
Latvijas Pašvaldību savienībā  
(1. lpp.)

Šonedēļ un turpmāk (6. lpp.)

LPS padomnieka komentārs 
(8. lpp.)

Eiropā un pasaulē (9. lpp.)

LPS medijos (12. lpp.)

LPS iesaiste likumdošanā 
(13. lpp.)

Informācija pašvaldībām un 
iedzīvotājiem (14. lpp.)

2020. gada 
6. maijs

Nr. 20

INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

LPS Valdes sēde

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēde 
notika 5. maijā, un to attālināti vadīja LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis.

Sēdē tika pārrunāts līdz šim paveiktais un turpmāk 
veicamie uzdevumi ārkārtējās situācijas laikā, lai 
efektīvi ierobežotu Covid-19 izplatību un vienlai-
kus nodrošinātu nepieciešamo rīcību pēc krīzes.

Pašvaldībām aktuāli ir jautājumi par ierobežojumu 
pakāpenisku mazināšanu, sociālo palīdzību un pa-
pildu finansiālo atbalstu sociālajiem darbiniekiem, 
reģionālo slimnīcu darbību un atbalstu medicīnas 
personālam, civilās aizsardzības komisiju lomas 
stiprināšanu, palīdzību mazajiem un vidējiem uz-
ņēmumiem, eksāmenu sekmīgu norisi skolās u. c. 
LPS turpina aktīvu darbu dažādās krīzes vadības 

grupās un organizē videokonferences pašvaldī-
bām par aktuālajiem jautājumiem.

Par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
Valdi informēja LPS padomniece Andra Feldma-
ne. Pašvaldības sniedz uzņēmumiem iespējamo 
atbalstu. Tomēr LPS Valde atbalstīja vēstules no-
sūtīšanu Ekonomikas ministrijai, Latvijas Darba 
devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamerai, lai aicinātu izvērtēt iespēju, 
kā tas ir Igaunijā un Vācijā, tiem uzņēmumiem, kas 
bija spiesti uz laiku apturēt savu darbību, saņemt 
vienreizēju subsīdiju tādām izmaksu pozīcijām 
kā komunālie maksājumi, telpu noma, apsardzes 
pakalpojumi un parādi piegādātājiem uz 12. mar-
tu, pirmām kārtām vietējo piegādātāju rēķinu ap-
maksai. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu šo no-
zaru uzņēmumu izdzīvošanu un iespēju turpināt 
darbu pēc krīzes, sniedzot ieguldījumu ekonomis-
kās izaugsmes atjaunošanā.

Savukārt LPS padomniece Ilze Rudzīte informē-
ja par aktualitātēm sociālajā un veselības nozarē. 
LPS uzskata, ka arī sociālajiem darbiniekiem un 
sociālās aprūpes centru darbiniekiem būtu nepie-
ciešama valsts piešķirta piemaksa, jo arī šie darbi-
nieki, līdzīgi kā medicīnas personāls, strādā papil-
du darba stundas un augsta riska apstākļos.

Pašvaldībās šobrīd nodrošina krīzes pabalstus, 
kuru izmaksu daļēji kompensē no valsts budžeta 
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līdzekļiem, bet pabalsta saņēmēju skaits aizvien 
palielinās. Kopš valstī izsludināta ārkārtējā situā-
cija, jau divreiz veikti grozījumi Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likumā, paredzot jaunus 
nosacījumus pabalsta izmaksai krīzes situācijā. 
6. maijā notiks LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde, kurā kopā ar Labklājības ministri-
jas speciālistiem diskutēs par izaicinājumiem un 
risinājumiem krīzes pabalsta mērķtiecīgai izmak-
sai. Komitejas sēdē runās par pašvaldību pirmā 
un otrā līmeņa slimnīcu darbību ārkārtas situāci-
jas laikā un to lomu veselības aprūpes pakalpoju-
mu pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem visā 
valstī. Tāpat valstij būtu jākompensē zaudējumi, 
kas slimnīcām radušies ambulatoru pakalpojumu 
sniegšanas aizlieguma rezultātā.

Kopumā valstij ir jānovērtē pašvaldību slimnīcu 
potenciāls un medicīnas personāla kompetence 
nepieciešamās palīdzības sniegšanā ar Covid-19 
inficētajiem pacientiem. Uzticēšanās pašvaldību 
slimnīcu personālam un viņu zināšanām ir nozī-
mīgs faktors sociālā miera nodrošināšanā. 

LPS padomniece Ināra Dundure informēja par ak-
tuālo izglītības nozarē, tajā skaitā attālināto mācī-
bu procesu, bērnudārzu apmeklējuma tendencēm 
un plānoto 12. klašu eksāmenu norisi. Aktuāli ir 
jautājumi par nosacījumiem bērnudārzu atvēr-
šanai, kā arī par vidusskolas eksāmenu praktisku 
norisi klātienē un aizsarglīdzekļu nodrošināšanu. 
7. maijā notiks LPS Izglītības un kultūras komitejas 
un Izglītības un zinātnes ministrijas kopsēde, kurā 
paredzēts diskutēt par iespējamo eksāmenu gra-
fiku, praktiskiem risinājumiem un izaicinājumiem. 

Komitejas sēdē piedalīsies arī izglītības un zināt-
nes ministre Ilga Šuplinska.

Par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju darbu, 
Valsts civilās aizsardzības plāna projektu un plāno-
to ieguldījumu autoceļu infrastruktūras attīstībā 
informēja LPS padomnieks Aino Salmiņš. Jopro-
jām aktuāls ir datu apmaiņas jautājums, jo būtisko 
informāciju saņem tikai Valsts un pašvaldību poli-
cija, turklāt šie dati ne vienmēr ir jaunākie. Ir jātur-
pina kopīga diskusija par Valsts civilās aizsardzības 
plānu un sadarbības algoritmu krīzes situācijā, tajā 
skaitā informācijas apriti starp dienestiem, mate-
riālajām rezervēm, komunikāciju u. c. Šobrīd tiek 
risināts jautājums par nepieciešamajām vadlīni-
jām saistībā ar valsts budžeta līdzekļu neparedzē-
tiem gadījumiem izlietojumu.

