienākums pēc darba devēja pie-
prasījuma sniegt informāciju par savu veselības 
stāvokli, ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā 
darba veikšanā.

Darba devējs ārkārtējās situācijas laikā būs tie-
sīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības 
pārbaudes veikšanas gadījumos, ja būs pārtrauk-
ta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas 
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nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veik-
šanai. Tas neattieksies uz personām, kuras ir no-
darbinātas bīstamos darbos, kur pastāv augsts ne-
laimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai 
apkārtējiem.

29. marta grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumā nr. 103 “Par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu” pieejami šeit.

Sagatavojusi Valsts kanceleja

9

Vienotā informatīvā Covid-19 vietne

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautā-
jumiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un ie-
tekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja izveidojusi 
tīmekļvietni covid19.gov.lv. Šajā vietnē tiek apko-
pota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, 
statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un 
atbildes uz tiem.

covid19.gov.lv vienuviet redzami nozīmīgie tālru-
ņa numuri, uz kuriem zvanīt, lai uzdotu jautājumus 
par slimības simptomiem, profilaksi, pieteikšanos 
analīzēm. Tāpat pieejami kontakti, kur gūt atbildes 

uz jautājumiem, kas skar patērētāju tiesību aizsar-
dzību, izglītību, robežu šķērsošanu un citas jomas. 
Apkopoti arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes. 
Informācija pieejama latviešu un krievu valodā.

Vietnes izstrāde turpinās, lai jau tuvākajās dienās 
ikviens interesents šeit varētu uzzināt nozīmīgākos 
valdības lēmumus, kas saistīti ar ārkārtējo situāci-
ju valstī, detalizētu Latvijas un pasaules statistiku, 
iepazīties ar skaidrojošiem materiāliem, uzzināt 
par atbalsta iespējām. Covid-19 infekcijas uzlies-
mojums radījis būtisku ietekmi uz visām nozarēm, 
tāpēc iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai arī 
atbildīgo valsts iestāžu oficiālajās vietnēs.

Atbildes uz jautājumiem, kas skar Covid-19 un tā 
dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, var gūt arī 
pa vienoto informatīvo tālruni 8345. Zvani uz šo 
numuru tiek pieņemti bez maksas visu diennak-
ti; jautājumus iespējams uzdot gan latviešu, gan 
krievu valodā.

Sagatavojusi Santa Jirgensone,
Valsts kancelejas

Komunikācijas departamenta konsultante

Vadlīnijas par darba organizēšanu, 
darba samaksu un klientu apkalpošanu 
ārkārtējās situācijas laikā

Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) saga-

tavojusi informatīvo materiālu, lai sniegtu skaid-
rojumus un ieteikumus darba organizācijai, darba 
samaksai un klientu apkalpošanas organizēšanai 
valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas 
laikā saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Vadlīnijas 
pieejamas šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Valsts 
kancelejā:

• cilvekresursi@mk.gov.lv (darba organizācijas 
un darba samaksas jautājumi),

• Erika.Gromule@mk.gov.lv, 67082987 (darba 
organizācijas jautājumi),

https://www.vestnesis.lv/op/2020/62D.1
http://covid19.gov.lv/
http://covid19.gov.lv/
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/5522-pieejamas-vadlinijas-par-darba-organizesanu-darba-samaksu-un-klientu-apkalposanu-arkartejas-situacijas-laika


• Laila.Ruskule@mk.gov.lv, 67082983 (darba sa-
maksas jautājumi),

vai VARAM:

• Maija.Anspoka@varam.gov.lv, 67026938 (klien-
tu apkalpošanas jautājumi).

Sagatavojušas Valsts kanceleja un VARAM
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Darījumu kārtošana un pakalpojumu 
saņemšana – ar e-parakstu

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
(LVRTC) sagatavojis uzskates materiālus, lai at-
gādinātu par iespēju sekmīgi kārtot darījumus, 
slēgt līgumus vai vienkārši saņemt pakalpojumus 
attālināti, kur iepriekš vajadzēja ierasties klātienē. 
LVRTC aicina šo informāciju izvietot pašvaldību 
saziņu kanālos – vietnēs un sociālajos tīklos.

Šobrīd daudzi bērni ir jāpiesaka uz skolas pirmo 
klasi, bet klātienē to nav iespējams izdarīt, tāpēc 
aicinām iedzīvotājus izmantot attālinātās iespē-
jas!

Sagatavojis Jānis Šreibers,
LVRTC korporatīvo klientu vadītājs
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Attālināta dalība dalībnieku sapulcēs

Tieslietu ministrija sagatavojusi aprakstu par Ko-
merclikuma grozījumiem par dalībnieku (akcionā-
ru) iespējām dalībnieku (akcionāru) sapulcēs pie-
dalīties attālināti. Aicinām ar šo materiālu dalīties 
ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un to 
kapitāla daļu turētājiem!

2020. gada 22. martā spēkā stājās grozījumi Ko-
merclikumā, kas paredz vairākas iespējas, kā da-
lībnieki un akcionāri (turpmāk – dalībnieki) var 
piedalīties un balsot dalībnieku sapulcēs, neiero-
doties uz sapulci klātienē:

1) dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sa-
pulces;

2) dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalīb-
nieku sapulcē, izmantojot elektroniskos sazi-
ņas līdzekļus;

3) dalībnieku e-sapulces.

Minētais regulējums attiecas uz SIA un AS, tajā 
skaitā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Kas ir kas?

Dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sa-
pulces: sabiedrība organizē klātienes sapulci, bet 
dalībnieks izvēlas sapulcē piedalīties attālināti. 
Dalībnieks pēc iepazīšanās ar sapulces darba kār-
tībā iekļautajiem jautājumiem formulē savu vie-
dokli par sapulces lēmumu projektiem un paziņo 
to sabiedrībai pirms dalībnieku sapulces.

Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalīb-
nieku sapulcē, izmantojot elektroniskās saziņas 
līdzekļus: sabiedrība organizē klātienes sapulci, 
bet dalībnieks izvēlas sapulcē piedalīties attālinā-
ti. Dalībnieks neierodas sapulcē klātienē, bet pie-
slēdzas tai ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem 
(piemēram, Skype, Zoom). Dalībnieks iesaistās 
diskusijās, uzdod jautājumus un balso vienlaikus 
ar dalībniekiem, kas atrodas sapulcē klātienē.

Dalībnieku e-sapulces: sabiedrība neorganizē 
klātienes sapulci. Visa sapulces norise tiek nodro-
šināta tikai elektroniski, un dalībniekam nav iespē-
ju ierasties uz sapulci klātienē, bet obligāti jāiz-
manto elektroniskās saziņas līdzekļi, lai piedalītos 
un balsotu dalībnieku sapulcē. Tomēr dalībniekam 
ir tiesības balsot arī pirms sapulces.

Kas nemainās?

• Sapulces sasaukšanas kārtība un termiņi (iz-
ņemot: paziņojumā par sapulces sasaukšanu 
jānorāda informācija par dalībnieka tiesībām 
piedalīties un balsot attālināti).

• Sapulces darba kārtības sagatavošana un papil-
du darba kārtības jautājumu un lēmumprojektu 
iesniegšanas kārtība.

• Sapulces darba kārtībā iekļauto lēmumu pro-
jektu un tiem pievienoto dokumentu pieejamī-
ba.

• Sapulces atklāšana un vadīšana, kā arī ar sapul-
ces norisi saistīto personu ievēlēšana.

• Kvoruma noteikšana (jāņem vērā: dalībnieki, 
kas piedalās un balso attālināti, ir uzskatāmi 
par klātesošiem).

• Dalībnieka tiesības deleģēt pārstāvi dalībai sa-
pulcei (jāņem vērā: arī pārstāvim ir tiesības pie-
dalīties un balsot sapulcē attālināti).