13. maijā paredzētas ikgadējās LPS un Satiksmes 
ministrijas sarunas, kurās viens no būtiskiem jau-
tājumiem ir autoceļu infrastruktūras attīstībai pa-
redzēto 75 milj. eiro iespējamais ieguldījums. Tā-
pat plānots pārrunāt sabiedriskā transporta un tā 
finansēšanas aktualitātes.

Valde izskatīja arī administratīvi teritoriālās refor-
mas virzību Saeimā, kā arī veiktās izmaiņas dažā-
dos likumprojektos, tajā skaitā Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā, Dzīves-
vietas deklarēšanas likumā un likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference “Ekonomiskās 
izaugsmes atjaunošana: kā dzīvosim pēc 
ārkārtas situācijas?”

28. aprīlī Pašvaldību savienībā notika videokonfe-
rence “Ekonomiskās izaugsmes atjaunošana: kā 
dzīvosim pēc ārkārtas situācijas?”.

Videokonferenci vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis kopā ar LPS padomniecēm Sniedzi Spro-
ģi un Andru Feldmani, un tajā piedalījās ekonomi-
kas ministrs Jānis Vitenbergs, ekonomists Jānis 
Ošlejs un profesors, kardiologs Andrejs Ērglis.

Sarunas dalībnieki diskutēja par darāmo ekono-
miskās izaugsmes atjaunošanai pēc ārkārtējās 
situācijas, valdības atbalstu uzņēmējdarbībai, 
efektīvāko ekonomikas sildīšanu, operatīvāka-
jiem paņēmieniem izkļūšanai no krīzes un tās 
sekmīgai pārvarēšanai, krīzi kā iespēju laiku, re-
ģionālo ekonomiku pēckrīzes periodā un citiem 
jautājumiem.

Ekonomists Jānis Ošlejs sniedza savu vērtēju-
mu tam, kas šobrīd notiek ekonomikā, un ietei-
ca, kā valstij un pašvaldībām vajadzētu rīkoties 
šajā brīdī un pēc krīzes. Viņaprāt, krīzē vajag vēsu 



prātu un izaugsme iespējama arī šādos apstāk-
ļos, sekojot trim soļiem: stabilizēt, pārorientēties,  
augt.

Profesors Andrejs Ērglis, kurš pārstāv Latvijas 
Kardioloģijas centru, Paula Stradiņa Klīnisko uni-
versitātes slimnīcu, Latvijas Universitātes Kar-
dioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtu, 
Latvijas Kardiologu biedrību un Latvijas Zinātņu 
akadēmiju, nākotnei iezīmēja piecus scenārijus 
jeb piecus modeļus un uzsvēra paradigmas maiņu 
medicīnā.

Aicinām iepazīties ar viņu prezentācijām, ko atra-
dīsit šeit!

Videoierakstu var noskatīties LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoar-
hīvs” jeb šeit, kā arī YouTube kanālā šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, 

Dr. oec.
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Diskusija par Latgales pierobežas 
pašvaldību izaicinājumiem un 
risinājumiem krīzes laikā

30. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība rīkoja dis-
kusiju par Latgales pierobežas pašvaldību izai-
cinājumiem saskarē ar ārzemniekiem, kuriem, 
šķērsojot Latvijas sauszemes robežu, ir konstatēti 
Covid-19 simptomi.

Sanāksme notika attālināti, un tajā piedalī-
jās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis un Valsts robežsardzes pārstāvji, kā arī Daugavpils, 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5568-video-ekonomiskas-izaugsmes-atjaunosana-ka-dzivosim-pec-arkartas-situacijas
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/506-videokonference-ekonomiskas-izaugsmes-atjaunosana-ka-dzivosim-pec-arkartas-situacijas
https://www.youtube.com/watch?v=phYOifqoyKM&feature=youtu.be
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Krāslavas, Ilūkstes, Kārsavas, Balvu un Ludzas no-
vada pašvaldību vadītāji.

Diskusijā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar iespē-
jamām pagaidu izmitināšanas vietām, ja ārzem-
niekiem nepieciešama pašizolācija, efektīvāko in-
formācijas apmaiņas veidu ar atbildīgajiem valsts 
dienestiem, iespējamo sistemātisko rīcību ārzem-

nieku izmitināšanai un sociālajam atbalstam ka-
rantīnas laikā u. c.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Jautājumi un atbildes pašvaldībām

LPS savā vietnē www.lps.lv izveidojusi īpašu infor-
matīvo sadaļu, kurā pašvaldībām ir iespēja apko-
potā veidā saņemt informāciju par koronavīrusa 
izraisīto slimību Covid-19, kontaktiem un ārkārtē-
jās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, 
veicamajiem pasākumiem, atbalstu, normatīviem 
un citu svarīgu informāciju pašvaldības ikdienas 
darbam. Sadaļa pieejama šeit.

LPS aptauja par pašvaldību atbalstu 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtējās 
situācijas laikā

Foto: Liepājas pašvaldība

LPS ir apkopojusi 118 pašvaldību pieredzi un 
praksi atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem ārkārtējās situācijas laikā – gan praktisku 

palīdzību un sociālo atbalstu, gan dažādu kultūras, 
izglītības, mākslas, sporta un izklaides iespēju at-
tālinātu nodrošināšanu saskaņā ar valstī noteikta-
jiem ierobežojumiem.

Kā liecina LPS apkopotie dati, 109 pašvaldības 
pārcēlušas nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu, bet 79 pašvaldības piešķīrušas atbrīvoju-
mus vai atlaides uzņēmējiem, kas telpas saimnie-
ciskajai darbībai nomā no pašvaldības vai tās kapi-
tālsabiedrības.

89 pašvaldības piešķīrušas īpašus krīzes pabalstus 
personām, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības, bet 78 pašval-
dības izlīdz ar transportu. Telpas cilvēkiem, kam 
jābūt pašizolācijā vai karantīnā, nodrošina 78 paš-
valdības.

Par bērnu ēdināšanu gādā 115 pašvaldības. Sko-
lēnu ēdināšana (brīvpusdienas) tiek nodrošināta 
atšķirīgos veidos – pārtikas paku organizēšana un 
piegāde mājās vai tuvāk dzīvesvietai, taloni vai ku-
poni vecākiem, karte vecākiem, naudas pārskaitī-
šana uz vecāku kontu, dāvanu karte, siltu pusdie-
nu piegāde mājās. Atsevišķas pašvaldības izmanto 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5517-jautajumi-un-atbildes-pasvaldibam


5

vairākus skolēnu un bērnudārznieku ēdināšanas 
veidus, kombinējot pārtikas paku un pabalstu, 
u. c. Ir pašvaldības, kuras ēdina visus skolēnus, ne-
vis tikai bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm.

Pārtikas pakas kā skolēnu ēdināšanas veidu no-
drošina 69 pašvaldības, bet 26 pašvaldības piegā-
dā siltas pusdienas mājās. Savukārt 13 pašvaldības 
nodrošina ēdināšanu ar talonu un kuponu palī-
dzību, bet dāvanu kartes vecākiem izsniedz divas 
pašvaldības. Naudu vecākiem pabalsta veidā (uz 
kontu) pārskaita septiņas pašvaldības, bet kartes 
kā norēķina veidu veikalos pārtikas iegādei – trīs 
pašvaldības.

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas dienas 
pašvaldības aktīvi informē iedzīvotājus par aktua-
litātēm un ierobežojumiem, kas jāņem vērā. Paš-
valdības nodrošina konsultatīvos tālruņus, pieņem 

iesniegumus atsevišķā kastītē, izveidojušas mobi-
lās aplikācijas, atsevišķu informācijas centru, viet-
nēs ievietojušas virtuālo asistentu utt.

Visas 118 pašvaldības nodrošinājušas jaunāko in-
formāciju savās vietnēs, bet 106 pašvaldības ievie-
tojušas informāciju arī sociālajos tīklos. Speciālu 
pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu iz-
devušas 60 pašvaldības, savukārt 86 pašvaldības 
publiskās vietās izvietojušas plakātus un bukletus. 
Dažādus vizuālos materiālus un infografikas iz-
strādājušas un publiskojušas 53 pašvaldības.

Ik nedēļu pašvaldību domes lemj par kādu atbalsta 
veidu, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību saviem 
iedzīvotājiem.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Iznācis LPS elektroniskā izdevuma 
“INFOLOGS” speciālizlaidums

Iznācis jau otrais LPS iknedēļas informatīvā izde-
vuma “INFOLOGS” speciālizlaidums – “Pašvaldī-
bu pieredze ārkārtas situācijas laikā”.

Speciālizdevums ir skatāms šeit un šķirstāms šeit.

Lai apkopotu pašvaldību labo praksi sabiedrības at-
balstam krīzes mēnešos un sniegtu to par iedvesmu 
citām pašvaldībām, LPS sagatavotajā speciālizde-
vumā “Pašvaldību pieredze ārkārtas situācijas lai-
kā” stāstīts par pašvaldību un vietējo kopienu rīcību 
Covid-19 dēļ izsludinātajā ārkārtas situācijā.

Speciālizdevumā stāstīts par pašvaldību pieredzi 
krīzes vadībā, domes darba organizācijā, iedzīvo-
tāju informēšanā, palīdzības sniegšanā ārkārtas 
apstākļos, uzņēmējiem un iedzīvotājiem sniegtajā 
atbalstā, interesantiem un radošiem risinājumiem 
un pozitīvisma uzturēšanu vietējās kopienās.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/uploads/magazine_module/InfoLogs 2020 19_4fKVce2JI1.pdf
https://indd.adobe.com/view/eec5966b-86e6-46a0-a94f-ff5ad1cdf75d


LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 6. maijā plkst. 10. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:

1. Par aktualitātēm sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības nodrošināšanā ārkārtējās situā-
cijas laikā – informēs Labklājības ministrijas 

speciālisti.

2. Par aktualitātēm slimnīcu darbībā ārkārtējās si-
tuācijas laikā – informēs Latvijas Slimnīcu bied-
rības Valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs.

3. Dažādi jautājumi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
sekojot šai saitei.

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks attālināti 6. maijā plkst. 12:30. Tajā 
piedalīsies arī vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Juris Pūce.

Darba kārtība:

1. Pašvaldību ieguvumi no SAM 5.6.2. un 3.3.1. 
projektu realizācijas, labie piemēri – informēs 
pašvaldību domju priekšsēdētāji.

2. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (VARAM) priekšlikumiem Covid-19 
ekonomisko seku mazināšanai – informēs mi-
nistrs Juris Pūce.

3. Par aktualitātēm teritorijas attīstības plāno-
šanā administratīvi teritoriālās reformas un 
ārkārtas situācijas kontekstā un teritorijas plā-
nojumu vērtēšanā – informēs LPS padomnie-
ce attīstības un plānošanas jautājumos Gunta 
Lukstiņa un VARAM pārstāvji.

4. Par aktualitātēm Saeimas Administratīvi terito-
riālās reformas komisijā – informēs LPS vecā-
kais padomnieks Māris Pūķis, LPS padomniece 
reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa 
un citi LPS padomnieki.

5. Dažādi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
sekojot šai saitei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/508-6-maija-plkst-1000-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv


LPS Izglītības un kultūras komitejas un 
IZM kopīgā sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas un Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) kopīgā sēde-video-
konference notiks 7. maijā plkst. 10.

Darba kārtība:

Ievads – LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un izglī-
tības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

1. Valsts pārbaudes darbi 2019./2020. mācību gadā:

• eksāmenu grafiki;

• reģistrēšanās un pārreģistrēšanās noslēgu-
ma pārbaudījumiem –

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Cat-
laks un IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina.

2. Ieteikumi 12. klašu skolēnu un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu 

klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu 
organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas 
laikā:

• mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu 
ievērošana;

• distancēšanās;

• higiēnas nodrošināšana;

• individuālo aizsardzības līdzekļu izmantoša-
na –

Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūr-
mane-Umbraško.

3. Individuālo aizsardzības līdzekļu (sejas mas-
kas, cimdi) un dezinfekcijas līdzekļu piegādes 
kārtība pašvaldības un privātajām izglītības 
iestādēm – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks pulk-
vežleitnants Mārtiņš Baltmanis.

4. Konsultāciju un pārbaudījumu norises nodro-
šināšanai nepieciešamais sabiedriskais trans-
ports skolēnu nokļūšanai uz skolu un atpakaļ 
(slēgto vai samazināto maršrutu atjaunošana, 
ne jaunu maršrutu veidošana) – Autotransporta 
direkcijas Valdes priekšsēdētājs Kristiāns Go-
diņš.