• Balsu skaits, kas nepieciešams lēmuma pie-
ņemšanai (jāņem vērā: dalībnieki, kas piedalās 
un balso attālināti, ir uzskatāmi par klāteso-
šiem).

• Sapulces gaitas protokolēšana un protokola 
parakstīšana.

• Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā.

• Kārtība sapulces lēmumu atzīšanai par spēkā 
neesošiem.

Kas ir būtiski?

Dalībnieka tiesības balsot pirms sapulces:

√ ir ikvienam dalībniekam (neatkarīgi no da-
lībniekam piederošo kapitāla daļu skaita vai 
balsu skaita, vai citiem kritērijiem);

√ nav jāparedz statūtos;

√ nav īpašā kārtībā jālūdz realizēt;

√ dalībniekam ir jānodrošina, ka sabiedrība 
spēj viņu identificēt;



√ dalībniekam ir jānodrošina, ka balsojums 
sabiedrībā nonāk vismaz iepriekšējā dienā 
pirms sapulces.

Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot sapul-
cē, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus:

√ ir dalībnieka tiesības, nevis pienākums;

√ nodrošina valde pēc savas iniciatīvas;

√ nodrošina valde, ja to lūdz dalībnieki, kas 
kopā pārstāv vismaz 20% no sabiedrības pa-
matkapitāla;

√ nodrošina valde, ja paredzētas sabiedrības 
statūtos;

√ nodrošināmas visiem dalībniekiem vienlīdzī-
gi;

√ jānosaka dalībnieku identifikācijas kārtība un 
tiesību izlietošanas kārtība.

Dalībnieku e-sapulces:

√ ir dalībnieka pienākums, nevis tiesības;

√ obligāti jāparedz statūtos;

√ par statūtu grozījumiem jāvienojas visiem 
dalībniekiem;

√ nedrīkst izslēgt neviena dalībnieka iespējas 
piedalīties un balsot sapulcē;

√ neierobežo dalībnieka tiesības balsot pirms 
sapulces.

v	Likums “Grozījumi Komerclikumā”: https://li-
kumi.lv/ta/id/313376-grozijumi-komerclikuma

v	Anotācija: http://titania.saeima.lv/LIVS13/Sa-
eimaLIVS13.nsf/0/00030CDFA310DB09C2258
5310022F9C4?OpenDocument

Sagatavojusi Baiba Lielkalne,
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta

Komerctiesību nodaļas vadītāja
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Kopsavilkums: atbalsts nodokļu jomā 
Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Lai operatīvi reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisī-
tajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbal-
stu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, 
20. martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārva-
rēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatī-
bu”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumu nodokļu 
jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnie-

ciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošina 
Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Līdz ar jauno likumu 26. martā ir pieņemti un 
28. martā stājās spēkā arī Ministru kabineta no-
teikumi nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās 
krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas 
dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksā-
jumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz 
laiku līdz trim gadiem”.

Tie dod kritērijus, pēc kuriem nosaka Covid-19 
izraisītās krīzes skartos darba devējus un krīzes 
skartos nodokļu maksātājus. Tie nosaka arī kārtī-
bu, kādā piesakās dīkstāves pabalsta kompensē-
šanai un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas 
sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim 
gadiem.

Gan dīkstāves pabalstam, gan nokavēto nodokļu 
maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlik-
šanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteik-
ties visi tie krīzes skartie darba devēji un nodokļu 
maksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās dar-
bības 2020. gada martā vai aprīlī salīdzinājumā ar 

http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/00030CDFA310DB09C22585310022F9C4?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/00030CDFA310DB09C22585310022F9C4?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/00030CDFA310DB09C22585310022F9C4?OpenDocument
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
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2019. gada attiecīgo mēnesi Covid-19 izplatības 
dēļ ir samazinājušies vismaz par 30%.

Tādu pašu atbalstu var saņemt arī tie darba devēji 
un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumu kritums ir 
bijis par 20%, tomēr tad šo darba devēju un nodok-
ļu maksātāju darbības rādītājiem par 2019. gadu 
jāatbilst vismaz vienam no trim kritērijiem: uzņē-
muma eksporta apjoms ir bijis 10% no kopējā ap-
grozījuma vai vismaz 500 000 eiro apmērā, vidējā 
bruto darba samaksa uzņēmumā ir bijusi vismaz 
800 eiro vai, gadam beidzoties, uzņēmuma iegul-
dījumi pamatlīdzekļos ir bijuši vismaz 500 000 eiro.

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Lai pieteiktos nokavēto nodokļu maksājumu sa-
maksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 
trim gadiem, darba devējs iesniedz iesniegumu 
VID EDS, aizpildot tam speciāli izveidotu veidlapu, 
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma ter-
miņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā 
stāšanās dienas, proti, 2020. gada 22. marta.

Saņemtos iesniegumus VID izvērtē saskaņā ar li-
kumā “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā mi-
nētajām prasībām.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samak-
sai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprē-
ķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija 
par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto 
nodokļu parādnieku datubāzē.

Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuri šobrīd neat-
bilst MK noteikumos nr. 165 noteiktajiem kritēri-
jiem, var izmantot jau līdz šim normatīvajos ak-
tos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa 
atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. 
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnes 
sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi 
un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu 
maksājumu sadalīšana termiņos”.

Pabalsta izmaksa dīkstāvē esošo uzņēmumu 
darbiniekiem

Ja darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī 
atrodas dīkstāvē (neveic darbinieka saistības iz-
pildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības), 
darbiniekam tiek maksāts dīkstāves pabalsts 75% 
apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas 
par iepriekšējo sešu mēnešu periodu pirms ārkār-

tējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par 
darbinieku faktiski deklarētajiem datiem iepriek-
šējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro par 
kalendāra mēnesi.

Dīkstāves pabalsta piešķiršanai darba devējam 
VID EDS jāiesniedz noteiktas formas iesniegums. 
Par laikposmu no šāgada 14. marta līdz 31. mar-
tam iesniegums jāiesniedz līdz 25. aprīlim, bet 
turpmāk – līdz nākamā mēneša 25. datumam. VID 
to izskatīs piecu darba dienu laikā un, izpildoties 
Ministru kabineta noteikumu nr. 165 kritērijiem, 
dīkstāves pabalstu pārskaitīs uz darba devēja ie-
sniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītie-
stādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzē-
jiem Latvijā.

Par dīkstāves pabalstu izmaksu VID informēs dar-
ba devēju EDS. Savukārt darbinieku par dīkstāves 
pabalsta izmaksu informēs darba devējs.

Ar pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās 
algas no 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk, kā 
ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo 
situāciju. Turklāt dīkstāves pabalsts netiek aplikts 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves 
pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemša-
nas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus dar-
biniekus.

Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši 
dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

Cits nodokļu jomas atbalsta veidi Covid-19 krī-
zes pārvarēšanai

Līdztekus dīkstāves pabalstiem un nodokļu no-
maksas termiņa pagarinājumiem jaunajā likumā 
noteikti arī citi atbalsta veidi nodokļu jomā, kas 
izmantojami neatkarīgi no MK noteikumos nr. 165 
noteiktajiem kritērijiem.

Garāki termiņi gada pārskatu iesniegšanai

Uzņēmumiem gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu termiņš ir pagarināts par trim mēne-
šiem, bet biedrībām, nodibinājumiem un reliģis-
kajām organizācijām termiņš pagarināts līdz šā 
gada 31. jūlijam.