Videotiešraidi varēs skatīties šeit vai LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide”.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, 

Dr. sc. admin.
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Videokonference “Vardarbība ģimenēs 
ārkārtējās situācijas laikā: tendences un 
risinājumi”

Latvijas Pašvaldību savienībā 7. maijā plkst. 13 
notiks videokonference “Vardarbība ģimenēs ār-
kārtējās situācijas laikā: tendences un risinājumi”. 
Videokonference tiek organizēta sadarbībā ar Rī-
gas domes Labklājības departamentu.

Videokonferences darba kārtība:

1. Tendences saistībā ar konfliktiem un vardar-
bību ģimenēs: Rīgas pašvaldības policijas 

http://šeit


skatījums – Rīgas pašvaldības policijas priekš-
nieks Andrejs Aronovs.

2. Rīgas sociālo pakalpojumu sniedzēju novēro-
jumi, Rīgas iedzīvotājiem pieejamais atbalsts 
vardarbības gadījumos ģimenē – Rīgas domes 
Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 
priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne.

3. Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” krīzes 
tālruņa ikdiena ārkārtējās situācijas laikā: sta-
tistika, rīcība un ieteikumi – biedrības “Skalbes” 
Valdes priekšsēdētāja Zane Avotiņa.

4. Speciālistu ieteikumi: kā līdzcilvēkiem atpazīt 
iespējamu vardarbību ģimenē, uzrunāt vardar-
bībā cietušos un novirzīt pēc atbalsta – biedrī-
bas “Marta” pārstāve Irina Mazurika.

5. Vecāki un bērni mājās: kā speciālistiem atpazīt 

vardarbības riskus, kā rīkoties un uzrunāt cie-
tušo – centra “Dardedze” Valdes locekle Laila 
Balode.

Vardarbības ģimenē (gan ģimenēs ar bērniem, 
gan ģimenēs, kurās ir tikai pieaugušie) gadījumu 
risināšanā ir iesaistīta virkne institūciju, tādēļ lū-
gums informēt par videokonferenci bāriņtiesu, 
sociālo dienestu, izglītības iestāžu, pašvaldības 
policijas un citus darbiniekus.

Kā ierasts, videokonferenci varēs skatīties tiešrai-
dē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, vi-
deoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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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!

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

Par uzņēmēju atbrīvošanu no nomas 
maksas ārkārtējās situācijas laikā

Telpu nomas atvieglojumu piešķiršanu ārkārtē-
jās situācijas laikā regulē Ministru kabineta (MK) 
2020. gada 2. aprīļa noteikumi nr. 180 “Noteikumi 
par publiskas personas un publiskas personas 
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemē-
rošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums 
komersantam piemērojams šajos noteikumos no-
teiktajā apjomā, ja izpildās MK noteikumos norā-
dītie nosacījumi. Tā, piemēram, pilnībā no nomas 
maksas varētu tikt atbrīvots komersants, kurš 
Covid-19 dēļ pilnībā nevar izmantot nomātās tel-
pas. Pārējiem komersantiem jāvērtē apgrozījuma 
samazinājums. Ja apgrozījums samazinājies par 
30%, tad nomas maksa samazināma par 30%, ja 
apgrozījums samazinājies par 40%, tad nomas 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/509-videokonference-vardarbiba-gimenes-arkartejas-situacijas-laika-tendences-un-risinajumi
mailto:tiesraide@lps.lv


maksa samazināma par 40%. Pārējām personām, 
kas nav komersanti, šos noteikumus piemērot nevar.

Pārējos gadījumos risinājums jāmeklē MK 2018. gada 
20. februāra noteikumos nr. 97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” vai MK 2018. gada 
19. jūnija noteikumos nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Vairāk par MK 2020. gada 2. aprīļa noteikumu 
nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un 
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinā-
juma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 
piemērošanu var uzzināt šeit un šeit.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

9

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa delegāciju sekretāri uzsver 
demokrātijas un cilvēktiesību nozīmi

30. aprīlī notika Eiropas Padomes (EP) Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresa delegāciju sekretā-

ru videokonference-sanāksme ar kongresa ģene-
rālsekretāra Andreasa Kīfera (Andreas Kiefer) da-
lību. Valstu delegāciju sekretāri sniedza pārskatu 
un dalījās ar labās prakses iniciatīvām, ko veikušas 
gan attiecīgās valsts valdība, gan vietējās un re-
ģionālās pašvaldības Covid-19 pandēmijas laikā.

EIROPĀ UN PASAULĒ

Zīmējuma autors: Toms Bartuševics,  
Aizupes pamatskola

Darbs ieguvis skatītāju simpātiju balvu skates “Gada 
labākā būve Latvijā 2019” bērnu un jauniešu zīmējumu 

konkursā “Mana novada dārgakmens – jaunā būve”

Foto: CLRAE

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5544-videokonference-par-nomas-maksas-atbrivojumu-vai-samazinajumu
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/498-videokonference-par-nomas-maksas-atbrivojumu-vai-samazinajumu


Covid-19: Beļģija uzsāk krīzes izejas 
stratēģiju

Avots: SPF Santé publique

Kamēr Latvijā par Covid-19 ierobežošanas līdzek-
ļu atcelšanu vēl gatavojas spriest, Beļģija 4. mai-
jā sāka īstenot vairāku posmu izejas stratēģiju no 
sanitārās krīzes. Dažus stratēģijas soļus vietējie 
virusologi un infektologi gaida ar bažām, bet citas 

valstis ar interesi – kādi būs rezultāti un vai aktivi-
tātes neradīs otro slimības vilni jau jūnijā.

4. maijs: sejas maskas autobusos un pašvaldību 
atbalsts iedzīvotājiem

Pirmajā posmā, kas sākās 4. maijā, iedzīvotājiem 
no 12 gadu vecuma sabiedriskajā transportā obligā-
ti jāliek sejas maska, kas var būt arī vienlaikus degu-
nu un muti aizsedzoša šalle. Dažas pašvaldības savā 
nostājā bijušas vēl stingrākas par valdību un notei-
kušas obligātu sejas masku valkāšanu visā teritorijā 
vai arī ļaužu visintensīvāk apmeklētajās vietās, kur 
1,5 metru sociālo distancēšanos nav iespējams ie-
vērot (piemēram, iepirkšanās ielās vai pie skolām).