Taču, ja tas joprojām ir iespējams, gada pārskatu 
var iesniegt arī jau šobrīd likumā noteiktajā laikā.

https://likumi.lv/ta/id/33946#p24
https://www.vid.gov.lv/lv/kartejo-un-nokaveto-nodoklu-maksajumu-sadalisana-terminos
https://www.vid.gov.lv/lv/kartejo-un-nokaveto-nodoklu-maksajumu-sadalisana-terminos
https://www.vid.gov.lv/lv/kartejo-un-nokaveto-nodoklu-maksajumu-sadalisana-terminos


Iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa avansa maksājumus

Saimnieciskās darbības veicējs par 2020. taksā-
cijas gadu var neveikt noteiktos iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumus no 
saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums 
attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 
2020. gada 1. janvāra. Šos maksājumus var veikt 
labprātīgi gada laikā vairākās daļās vai vienreiz 
gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Tā kā saimnieciskās darbības veicējs avansa mak-
sājumus var veikt labprātīgi, tad papildus nav 
nepieciešams sniegt informāciju VID par avansa 
maksājumu veikšanu vai neveikšanu, izņemot, ja 
saimnieciskās darbības veicējs vēlas atgūt iemak-
sāto avansa maksājumu par 2020. gada 1. ceturk-
sni.

Nodokļa maksātāji, kuri jau ir veikuši pirmo avan-
sa maksājumu, t. i., līdz 2020. gada 15. martam, 
bet nevēlas labprātīgi maksāt avansa maksāju-
mus, var atgūt šo iemaksu kā nodokļa pārmaksu, 
iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

Ātrāka PVN pārmaksas atmaksa

Īpašā Covid-19 regulējuma laikā tiek atcelti Pie-
vienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumi PVN 
pārmaksas atmaksai. Tādējādi apstiprināto pār-
maksāto PVN summu VID visiem uzņēmumiem 
atmaksā uz bankas kontu 30 dienu laikā pēc de-
klarācijas iesniegšanas termiņa vai dienas, kad 
iesniegta precizēta vai kavēta PVN deklarācija. 
Turklāt iestāde nepagarinās lēmuma par pārmak-
sātās PVN summas apstiprināšanu pieņemšanas 
termiņus. Likums vienlaikus arī paredz, ka pirms 
pārmaksātās PVN summas atmaksas uz kontu 
sedz nokavētos nodokļus, nodevas, citus valsts 
noteiktos maksājumus, kuriem uz atmaksas brīdi 
ir iestājies samaksas termiņš.

Padziļinātās sadarbības programma un tās da-
lībnieki

VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs 
neizslēgt uzņēmumu no padziļinātās sadarbības 
programmas, ja to ir ietekmējusi Covid-19 krīze un 
uzņēmums nodrošina pierādījumus objektīvo ap-
stākļu esībai.

Plašāka informācija par kārtību, kā izvērtēs uzņē-

mumu atbilstību un noritēs tālākā komunikācija ar 
iestādi, pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.
lv, sadaļā Covid-19.

Atbalsts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai

Dezinfekcijas līdzekļu ražošanā drīkst izmantot 
etilspirtu, saņemot VID atļauju etilspirta iegādei.

Uzņēmumiem, kuriem ir licence spirta ražošanai, 
VID var piešķirt akcīzes nodokļa nodrošinājuma 
samazinājumu līdz 90%.

Dezinfekcijas līdzekļa ražotājam, kas pats ieved 
spirtu no citas dalībvalsts, saņemot nodrošināju-
ma apliecību, nav nepieciešams iesniegt finansiālu 
nodrošinājumu.

Alkoholisko dzērienu tirdzniecība attālināti

Licencēts alkohola mazumtirgotājs vai mazā alko-
holisko dzērienu darītava drīkst pārdot alkoholu 
fiziskām personām, par alkoholisko dzērienu rea-
lizāciju vienojoties attālināti jeb distances līguma 
veidā (interneta vietnē, elektroniskajā pastā, pa 
tālruni u. tml.). Būtiski, ka pircējam jābūt 18 gadus 
vecam un piegāde nevar notikt no pulksten 22:00 
līdz 8:00.

Plašāka informācija par to, kas ir distances līgums, 
kas drīkst tirgot alkoholiskos dzērienus ar distan-
ces līgumu, kādi norēķinu veidi ir atļauti, realizē-
jot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu, un 
kādi ierobežojumi jāņem vērā, realizējot alkoho-
liskos dzērienus ar distances līgumu, pieejama VID 
tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv, sadaļā Covid-19.

Jaunākā informācija par atbalstu nodokļu jomā 
saistībā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un ie-
spēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnes 
sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tī-
mekļvietnē www.fm.gov.lv, sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var 
zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta 
tālruni Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem 
67120020, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID 
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā 
“Sarakste ar VID”.

Par visiem citiem VID kompetences jautājumiem, 
kas neattiecas uz atbalsta pasākumiem saistī-
bā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām, lūgums arī 
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turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID konsultatīvo tāl-
runi 67120000, kur, tāpat kā līdz šim, iespējams 
saņemt atbildes par šādām tēmām: “Nodokļi un 
EDS”, “Muita”, “Akcīzes nodoklis un akcīzes preču 
aprite” un “Informācija valsts amatpersonām”, kā 

arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektronis-
kajā deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā “Sarakste 
ar VID”.

Sagatavojusi VID Sabiedrisko attiecību daļa
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VID izmaksā dīkstāves pabalstu Covid-19 
krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem

Lai operatīvi reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisīta-
jām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu 
nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, ir 
pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz atbalstu 
uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās 
darbības veicējiem. Viens no būtiskākajiem – dīk-
stāves pabalsta izmaksa dīkstāvē esošo uzņēmu-
mu darbiniekiem.

Dīkstāves pabalstus piešķir un izmaksā VID sa-
skaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 165 
“Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem 
darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabal-
stam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas 
sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim 
gadiem”, kas ļauj šo atbalsta veidu saņemt krīzē 
smagāk cietušajiem uzņēmumiem neatkarīgi no 
to darbības nozares.

Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pa-
balstu izmaksai?

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 165 dīkstāves pa-
balstam ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba 
devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī 
salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo mēnesi Co-
vid-19 izplatības dēļ ir samazinājušies vismaz par 
30%. Tādu pašu atbalstu var saņemt arī tie darba 
devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumu kri-
tums ir bijis par 20%, tomēr tad šo darba devēju 
un nodokļu maksātāju darbības rādītājiem par 
2019. gadu jāatbilst vismaz vienam no trim kritē-
rijiem: uzņēmuma eksporta apjoms ir bijis 10% no 
kopējā apgrozījuma vai vismaz 500 000 eiro apmē-
rā, vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā ir bijusi 
vismaz 800 eiro vai, gadam beidzoties, uzņēmu-
ma ieguldījumi pamatlīdzekļos ir bijuši vismaz 
500 000 eiro.

Kā uzņēmums var pieteikties dīkstāves pabal-
stam saviem darbiniekiem?

https://eds.vid.gov.lv/login/
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
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Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, darba devējs 
iesniedz pieteikumu VID Elektroniskās deklarēša-
nās sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidla-
pu. Iesniegums par laikposmu no šāgada 14. mar-
ta līdz 31. martam jāiesniedz līdz 25. aprīlim, un 
turpmāk – līdz katra nākamā mēneša 25. datu-
mam.

VID to izskata piecu darba dienu laikā un, ja uzņē-
mums atbilst visiem MK noteikumos nr. 165 minē-
tajiem kritērijiem, piecu darba dienu laikā pārskai-
ta dīkstāves pabalstu uz darba devēja iesniegumā 
norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai 
pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā par dīk-
stāves pabalstu izmaksu informēs darba devēju, 
savukārt darba devējs – savus darbiniekus. Darba 
devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstā-
ves pabalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

Kāds ir dīkstāves pabalsts, un cik ilgi to maksās?

Dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 75% apmērā no 
mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 
6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai at-
bilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem da-
tiem pēdējos 6 mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro 
apmērā par kalendāra mēnesi.

Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba de-
vējiem, dīkstāves pabalstu piešķir, ņemot vērā, pie 
kura krīzes skartās nozares darba devēja darbinie-
kam ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Ja tā 
nav iesniegta nevienam darba devējam, dīkstāves 
pabalstu izmaksā, ņemot vērā, kurš darba devējs 
pirmais iesniedzis iesniegumu.

Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt ne-
izmaksātās darba algas no 14. marta līdz 14. mai-
jam, bet ne ilgāk, kā ir spēkā Ministru kabineta lē-
mums par ārkārtējo situāciju.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā 
saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jau-
nus darbiniekus.

Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pa-
balsta atteikumam?

Izvērtējot saņemtos uzņēmumu iesniegumus par 
dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās 
pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos nr. 
165. Valdība ir lēmusi, ka atbalstu varēs saņemt tie 
nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijuši godprātīgi 
un atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Arī dīkstā-
ves pabalstus saviem darbiniekiem varēs saņemt 
tikai tie uzņēmumi, kuri līdz šim ir bijuši atbildīgi 
un godprātīgi darba devēji, tādēļ MK noteikumos 
ir noteikta virkne kritēriju, kad VID nevar piešķirt 
dīkstāves pabalstus.

VID nevar piešķirt dīkstāves pabalstu, piemēram, 
šādos gadījumos:

– ja darba devējam 2020. gada 7. martā nodok-
ļu parāds ir vairāk nekā 150 eiro un nav piešķirts 
samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta 
vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu;

– ja darba devējam iepriekšējo triju gadu laikā un 
iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas 
(audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas 
valsts budžetā papildus iemaksājamās summas 
vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts 
budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs;

– ja darba devējs vai tā valdes loceklis iepriekšējā 
gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par 
pārkāpumu, kas attiecas uz darba devēja nodokļu 
saistībām, pārkāpumiem muitas jomā vai par dar-
ba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu 
pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas 
sods, kas nepārsniedz 151 eiro, un gada laikā sodu 
kopsumma nepārsniedz 500 eiro;

– ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir 
maksātnespējas process u. c.

Visi kritēriji, kad VID nevar piešķirt uzņēmumam 
dīkstāves pabalstu, ir noteikti MK noteikumu 
nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem uz-
ņēmumiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam 
un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sa-
dalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim ga-
diem” 12. punktā.

Jaunākā informācija par atbalstu nodokļu jomā 
saistībā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un ie-
spēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnes 
sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tī-
mekļvietnē www.fm.gov.lv, sadaļā “COVID-19”.

16

https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://likumi.lv/ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
http://www.fm.gov.lv


Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var 
zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta 
tālruni Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem 
67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstis-

ki VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), 
sadaļā “Sarakste ar VID”.

Sagatavojusi VID Sabiedrisko attiecību daļa

17

Covid-19 skartie uzņēmēji var pieteikties 
ALTUM atbalsta programmām

Krīzes skartie uzņēmumi 
var pieteikties aizpagā-
jušajā nedēļā valdībā ap-
stiprinātajiem Attīstības 

finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta 
instrumentiem – garantijām banku kredītu brīv-
dienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Abi atbalsta instrumenti izstrādāti sadarbībā ar 
Ekonomikas ministriju, un to īstenošanu saska-
ņojusi Eiropas Komisija. Garantijas banku kredītu 
brīvdienām ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu 
summas uz laiku līdz diviem gadiem, un apgrozā-
mo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacīju-
miem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski 
samazinājies darbības apjoms.

“Mēs, ALTUM, kopīgi ar valdību un bankām esam 
gatavi operatīvi palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt 
grūtības, kuras radušās Covid-19 negatīvās ietek-
mes dēļ. Kopējā pozitīvā abu jauno finanšu instru-
mentu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību pār-
sniegs 900 miljonus eiro. Domājot par klientu ērtī-
bām un pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, esam 
izveidojuši zvanu centru, lai attālināti nodrošinātu 
konsultācijas par abām jaunajām ALTUM atbalsta 
programmām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. 
Uzņēmējiem joprojām ir pieejami arī visi pārējie 
ALTUM piedāvātie atbalsta instrumenti, tai skaitā 
finansējums biznesa uzsācējiem, finansējums dažā-
da kalibra MVU, aizdevumi lauksaimniecības zemes 
iegādei, Zemes fonda pakalpojumi un citi,” skaidro 
ALTUM Valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Kredītu garantijām paredzētais finansējums 50 mil-
jonu eiro apmērā (kopējais garantijām pieejamais 
finansējums būs 50 miljoni eiro, no kuriem 25 mil-
joni pieejami Covid-19 atbalsta programmā, bet vēl 
25 miljoni – kredītportfeļa garantijās) ļaus bankām 
restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu, kas 
pārsniedz 700 miljonus eiro. Tikmēr apgrozāmo lī-

dzekļu programma aizdevumos uzņēmumiem, ku-
riem šābrīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas 
darbības nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi, 
piešķirs kopumā 200 miljonus eiro.

Svarīgi:

– Garantijas banku kredītu brīvdienām un krīzes 
apgrozāmie līdzekļi paredzēti tikai Covid-19 krīzes 
skartajiem uzņēmumiem.

– Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jā-
būt ilgtermiņā dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka at-
balsts palīdzēs pārdzīvot krīzi un sekmīgi turpināt 
saimniecisko darbību.

– Par garantiju kredīta brīvdienām jāinteresējas 
pie savas bankas, līdzīgi arī ar apgrozāmo līdzekļu 
aizdevumiem – primāri par apgrozāmajiem līdzek-
ļiem jākonsultējas ar banku. Ja banka aizdevumu 
nepiešķir, jāvēršas ALTUM.

– ALTUM zvanu centrs 26655309 darbosies katru 
darba dienu no plkst. 9 līdz 18; e-pasts: info@al-
tum.lv.

– Zvanu centrs konsultē tikai par ALTUM piedāvā-
tajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta 
veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties 
pa Valsts kancelejas sadarbībā ar Tet izveidoto vie-
noto diennakts tālruni 8345.

Par ALTUM kredīta brīvdienu garantiju:

– Garantiju piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski 
dzīvotspējīgs, kā arī kredītiestāde apliecinājusi, ka 
likviditātes atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ie-
tekmes rezultātā.

– Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem ko-
mersantiem, tajā skaitā lauksaimniecības un ziv-
saimniecības nozarēs.

– Tā segs līdz 50% no finanšu pakalpojuma sum-
mas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī).

https://eds.vid.gov.lv/login/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_508
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/apgrozamo-lidzeklu-aizdevums-covid-19/par-aizdevumu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/apgrozamo-lidzeklu-aizdevums-covid-19/par-aizdevumu/
mailto:info@altum.lv.
mailto:info@altum.lv.
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/garantija-kredita-brivdienam-covid-19/par-garantiju/


– Maksimālais termiņš investīciju aizdevumiem un 
līzingam – 6 gadi, apgrozāmajiem līdzekļiem – 3 
gadi.

– Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, 
nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicē-
ja 2019. gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā 
garantijas summa nepārsniedz 5 miljonus eiro.

– Garantija tiks sniegta par jauniem vai esošiem 
apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestā-
de pagarinās līgumu darbības termiņu, kā arī par 
esošiem investīciju aizdevumiem un finanšu līzin-
gu, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksā-
jumus līdz diviem gadiem un, ja nepieciešams, 
pagarinās finanšu pakalpojumu līguma darbības 
termiņu.

– Garantija paredzēta visām uzņēmējdarbības no-
zarēm, vienlaikus ievērojot noteiktos valsts atbal-
sta nozaru ierobežojumus (piemēram, azartspē-
les, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u. c.).