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar auduma maskām, 
pašvaldības meklē dažādus risinājumus. Tā, pie-
mēram, Eterbēkas (Etterbeek) pašvaldība Briselē, 
kas plāno katram iedzīvotājam no 12 gadu vecuma 
izdalīt divas auduma maskas, gan sākusi 84 000 
auduma masku iepirkumu, gan arī izplatījusi aici-
nājumu vietējiem šuvējiem, lai pēc iespējas drīzāk 
iegūtu vēl vairākus tūkstošus masku. Eterbēka šu-
vējiem nodrošinās piegrieztni un audumu un par 
katru uzšūto masku maksās 2 eiro. Savukārt Itras 
(Ittre) pašvaldība auduma maskas pasūtījusi uzņē-
mumam Lietuvā.

Beļģijā katrs iedzīvotājs aicināts arī parūpēties 
par sevi un pagatavot auduma maskas mājās. Par 

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede videokonfe-
rencē informēja par Latvijas pašvaldību darbu ārkār-
tas situācijas laikā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ne-
pieciešamos pakalpojumus, garantētu sociālo drošī-
bu un sniegtu iedzīvotājiem aktuālāko un svarīgāko 
informāciju. Viņa sniedza arī informāciju par LPS 
darbu ārkārtas situācijā – par LPS iesaisti Krīzes va-
dības un nozaru ministriju darba grupā un videokon-
ferenču organizēšanu pašvaldībām un sabiedrībai, 
lai sniegtu operatīvu un nepastarpinātu informāciju 
no valdības puses. Tika sniegta arī informācija par 
MK un Saeimas lēmumiem šajā krīzes periodā.

Sekretāri uzsvēra bažas par to, kādas sekas šī krīze 
var nest ne tikai ekonomiski, bet arī cilvēciskajā un 
sociālajā sfērā. Eiropas Padomes dalībvalstu paš-
valdību pieredze tiks apkopota speciāli izveidotā 
Covid-19 platformā kongresa tīmekļvietnē, kurā 

iekļautas arī citu kongresa sadarbības partneru 
aktivitātes.

Kongresa ģenerālsekretārs Andreas Kīfers: “Valstu 
pieredzes apmaiņa bija produktīva un parādīja ne-
pieciešamību pēc iespējas drīzāk atgriezties normālā 
dzīves ritmā, lai saglabātu demokrātiju, cilvēktiesī-
bas un likuma varu. Turklāt dalībnieki uzsvēra valstu 
pašvaldību asociāciju un kongresa delegātu nozīmi, 
kuriem jābūt iesaistītiem dialogā ar valdībām kā vie-
tējiem un reģionālajiem ievēlētajiem pārstāvjiem, lai 
nodrošinātu, ka valstu politika ir patiesi efektīva, cik 
vien iespējams tuvu pašvaldībām un iedzīvotājiem. 
Pašreizējā krīze, kuras dēļ robežas ir slēgtas, uzsver 
nepieciešamību izskatīt iespējas saglabāt sadarbību.”

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste
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sabiedrības veselību atbildīgais federālais valsts 
dienests sadarbībā ar valstī pazīstamākajiem viru-
sologiem sagatavojis materiālu par auduma sejas 
masku izgatavošanu un piegrieztnes.

Lai gan darbinieki joprojām tiek mudināti strādāt 
attālināti, 4. maijā darbu var atsākt uzņēmumi, 
kuri savus pakalpojumus vai preces pārdod citiem 
uzņēmumiem (B2B). To darbiniekiem būs jāvalkā 
maskas un jāievēro virkne citu higiēnas prasību. 
Tāpat pacientus pakāpeniski atsāks pieņemt slim-
nīcas un citas ārstniecības iestādes. Iedzīvotājiem 
arī būs lielākas iespējas sportot svaigā gaisā, at-
griežoties pie tādiem individuālajiem sporta vei-
diem kā teniss, atlētisms vai kanoe sports. Sportot 
kopā gan joprojām drīkstēs tikai vienas mājsaimes 
locekļi, kuriem varēs pievienoties līdz diviem ci-
tiem cilvēkiem, vienmēr vieni un tie paši.

11. maijs: veikalu atvēršana

11. maijā plānotā visu veikalu atvēršana ir tas, par 
ko visvairāk uztraukušies valstī populārākie viru-
sologi un infektologi, baidoties, ka vīrusa izplatība 
atkal aktivizēsies un slimnīcas nespēs uzņemt lielu 
cilvēku daudzumu. Daudzi ārsti to aicinājuši atlikt 
līdz 18. maijam, taču valdība savas ieceres nav 
mainījusi. Iespējams, tāpēc, ka 11. maijā veikalu 
atvēršana plānota arī Francijā un valdība nevēlas 
veicināt iedzīvotāju pārrobežu iepirkšanās tūris-
mu.

18. maijs: skolu atvēršana dažām klasēm

18. maijā plānota pakāpeniska skolu atvēršana da-
žām klasēm, kurām šis mācību gads ir stratēģiski 
svarīgs. Tās būs 6. un 12. klase, kuru bērniem būtu 
jākārto pamatskolas un vidusskolas noslēguma 
eksāmeni, kas šogad gan atcelti. Savukārt plā-
nots, ka 25. maijā uz skolu varēs doties arī 1., 2. un 
7. klases skolēni (šīs klases novērtētas kā nozīmī-
gākās Beļģijas izglītības sistēmā: pirmajās divās 
klasēs bērni mācās lasīt un rakstīt, bet 7. klasē kār-
to būtiskus eksāmenus). Skolām būs jāievēro no-
pietni nosacījumi, piemēram, ap katra bērna gal-

du jānodrošina 2 metru distance, ap skolotāju – 4 
metru distance. Visiem bērniem no 12 gadu vecu-
ma skolā jāvalkā maska, un bērni skolā ieradīsies 
divas dienas nedēļā. Pārējo klašu bērni turpinās 
mācīties attālināti.

Tāpat 18. maijā iedzīvotāji beidzot atkal varēs sa-
tikt savus ģimenes locekļus, radus un draugus, kas 
bija aizliegts kopš 17. marta.

18. maijā varētu atvērt arī muzejus.

Jūnijs: restorāni, kafejnīcas un ārvalstu ceļojumi

Restorāni, kafejnīcas un bāri, ko aizvēra pirmos, 
tiks atvērti pēdējie un ne agrāk kā 8. jūnijā. Dau-
dzas ēdināšanas iestādes jau tagad sākušas gata-
voties dzīvei “pēc Covid-19” un plāno, piemēram, 
atteikties no papīra ēdienkartēm, ko parasti pa-
sniedz katram apmeklētājam.

Par ierobežojumu atcelšanu dažādiem notiku-
miem vasarā, piemēram, ārvalstu ceļojumiem, 
par tūrisma objektu atvēršanu un bērnu vasaras 
nometnēm valdība paziņos maija beigās. Taču jau 
tagad nolemts visā valstī atcelt visus masu pasā-
kumus un festivālus līdz 31. augustam.

Plānots dažādus ierobežojumus pakāpeniski at-
celt katru nedēļu. Visi datumi ir indikatīvi, un katrs 
nākamais pārejas periods sāksies tikai tad, ja būs 
labvēlīgi epidemioloģiskie rādītāji – ik dienas hos-
pitalizēto pacientu skaits un no Covid-19 mirušo 
cilvēku skaits.

Vairāki drošības noteikumi paliks spēkā visu laiku, 
arī pārejas periodā, piemēram, 1,5 metru sociālās 
distancēšanās starp cilvēkiem un higiēnas prasību 
ievērošana (piemēram, šķaudīšana un klepošana 
elkonī, palikšana mājās, ja parādās kādi slimības 
simptomi).

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://faitesvotremasquebuccal.be/
https://faitesvotremasquebuccal.be/
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• 27. aprīlī LETA: “LPS videokonferencē spriedīs 
par plānoto rīcību kultūras nozarē Covid-19 no-
teikto ierobežojumu mazināšanai” – par LPS 
rīkoto videokonferenci ar kultūras ministra un 
nozares speciālistu piedalīšanos.

• 27. aprīlī LETA: “Bibliotēkas un muzeji, visti-
camāk, pirmie varēs atsākt darbu” – par LPS 
organizētajā videokonferencē apspriesto par 
kultūras nozarē plānoto ierobežojumu mazinā-
šanu.

• 27. aprīlī LETA: “KM valdībā prasīs kompensāci-
ju par Covid-19 krīzes dēļ nenotikušajiem kultū-
ras pasākumiem” – par LPS rīkotajā videokon-
ferencē spriesto sakarā ar zaudējumu kompen-
sāciju par Covid-19 krīzes dēļ nenotikušajiem 
vai atceltajiem kultūras pasākumiem.

• 27. aprīlī NRA: “LPS vadītājs: problēmas nevar 
atrisināt vienkārši ar varas lēmumu” – intervija 
ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski (šeit).

• 27. aprīlī LV portāls: “Pašvaldību un valsts pār-
valdes “sociālā distancēšanās’” – LPS padom-
nieks Aino Salmiņš par valsts un pašvaldību 
darbību un atbildību ārkārtas situācijā (šeit).

• 27. aprīlī LSM.lv: “Kultūras ministrija valdībā 
prasīs kompensāciju par Covid-19 krīzes dēļ ne-
notikušajiem kultūras pasākumiem” – par LPS 
organizētajā videokonferencē spriesto sakarā 
ar atbalstu kultūras nozarei (šeit).

• 28. aprīlī LETA: “Puntulis: stingri ierobežojumi 
kultūras pasākumiem līdz gada beigām varētu 
radīt zaudējumus tuvu pie 30 miljoniem eiro” – 
par LPS videokonferencē diskutēto par kultū-
ras nozari krīzes situācijā.

• 28. aprīlī LV portāls – LPS relīze “Videokonfe-
rence “Ekonomiskās izaugsmes atjaunošana: 
kā dzīvosim pēc ārkārtas situācijas?”” (šeit).

• 28. aprīlī LSM.lv: “Pašvaldības informāciju par 
Covid-19 sniedz ar ekrānu, sociālo tīklu un čat-
botu palīdzību” – LPS apkopotā informācija par 
pašvaldībām un interaktīvā karte (šeit).

• 29. aprīlī LSM.lv: “Karte: kurās pašvaldībās ir 
nodrošinātas telpas pašizolācijai vai karantī-
nai” – LPS apkopotā informācija par pašvaldī-
bām un interaktīvā karte (šeit).

• 30. aprīlī DIENA: “Tērēt, tērēt un vēlreiz tē-
rēt” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska piebilde, 
ka pašvaldībām ir realizācijai gatavi investīciju 
projekti.

• 30. aprīlī LA.lv: “Pašvaldības būvēs vēl par 150 
miljoniem” – LPS padomnieks Aino Salmiņš 
par infrastruktūras projektiem pašvaldībās 
(šeit).

• 30. aprīlī LV portāls – LPS relīze “Pašvaldības īs-
teno daudzveidīgus pasākumus iedzīvotāju un 

LPS MEDIJOS

https://nra.lv/latvija/312345-lps-vaditajs-problemas-nevar-atrisinat-vienkarsi-ar-varas-lemumu.htm
https://lvportals.lv/norises/315492-pasvaldibu-un-valsts-parvaldes-sociala-distancesanas-2020
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/kulturas-ministrija-valdiba-prasis-kompensaciju-par-covid-19-krizes-del-nenotikusajiem-kulturas-pasakumiem.a357576/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-informaciju-par-covid-19-sniedz-ar-ekranu-socialo-tiklu-un-catbotu-palidzibu.a357747/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/karte-kuras-pasvaldibas-ir-nodrosinatas-telpas-pasizolacijai-vai-karantinai.a357875/
https://www.la.lv/pasvaldibas-buves-vel-par-150-miljoniem


uzņēmēju atbalstam” (šeit).

• 30. aprīlī LSM.lv: “Karte: kurās pašvaldībās pie-
šķirti krīzes pabalsti” – LPS apkopotā informā-
cija par pašvaldībām un interaktīvā karte (šeit).

• 30. aprīlī LSM.lv: “Vienlaicīgi dīkstāves palīdzī-
bas un krīzes pabalstu saņemt nevarēs” – iz-
mantota LPS apkopotā informācija (šeit).

• 1. maijā LETA: “Nekustamā īpašuma nodok-
ļa samaksas termiņu pārcēlušas 109 pašvaldī-
bas” – LPS aptaujas apkopojums un dati par 
pašvaldībām.