– Garantijas tiks sniegtas līdz 2020. gada 31. de-
cembrim.

Par ALTUM aizdevumu apgrozāmajiem līdzek-
ļiem:

– Aizdevumu piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomis-
ki dzīvotspējīgs, kā arī uzņēmums var pierādīt, ka 
atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ, kā 
arī to, ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un 
sekmīgi turpināt saimniecisko darbību.

– Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem ko-

mersantiem, tajā skaitā lauksaimniecības un ziv-
saimniecības nozarēs.

– Aizdevuma summa ir līdz 1 miljonam eiro, bet ne 
vairāk kā 1) 25% no saimnieciskā darbības veicēja 
2019. gada kopējā apgrozījuma, vai 2) divkāršs uz-
ņēmuma izmaksātais kopējais atalgojuma apjoms 
(t. sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā, vai 3) pama-
tots nepieciešamais likviditātes apjoms darbības 
nodrošināšanai turpmākiem 12 mēnešiem.

– Aizdevuma termiņš ir līdz 3 gadiem, aizdevuma 
atmaksas uzsākšanu var atlikt līdz 12 mēnešiem.

– Aizdevumam ir būtiski samazinātas nodrošinā-
juma prasības, ņemot vērā uzņēmuma aktīvus, kā 
arī samazināta % likme.

– Aizdevumi tiks izsniegti līdz 2020. gada 31. de-
cembrim.

Pieteikumus valsts atbalsta programmu finansē-
juma saņemšanai un nepieciešamos dokumen-
tus klienti varēs iesniegt tikai elektroniski portālā 
mans.altum.lv. Konsultācijas pieejamas pa tālruni 
26655309, zvanot darba dienās no plkst. 9 līdz 18.

Aktuālā informācija par visiem ALTUM piedāvā-
tajiem finanšu instrumentiem un īstenotajām 
atbalsta programmām aplūkojama gan ALTUM 
interneta vietnē www.altum.lv, gan ALTUM soci-
ālo tīklu kontos: Facebook, Twitter, LinkedIn un 
YouTube.

Sagatavojusi Sandra Eglīte,
ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
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ES fondu projektu iesniegumu atlases, 
kuras ir iespējams turpināt vai uzsākt

Informācija par darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifiskajos atbalsta mērķos 

vai pasākumos šobrīd atvērtajām vai vēl plānota-
jām projektu iesniegumu atlasēm, kuras ir iespē-
jams turpināt un uzņemties saistības, noslēdzot 
līgumus vai vienošanās par projektu īstenošanu:

• 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētīju-
mi” 3. projektu iesniegumu atlases kārta;

• 1.1.1.4. pasākuma “P & A infrastruktūras attīstī-
šana viedās specializācijas jomās un zinātnisko 
institūciju institucionālās kapacitātes stiprinā-
šana” projektu iesniegumu atlase;

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/apgrozamo-lidzeklu-aizdevums-covid-19/par-aizdevumu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/apgrozamo-lidzeklu-aizdevums-covid-19/par-aizdevumu/
https://mans.altum.lv/
http://www.altum.lv
https://www.facebook.com/AltumLV/
https://twitter.com/AltumLV
https://www.linkedin.com/company/altumlv/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCm0YcdE38PrHcuyh22bBI6g


• 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sa-
darbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 
3. projektu iesniegumu atlases kārta;

• 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto ap-
mācībām” 2. projektu iesniegumu atlases kār-
ta;

• 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pār-
valdes IKT platformu izveide, publiskās pārval-
des procesu optimizēšana un attīstība” 2. pro-
jektu iesniegumu atlases uzsaukumā tikai at-
tiecībā uz projektiem “Deinstitucionalizācijas 
procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kār-
ta)” un “Vienotās neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un katastrofu medicīnas vadības in-
formācijas sistēmas attīstība (2. kārta)”;

• 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo ko-
mersantu finansējuma piesaistei kapitāla tir-
gos” projektu iesniegumu atlase;

• 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ra-
žošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai 
rekonstrukcijai” 2. projektu iesniegumu atlases 
kārta;

• 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt pri-
vāto investīciju apjomu reģionos, veicot iegul-
dījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un bal-
stoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pro-
jektu iesniegumu atlases (prioritāte augstas 
gatavības1 projektiem2);

• 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efek-
tīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas 
patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER ap-
strādes rūpniecības nozarē” 3. projektu iesnie-
gumu atlases kārta;

1 Augstas gatavības stadijas projekts 3.3.1. SAM un 5.6.2. 
SAM ietvaros – visām projekta ietvaros plānotajām būv-
niecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe, ja ir veikta 
būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi būvatļaujā vai apliecinājuma kartē, vai paskaidroju-
ma rakstā, vai ir iesniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka 
būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai aplieci-
nājuma karte nav nepieciešama un par visām būvniecības 
darbībām ir izsludināts iepirkums

2 Nepieciešamības gadījumā potenciāli varētu vērtēt finan-
sējuma pārdali no programmām uzņēmējdarbības infra-
struktūrai pašvaldībās un degradēto teritoriju attīstībai no 
zemas gatavības projektiem, vērtējot progresu un riskus 
neīstenot projektus.

• 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši paš-
valdības integrētajiem attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
AER izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu ie-
sniegumu atlase;

• 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu 
sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu 
transporta)” plānotās projektu iesniegumu at-
lases kārtas;

• 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sa-
biedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” 
projektu iesniegumu atlase;

• 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 
plūdu riskus lauku teritorijās” projektu iesnie-
gumu atlase;

• 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes vei-
cināšana” plānotā projektu iesniegumu atlase;

• 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uz-
labot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēg-
šanas iespējas” plānotā projektu iesniegumu 
atlase;

• 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi 
biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un 
antropogēnas slodzes mazināšanai” projektu 
iesniegumu atlase;

• 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un da-
bas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” 3. projektu iesniegumu atlases 
kārta;

• 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju re-
vitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām” projektu iesniegumu atlases 
(prioritāte augstas gatavības1 projektiem2);

• 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošī-
bu un vides prasību ievērošanu starptautiskajā 
lidostā “Rīga”” plānotā 2. projektu iesniegumu 
atlases kārta;

• 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas 
transporta sistēmas attīstība” projektu iesnie-
gumu atlase;
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• 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno 
autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināša-
na” projektu iesniegumu atlase;

• 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Transporta no-
zares informācijas nacionālā piekļuves punkta 
izveide” plānotā projektu iesniegumu atlase;

• 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt re-
ģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo 
autoceļu kvalitāti” projektu iesniegumu atlase;

• 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt mo-
dernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un ra-
došās industrijas, studiju programmu skaitu” 
otrais projektu iesniegumu uzsaukums;

• 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vis-
pārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu 
iesniegumu atlases;

• 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt mo-
dernizēto profesionālās izglītības iestāžu skai-
tu” 1. projektu iesniegumu atlases kārta;

• 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt aug-
stākās izglītības institūciju akadēmisko perso-
nālu stratēģiskās specializācijas jomās” 3. pro-
jektu iesniegumu atlases kārta;

• 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un meto-
disko līdzekļu izstrāde” 2. projektu iesniegumu 
atlases kārta;

• 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšana” projektu iesniegumu 
atlase;

• 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai” projektu iesniegumu atlase;

• 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kva-
litatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotā-
jiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 
4. projektu iesniegumu atlases kārta.
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Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 
risku mazināšanai

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus 
Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju 

vidū, ir ieviesta papildu piesardzība, lai nodro-
šinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzī-
bu.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir atbildīga ie-
dzīvotāju rīcība ar atkritumiem šajā laikā.



Atkritumu apsaimniekoša-
na, ja ir noteikta karantīna:

• Atkritumus, kuros ir indivi-
duālie aizsardzības līdzekļi 
(cimdi un maskas), šādās 
saimēs ievieto divos aiz-
sietos maisos.