• 1. maijā NRA: “Nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņu pārcēlušas 109 pašvaldī-
bas” – par LPS aptauju un datu apkopojumu 
(šeit).
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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 vienu atzinumu par normatīvo aktu projektiem, un tas ir saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-313 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteiku-
mos nr. 637 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlā-
des infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumi””

28.04.2020. 09.04.2020. Jā

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

https://lvportals.lv/dienaskartiba/315681-pasvaldibas-isteno-daudzveidigus-pasakumus-iedzivotaju-un-uznemeju-atbalstam-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/karte-kuras-pasvaldibas-pieskirti-krizes-pabalsti.a357883/
https://nra.lv/latvija/312928-nekustama-ipasuma-nodokla-samaksas-terminu-parcelusas-109-pasvaldibas.htm


Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

30. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-357 – Informatīvais ziņojums “Par institucionā-
lo risinājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības at-
tīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā”

VSS-346 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 21. septembra noteiku-
mos nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” normu piemērošanas kārtība””

VSS-347 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma Meiju ceļš 39a, Jelgavā, valstij piederošās ¼ 
domājamās daļas pārdošanu”

VSS-360 – Noteikumu projekts “Latvijas Zinātnes 

padomes nolikums”

VSS-361 – Konceptuāls ziņojums “Par valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, 
valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts ka-
pitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku 
centralizāciju”

VSS-355 – Likumprojekts “Grozījums Gaujas na-
cionālā parka likumā”

VSS-356 – Informatīvais ziņojums “Par valsts in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu 
un kompetenču konsolidāciju”

VSS-352 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantoša-
nas kārtību””
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Pašvaldības varēs noteikt kritērijus 
nomas maksas atvieglojumiem 
uzņēmumiem un nevalstiskajām 
organizācijām

28. aprīlī Ministru kabinetā tika izskatīti un atbal-
stīti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi MK 
noteikumos par publiskas personas un publiskas 
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību.

Šie grozījumi nosaka, ka pašvaldības dome ar lēmu-
mu, ievērojot MK noteikumos minētos piešķiršanas 
nosacījumus un kārtību, atbalstu var attiecināt arī uz 
citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām 
un nodibinājumiem, kas nomā attiecīgās pašvaldī-
bas vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības mantu.

Ņemot vērā pašvaldību iniciatīvu, MK noteikumu 
grozījumi paredz pašvaldībām iespēju ar domes 
lēmumu noteikt citu nomas maksas samazināju-
ma gradāciju, kas piemērojama pašvaldības vai 
tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpa-
šuma vai kustamās mantas nomas līgumiem. Tā-
pat pašvaldībām dota iespēja, ja tā paredz sniegt 
atbalstu citiem saimnieciskās darbības veicējiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā pašval-
dības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības ne-
kustamo īpašumu vai kustamo mantu, ar domes 
lēmumu noteikt kritērijus, kādiem ir jāatbilst at-
balsta saņēmējiem, vienlaikus nodrošinot, ka uz 
šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. 
un 4.1. apakšpunktā noteiktie kritēriji.

Salāgojot regulējumu ar MK noteikumiem par Co-
vid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, 

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486854
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486854
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486854
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486806
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486807
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486807
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486807
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486848
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486848
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kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto 
nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos 
vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, precizēts 
ieņēmumu samazinājuma kritērijs. Ņemts vērā, ka 
strauji augošiem komersantiem, kas dibināti ne-
sen, to ieņēmumu samazinājums pret 2019. gada 
attiecīgo mēnesi nav objektīvs kritērijs. Tāpat mi-
nētais kritērijs precizēts, iekļaujot arī 2020. gada 
maiju, ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija valsts te-
ritorijā ir noteikta līdz 2020. gada 12. maijam un 
līdz ar to komersanta (nomnieka) ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības varētu samazināties arī 
maijā.

Precizēts arī, ka nomnieka atbilstība 3.4. apakš-

punktā noteiktajam kritērijam tiek vērtēta uz ie-
snieguma iesniegšanas dienu, nevis uz 2020. gada 
29. februāri.

Vienlaikus, lai 13. panta regulējumu varētu attieci-
nāt arī uz citiem saimnieciskās darbības veicējiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā nekusta-
mo īpašumu vai kustamo mantu arī no citām pub-
liskām personām un publiskas personas kontro-
lētām kapitālsabiedrībām, ne tikai pašvaldībām, 
jāveic grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasāku-
miem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Attiecīgi līdz 
ar šiem grozījumiem likumā būtu precizējams MK 
noteikumu regulējums.

Atbalstīti priekšlikumi ES fondu 
finansējuma pārdalei Covid-19 seku 
mazināšanai

29. aprīlī finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba 
grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbal stam 
apstiprinājusi priekšlikumus ES fondu finansēju-
ma pārdalei, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās 
sekas.

ES fondu finansējuma pārdales piedāvājums tika 
izstrādāts, lai risinātu trīs šābrīža pamata vajadzī-
bas: primāri veselības sistēmas kapacitātes stip-
rināšanu, nodrošinot neatliekamus ieguldījumus 
infektoloģijas un psihiatrijas spēju stiprināšanā; 
atbalstu uzņēmumiem – eksportspējīgu un ražojo-
šu uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanā, 
ražošanas modernizēšanā un ekonomikas sildīša-
nā; ieguldījumus sociāli ekonomisko seku mazinā-
šanā – nodarbinātības veicināšanā.

Kopumā tiks pārdalīti 500 miljoni eiro ES fondu 
finansējuma. Šobrīd jau nolemts Satiksmes mi-

nistrijas (SM) pārtraukto dzelzceļa projektu fi-
nansējumu 100 miljonu eiro apmērā novirzīt ve-
selības dienestu stiprināšanai – 30 miljonus eiro, 
uzņēmējiem apgrozāmo un pamatlīdzekļu instru-
mentiem – 35 miljonus eiro, nodarbinātības atbal-
stam – 20 miljonus eiro un darbaspēka kvalifikāci-
jai un pārorientācijai – 15 miljonus eiro. Savukārt 
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo energoefek-
tivitātes projektu finansējumu aptuveni 7,5 miljo-
nu eiro apmērā novirzīs pašvaldību energoefekti-
vitātes projektiem, kas realizējami 2020. gadā.