• Maisu ievieto konteinerā, 
kas paredzēts nešķirotiem 
atkritumiem. To nedrīkst 
atstāt pie konteinera vai 
ievietot dalītās vākšanas 
konteinerā.

• Nešķirotu sadzīves atkri-
tumu izvešana notiek pēc 
grafika.

• Rokas uzreiz pēc atkritu-
mu izmešanas rūpīgi ap-
strādājiet ar dezinfekcijas 
līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!

Atkritumu dalītās savākša-
nas punktos un konteineri:
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– Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst 
mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norā-
dīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim.

– Dalītās vākšanas atkritumu konteineros ne-
drīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra 
dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

– Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās sa-
vākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim, var nodot 

pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimē-
rus, PET pudeles, metālu.

– SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma 
pārziņa un citiem apmeklētājiem.

– Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkri-
tumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar 
pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Sagatavojusi Vita Krieviņa,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

22

Reģionālo maršrutu autobusos ieviesti 
pasažieru skaita ierobežojumi

Reģionālo maršrutu autobusu pārvadātāji ir ie-
viesuši satiksmes ministra rīkojumā noteiktos ie-
robežojumus, kuru mērķis ir samazināt personu 
skaitu, kas vienlaicīgi atrodas vienā sabiedriskajā 
transportlīdzeklī. Sēdvietu skaita ierobežošanai 
pārvadātāji izmanto gan norobežojošās lentes un 
sēdvietu izvietojuma shēmas, gan tekstuālas un 
vizuālas norādes. Pasažieri par ierobežojumiem 
tiek informēti arī ar audio paziņojumiem. Par to 
liecina Autotransporta direkcijas apsekošanas rei-
du rezultāti un sniegtā informācija satiksmes mi-
nistram Tālim Linkaitam.

Vairāku reģionālo maršrutu pārvadātāju autobu-
sos ir pieejami arī dezinfekcijas līdzekļi un cimdi, 
autobusa vadītāji līdz ar pirmajām rindām no pa-
sažieriem norobežoti ar aizsargstikliem. Autobusu 
vadītāji informē pasažierus par nepieciešamību 
ievērot distanci, lai samazinātu fiziska kontakta 

iespējas.

27. martā stājās spēkā satiksmes ministra Tāļa 
Linkaita rīkojums “Par sociālo distancēšanos un 
piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transpor-
tā”, kas nosaka ierobežojumus pasažieru pārva-
dātājiem, pārvadājumu organizētājiem un pasa-
žieriem. To mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatību 
Latvijā.

Pasažieriem atbildīgi jāizvērtē sabiedriskā trans-
porta lietošanas nepieciešamība un jāizmanto 
sabiedriskais transports tikai būtiskos gadījumos. 
Ja iespējams, braukšanai jāizvēlas laiks, kad pasa-
žieru plūsma ir mazāka, bet īsu distanču veikšanai 
jāizvēlas citi pārvietošanās veidi.

Autobusos, kuros pārdod noteiktu biļešu skaitu, 
pārvadātājs drīkst pārdot ne vairāk kā pusi no sēd-
vietu skaita. Vadītājam ir tiesības atteikt iekāpša-
nu, ja pasažieru skaits autobusā var pārsniegt 50% 
no sēdvietu skaita.

Pasažieru pārvadātājiem ir uzdots ierobežot vie-
nā braucienā atļauto pasažieru skaitu, nodrošināt 
transportlīdzekļa vadītāja distancēšanos no pasa-
žieriem un pastiprināti dezinficēt transportlīdzek-
ļu salonu. Tāpat pārvadātājiem ir audiālā vai vizuā-
lā formā jāinformē pasažieri par piesardzību.

Sagatavojusi Ilze Salna,
satiksmes ministra padomniece  

komunikācijas jautājumos



Obligātās veselības pārbaudes ārkārtas 
situācijas laikā var neveikt

Valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ ir ierobežoti 
vairāki medicīnas pakalpojumi, pašlaik nav iespē-
jams veikt obligātās veselības pārbaudes. Tāpēc 
rodas situācijas, kad ne jaunais, ne pašreizējais 
darbinieks nevar darba devējam iesniegt izziņu 
par šādu pārbaudi.

Labklājības ministrija skaidro, ka saskaņā ar MK 
rīkojumu darba devējs šādā ārkārtējās situācijas 
laikā ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās 
veselības pārbaudes. Tas neattiecas uz personām, 
kuras paredzēts nodarbināt bīstamos darbos, kur 
pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam no-
darbinātajam vai apkārtējiem (piemēram, darbs 
augstumā, kravas celtņa vadīšana, darbs ar bīsta-
mām iekārtām utt.). Taču, ja šādiem darbiniekiem 
jau ir izsniegta obligātās veselības pārbaudes izzi-
ņa, kas būtu jāatjauno, tad viņi var turpināt darbu 
bez atjaunotās izziņas.

Kad veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana 
tiks atjaunota, veselības pārbaudes būs jāveic ne 
ilgāk kā trīs mēnešu laikā, bet pirmreizējā vai ār-
puskārtas veselības pārbaude – ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā no veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas atjaunošanas brīža.

Jāatceras, ka jaunajam darbiniekam ir pienākums 
pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju 
par savu veselības stāvokli, ja tam būtiska nozīme 
paredzētā darba veikšanā.

Sagatavojis Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas  

sabiedrisko attiecību speciālists
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Medicīnas darbiniekiem un policistiem 
pieejams bezmaksas psiholoģiskais 
atbalsts

Veselības ministrija informē, ka krīžu un konsultā-
ciju centra “Skalbes” speciālisti piedāvā tiešsais-
tes bezmaksas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas 
medicīnas darbiniekiem un policistiem saistībā ar 
darbu pastiprinātā, augstas spriedzes un izdegša-
nas riska režīmā.

Lai pieteiktos bezmaksas konsultācijām, medicī-
nas darbinieki vai policisti aicināti zvanīt k/c “Skal-
bes” administratorei darba dienās no 9 līdz 17 pa 

tālruni 24551700. Konfidencialitāte garantēta.

Savukārt Latvijas iedzīvotāji, kuriem nepiecie-
šams psiholoģiskais atbalsts un krīzes intervence, 
tāpat kā līdz šim, var zvanīt uz “Skalbju” diennakts 
krīzes tālruni: 67222922 (LMT), 27722292 (BITE) 
vai uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 
116006 (no plkst. 9 līdz 17).

Pašreizējā situācijā valstī un pasaulē jebkuru cilvē-
ku, tajā skaitā arī speciālistus, kas ikdienā saskaras 
ar traumatizējošām, kritiskām un spriedzes situā-
cijām, var skart pastiprināta trauksme, bailes, iz-
misums un neziņa par nākotni. Šādos brīžos mek-
lēt profesionāļu palīdzību un saņemt psiholoģisku 
atbalstu vai atbilstošu palīdzību krīzes situācijā ir 
ne vien dabiski, bet arī nepieciešami un atbildīgi 
pret sevi.

Veselības ministrija arī izsaka pateicību SIA 
“Crea Test”, Latvijas Psihologu biedrībai, Latvijas 



Psihoterapeitu biedrībai un Latvijas Ārstu psiho-
terapeitu asociācijai par atbalstu Covid-19 krīzē 
iesaistītajiem darbiniekiem!

Sagatavojusi Marta Krivade,
veselības ministres padomniece  

nozares politikas plānošanas jautājumos
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Eiropas Savienības finansētais atbalsts 
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem 
turpinās

Ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības so-
ciālais dienests ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas statusu (ar ienāku-
miem līdz 242 eiro) vai arī izziņu par personas no-
nākšanu krīzes situācijā, tāpat kā līdz šim, ir iespē-
ja saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām pārtikas atbalstu un materiālo pamat-
palīdzību.

Tā ietver divas pārtikas pakas un vienu higiēnas un 
saimniecības preču paku ceturksnī katrai personai, 
papildus divas pārtikas pakas ceturksnī, ja ģimenē 
ir zīdaiņi un mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 
24 mēnešiem un papildus higiēnas preču paku ce-
turksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērniem vecu-
mā līdz 24 mēnešiem.

Tāpat šādi trūcīgie un maznodrošinātie var sa-
ņemt mācību piederumus reizi kalendārajā gadā, 
ja ģimenē ir skolēni vecumā no pieciem līdz 16 ga-
diem. Pieejamas arī gatavas maltītes zupas virtu-

vēs, kas darbojas ar fonda atbalstu.

LM atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tie 
šajā ārkārtas situācijā paredz trūcīgas un mazno-
drošinātas ģimenes izziņas derīguma termiņa au-
tomātisku pagarināšanu līdz mēnesim pēc ārkār-
tas situācijas beigām – tātad šobrīd līdz 31. mai-
jam.

LM aicina izvērtēt nepieciešamību izņemt visu at-
balsta paku apjomu vienā reizē par visu attiecīgās 
izziņas derīguma periodu, jo šādi veidojas pārlie-
ku lieli uzkrājumi dzīvesvietās. Pārtikas uzkrājumi 
valstī ir pietiekami, un jaunas piegādes ar nokom-
plektētām atbalsta pakām ar ilgāku derīguma ter-
miņu notiek regulāri.

Atbalsta paku saņemšanu un nogādi dzīvesvietā 
var veikt ģimenes vai personas pārstāvis – radi-
nieks, draugs, kaimiņš, paziņa vai NVO brīvprātī-
gais u. c.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus uz valstī 
izsludinātās ārkārtas situācijas laiku, dalība fonda 
partnerorganizāciju (nevalstiskās organizācijas, 
reliģiskas organizācijas un pašvaldības, pašvaldību 
iestādes) nodrošinātajos neformāli izglītojošajos, 
veselību veicinošajos, sadzīves prasmju apguves 
un socializēšanās papildpasākumos pārtraukta.

Informējam, ka ārkārtas situācijas laikā var notikt 
izmaiņas fonda atbalsta izdales vietu darbalaikos. 
Aicinām sekot līdzi darbalaikam šeit vai sazināties 
telefoniski ar izdales vietas kontaktpersonu, kā arī 
sekot informācijai, kas izvietota izdales vietās.

Šobrīd 28 partnerorganizācijas visā Latvijā nodro-
šina fonda atbalsta paku izdali 453 vietās un iz-
sniedz gatavas maltītes 23 zupas virtuvēs.

Sagatavojis Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists

https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas


Nacionālā bibliotēka izsludina akciju 
“Dzimtas Bībele”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pastāvīgās 
ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” komanda izsludi-
nājusi akciju “Dzimtas Bībele”. Tā ir iespēja vienu-
viet apvienot grāmatas, ģimeni, vecas fotogrāfijas 
un citas tuvas lietas, ar kuru palīdzību arī ārkārtas 
apstākļos uzturēt pozitīvu noskaņojumu un no-
skaidrot ko jaunu.

Vairākus gadsimtus Bībele mājās bija galvenā un 
bieži vienīgā grāmata. Tās lappusēs daudzas pa-
audzes ierakstīja nozīmīgākos dzimtas notiku-
mus – dzimšanu, kristības, laulības, nāvi. Tādējā-
di no reliģiska satura grāmatas Bībele pārtapa arī 
par dzimtas hroniku – personīgās vēstures liecību 
krātuvi, nereti papildinātu arī ar fotogrāfijām, zī-
mītēm un herbāriju. Grāmata kļuva par atmiņu un 
identitātes glabātavu.

Ja arī tavā dzimtā ir šāda Bībele, aicinām piedalī-
ties! Veidosim kopīgu izstādi vietnē Facebook!

Kas jādara:

• Nofotografē savas dzimtas Bībeli, pēc iespējas 
atklājot tās unikalitāti un starp lapām glabātās 
liecības! Tā var būt viena visaptveroša fotogrā-
fija, bet tas var būt arī vesels albums.

• Uzraksti:
– cik Tavas dzimtas paaudzēm šī Bībele piede-

rējusi;
– kādas liecības tā glabā savos vākos;
– vai ir kāds īpašs ar šo grāmatu saistīts stāsts;
– vai ir kāds Tavas dzimtas stāsts, kas mūs vi-

sus varētu iedvesmot?

• Publicē savas dzimtas Bībeles attēlus un stāstu 
Facebook, atzīmējot (tag) lapu Grāmata Latvi-
jā. Vēlams pievienot tēmturus #DzimtasBībele 
#Ēkultūra #Paliecmājās.

Vai

• Iesūti šo informāciju uz e-pasta adresi gramata.
latvija@lnb.lv, un mēs to publicēsim ekspozīci-
jas “Grāmata Latvijā” Facebook lapā.

Kad dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs, vienu no 
Bībelēm uz laiku izstādīsim LNB pastāvīgajā eks-
pozīcijā “Grāmata Latvijā”. Gadījumā, ja nevēlies 
uz laiku šķirties no savas svarīgās grāmatas, vari 
iesaistīties Facebook akcijā. Mēs – gan cilvēki, gan 
grāmatas – varam paveikt daudz, arī paliekot mā-
jās!

Sagatavojusi LNB
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Ventspils Digitālais centrs sniedz 
atbalstu pedagogiem attālināta mācību 
procesa nodrošināšanai

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils 
Izglītības pārvaldi ir izstrādājis atbalsta mehānis-
mu, lai palīdzētu nodrošināt attālinātu mācību 
procesu, kā arī veic mācību materiālu un resursu 
apkopošanu, veidojot tehnoloģiju apguves mate-
riālu bibliotēku.

Digitālā centra pasniedzēji atbilstoši pedagogu 
vēlmēm veido mācību materiālus un dažādu rīku 
lietošanas instrukcijas. Visi izstrādātie mācību 
materiāli tiek apkopoti Digitālā centra izveidotajā 
vietnē macities.digitalaiscentrs.lv un ir pieejami ik-
vienam publiski. Vietnē pieejami ne tikai Ventspils 

https://www.facebook.com/hashtag/%C4%93kult%C5%ABra?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXCxzg3ufyMpxqWfwcjtGUj__n058VDqAxUOsf1vyRiOClucP6WXyKFBSW_drp9mZsO8u95lffvHPpnzaiZ_9u_hO7TBvQ1p5JubPNNYzlRzqWPjPp6rrysgBCHqE01v8KNFhBTII7CYcVY3VP3UiXAEUJvL8RG1r4C6Sh4ulMcL5JCtnfUuS2yZHTpDsWfT0pvKC5fVgDGZiQ2Z6wh_juF0-MPX36aSIQ-0IN7KdwCsVeM07Q4cd5VUfbL4zVHEqXhZzwikjcvRRNpuwpktYglkzeq9VrRXExjarSQ614ONgP4AdMifDcydgvIwJThOP-Yu0M0p0_h-siq-Uc&__tn__=%2ANK-R
mailto:gramata.latvija@lnb.lv
mailto:gramata.latvija@lnb.lv
file:///C:\Users\kristine.bergmane\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OUVDL21U\macities.digitalaiscentrs.lv


Digitālā centra materiāli, bet arī citu pedagogu 
veidotie resursi, ar kuriem tie dalījušies publiski. 
Šāda vietne izveidota tāpēc, ka šobrīd pedagogi 
un ar izglītību saistītas organizācijas publiski dalās 
ar materiāliem, lai atbalstītu skolotājus šābrīža si-
tuācijā, bet tie ir izkliedēti un nav apkopoti vienu-
viet. Skolotāji aicināti iesūtīt arī savus materiālus, 
lai tie būtu noderīgi citiem.

Sākoties mācībām attālināti, katrā skolā ir nozī-
mēts tālmācības konsultants, kurš konsultēs savas 

skolas pedagogus un sniegs atbalstu mācību orga-
nizēšanā. Skolu tālmācības konsultantu atbalstam 
Ventspils Digitālais centrs nodrošinās tehnoloģiju 
konsultantu.

Tāpat skolotāji aicināti informēt par to, kādi mācī-
bu materiāli vai instrukcijas varētu būt vēl nepie-
ciešami, lai veiksmīgi varētu attālināti organizēt 
darbu. Vietne konsultāciju pieteikšanai un mācību 
materiālu ierosinājumu iesniegšanai: ej.uz/vdctal-
maciba.
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Ventspils Digitālais centrs piedāvā 
“Moodle” tālmācības platformas 
ieviešanas pakalpojumu

Mācību procesa organizēšana attālināti kļūst ar-
vien aktuālāka. Ventspils Digitālais centrs piedāvā 
organizācijām ieviest vienu no populārākajiem rī-
kiem pasaulē kursu un mācību procesa organizē-
šanā – “Moodle” tiešsaistes platformu.

“Moodle” tiešsaistes platformas vide ir individuāli 
pielāgojama katras mācību iestādes vajadzībām. 
Šī platforma dod iespēju vadīt mācību procesu, 
saglabāt mācību materiālus, organizēt pārbau-
des darbus, nodrošināt pieeju mācību saturam, 
konsultāciju grafikiem un jaunākajai informācijai 
elektroniskajā vidē. Tas ir svarīgi visām izglītības 
iestādēm, īpaši tālmācības nodrošināšanai.

Ventspils Digitālais centrs tiešsaistes platformu 
“Moodle” izmanto jau vairākus gadus gan pieau-
gušo, gan skolēnu apmācībai. Jau otro gadu plat-
forma tiek izmantota interešu izglītības mācību 
procesa organizēšanai. Tā ieviesta, lai skolēniem 
nodrošinātu piekļuvi mācību materiāliem, kā arī 

saziņai ar pasniedzēju un vecākiem. Mācību plat-
forma ļauj sniegt kvalitatīvu un pilnvērtīgu priekš-
statu par nodarbību saturu un veikumu.

Digitālais centrs piedāvā iestādēm tiešsaistes 
platformas “Moodle” ieviešanu, izvietošanu savā 
serverī (hosting) ar 40 GB krātuvi, kā arī dažādas 
apmācības, lai platformu būtu iespējams piln-
vērtīgi pielietot un integrēt mācību procesā gan 
iestādes vadībai, gan platformas lietotājiem, gan 
administratoriem. Veidojot platformu iestādes 
vajadzībām, Digitālais centrs iepazīsies ar iestā-
des procesiem, darbības specifiku, lai platformu 
pielāgotu individuālajām vajadzībām. Iestādēm ir 
iespēja izvēlēties visus pakalpojumus, kā arī atse-
višķi pēc vajadzības.

“Moodle” ieviešana (vienreizējs):

– struktūras izveidošana;

– pamatlietotāju izveidošana (administrācija, sko-
lotāji);

– skolas administratora apmācības (2 h);

– vides pielāgošana iestādes vajadzībām;

– 2 papildu spraudņu pievienošana pēc izvēles.

“Moodle” izvietošana (hosting):

– lietotāju skaits neierobežots;

– maksimālais viena faila apjoms: 100 MB;

– jaunākā “Moodle” versija (atjaunināšana notiek 
vasarā);

– neierobežots kursu un aktivitāšu skaits;

– personalizēta vietnes adrese;

– web konferences rīks BigBlueButton;



– vietnes kopijas glabāšanas ilgums: 1 gads;

– automātiskas rezerves kopijas;

– pielāgots dizains;

– papildu spraudņu komplekts (Math, Chemistry);

– diska vieta uz servera: 40 GB;

– tehniskais atbalsts 2 stundas mēnesī;

– drošības sertifikātu (SSL) nodrošināšana;

– FTP pieeja.

Ventspils Digitālā centra speciālisti piedāvā 
“Moodle” platformas apmācību kursus:

– “Moodle” administrēšanas pamati (4 stundas);

– “Moodle” administrēšana padziļināti (6 stundas);

– satura izveide (12 stundas);

– satura izveide un pārvaldība (16 stundas).

Pieteikties “Moodle” platformas ieviešanai un ap-
mācību piedāvājumam iespējams šeit: www.digi-
talaiscentrs.lv/moodle.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Ventspils Digitālo centru: vdc@ventspils.
lv vai tālr. 63607607.
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Ventspils Digitālais centrs aicina 
piedalīties tiešsaistes medijpratības 
nodarbībās

Lai arī klātienē šobrīd mācības organizēt nav ie-
spējams, mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju 
mācīties attālināti ikvienam, tādēļ Ventspils Digi-
tālais centrs aicina pieaugušos un bērnus piedalī-
ties divās medijpratības nodarbībās tiešsaistē 2. 
un 8. aprīlī, kuras vadīs lektores Klinta Ločmele 
un Ieva Florence-Vīksne. Lekcijas tiek organizē-
tas starptautiskajā projektā “Pārliecinies par datu 
patiesumu!”.

Ceturtdien, 2. aprīlī, plkst. 14:00

Attēli un video (sociālajos) medijos: kā kļūt pro-
fesionālim to izvērtēšanā? – komunikācijas zi-
nātnes doktore un medijpratības eksperte Klinta 
Ločmele.

Nodarbībā tiks aplūkoti gadījumi, kuros ir notikusi 
manipulācija ar attēliem un video, kā arī tiks snieg-
ti ieteikumi, lai, vērtējot tradicionālajos un sociā-
lajos medijos publicētās ziņas un vizuālos mate-
riālus, pārliecinātos par ziņu patiesumu. Mācību 
dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā atpazīt viltus 
ziņas un kā nekļūt par vienu no tiem, kas sociāla-
jos medijos dalās ar maldinošiem un nepatiesiem 
ierakstiem. Nodarbības praktiskajā daļā dalībnie-
ki varēs piedalīties tiešsaistes konkursā un iegūt 
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28




balvas, atbildot uz jautājumiem par nodarbībā 
apskatītajām tēmām, tostarp influenceru darbību, 
ekrānlaiku, foto un rakstu izvērtēšanu.

Trešdien, 8. aprīlī, plkst. 14:00

Influenceru ietekme. Sociālās vides mārketings, 
tā plusi, mīnusi un nākotne – aktrise, radio SWH 
balss /personība, “BM Production” uzņēmuma va-
dītāja un influencere Ieva Florence-Vīksne.

Dalība nodarbībās ir bez maksas, un tajās piedalī-
ties aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, 
kā arī pieaugušie. Interesenti aicināti reģistrēties 
nodarbībām elektroniski šeit: www.ej.uz/vdcda-

tupatiesums, jo tikai tie dalībnieki, kas būs reģis-
trējušies, varēs piedalīties diskusijās ar lektoriem 
un balvu izlozēs. Reģistrētie seminārā piedalīsies 
ar platformas ZOOM palīdzību, kas sniedz iespēju 
gan klausīties, gan piedalīties diskusijā. Nodarbī-
bu tiešraide būs pieejama visiem interesentiem un 
skatāma sociālajā tīklā Facebook.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām 
sazināties ar Ventspils Digitālo centru pa tālr. 
63607607, rakstot uz e-pasta adresi vdc@vents-
pils.lv.

Sagatavojusi Kristīne Bergmane-Korāte,
Ventspils Digitālā centra mārketinga speciāliste
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