Papildus tika atbalstīti priekšlikumi par finansē-
juma pārdali nozaru ministriju ietvaros, novirzot 
papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanai 
17,8 miljonu eiro apmērā, aktīvajai nodarbinātī-
bai un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai – 38,3 
miljonus eiro, nodarbināto pārkvalifikācijai un 
kvalifikācijas pilnveidei, kompetenciārās pieejas 
satura aprobācijai – 12,6 miljonus eiro. Bioloģiski 
noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai, reģionā-
lās jomas investīcijām, kā arī pārdalēm starp IKT 
projektiem plānots novirzīt 41,1 miljonu eiro. Sa-
vukārt pasažieru vilcienu attīstības projektiem un 
citiem SM projektiem – 283 miljonus eiro.

Maija sākumā šie priekšlikumi tiks virzīti izskatīša-
nai Ministru kabinetā.

Ir piešķirts papildu ES fondu finansējums 150 miljo-
nu eiro apmērā pašvaldībām. Šo summu pašvaldī-
bas varēs aizņemties Valsts kasē ar izdevīgiem no-
sacījumiem. Atbalstu varēs saņemt tautsaimniecī-
bai būtiski projekti ar augstu gatavības pakāpi.



Izstrādātas vadlīnijas iepirkumu 
veikšanai ārkārtējās situācijas laikā

Finanšu ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzrau-
dzības biroju izstrādājusi vadlīnijas iepirkumu 
veikšanā ārkārtējās situācijas laikā. Tajās apkopo-
ta informācija par publisko iepirkumu regulējuma 
piemērošanas iespējām efektīva publiskā iepirku-
ma veikšanai ārkārtas situācijas apstākļos.

Lai maksimāli atvieglotu lēmumu pieņemšanu 

pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzē-
jiem par piemērotu un juridiski korektu iepirkumu 
kārtību ārkārtējās situācijas laikā, vadlīnijās skaid-
rota saīsinātu piedāvājumu un pieteikumu termi-
ņu noteikšana, sarunu procedūras un MK rīkojuma 
par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteikto iz-
ņēmumu piemērošana.

Pirms iepirkuma uzsākšanas pasūtītājs un sabied-
risko pakalpojumu sniedzējs nosaka atbilstošāko 
iepirkuma veikšanas kārtību, vērtējot konkrēto 
vajadzību, tās īstenošanas steidzamību ārkārtējās 
situācijas radīto apstākļu dēļ un publisko iepirku-
mu tiesiskā regulējuma piemērošanas iespējas 
efektīvai šīs vajadzības īstenošanai. Pasūtītājam 
un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir rūpīgi 
jāizvērtē, vai ārkārtējās situācijas radītās steidza-
mības dēļ pastāv tādi faktiskie un tiesiskie apstāk-
ļi, kas ļauj konkrētās vajadzības īstenošanai veikt 
iepirkumu atvieglotā kārtībā.

Vadlīnijas pieejamas Iepirkumu uzraudzības biroja 
vietnē.
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Valdība piešķir papildu līdzekļus ceļu 
būvniecībai

Par valdības 28. aprīlī piešķirtajiem papildu 75 mil-

joniem eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem plānots atjaunot segumu uz valsts galvena-
jiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem aptu-
veni 500 kilometru garumā un remontēt vairākus 
tiltus.

Aptuveni 50 ceļu remontu projekti tiks izvēlēti, va-
doties pēc tehniskā stāvokļa un satiksmes inten-
sitātes. Satiksmes ministrija pieprasījumu par lī-
dzekļu piešķiršanu sagatavos atbilstoši iepirkumu 
rezultātiem.

Saskaņā ar 2019. gada datiem par sliktiem un ļoti 
sliktiem Latvijā uzskatāmi gandrīz 40 procenti as-
faltēto autoceļu un vairāk nekā puse grants ceļu, 
bet kopējais finansējuma deficīts ceļu jomā lēšams 
ap 4 miljardiem eiro. Šogad no valsts budžeta 
valsts autoceļu atjaunošanai piešķirts finansējums 
vairāk nekā 255 miljonu eiro apjomā. Papildus 
saņemtais finansējums no līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem ļaus palielināt īstenojamo pro-
jektu skaitu un remontēto autoceļu kopgarumu.

https://www.iub.gov.lv/lv/node/1091
https://www.iub.gov.lv/lv/node/1091
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Vienlaicīgi dīkstāves palīdzības un krīzes 
pabalstu saņemt nevarēs

Nebūs iespējams vienlaicīgi pretendēt uz diviem 
pabalstiem – pabalstu krīzes situācijā, ko maksā 
pašvaldība, un dīkstāves palīdzības pabalstu, ko 
izmaksā valsts.

To nosaka 30. aprīlī valdības sēdē pieņemtais li-
kumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā”, kas gan vēl ir jāpie-
ņem Saeimai.

Likumprojekts ļauj pašvaldībām arī nepiemaksāt 
pie krīzes pabalsta 50 eiro mēnesī par katru pabal-
sta saņēmēja ģimenē augošo bērnu gadījumā, ja 
šī summa būs jau piešķirta kā piemaksa līdz ar dīk-
stāves palīdzības pabalstu.

Iekļaujošas vides ceļvedis valsts un 
pašvaldību iestādēm

Labklājības ministrija sagatavojusi Iekļaujošas vi-
des ceļvedi ar mērķi pilnveidot publisko pakalpo-
jumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un rādīt 
piemēru, kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par 

iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs, lai 
iespējami vairāk cilvēku ar invaliditāti spētu iekļau-
ties sabiedrībā, strādāt un saņemt savām vajadzī-
bām atbilstošus pakalpojumus vienlīdzīgi ar citiem.

Ceļvedis sniedz praktiskus ieteikumus, ko valsts 
un pašvaldību iestādes var darīt jau šobrīd, lai ma-
zinātu pieejamības šķēršļus iestādēs un veicinātu 
vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus vai 
iespējas strādāt cilvēkiem ar invaliditāti. Veidojot 
iekļaujošu iestādes politiku, ieteicams ievērot vi-
des un informācijas pieejamības principus, regulā-
ri veikt iestādes vides un informācijas pieejamības 
pašnovērtējumu, apmācīt darbiniekus saziņai ar 
cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, un veicināt at-
griezeniskās saites saņemšanu no cilvēkiem, kas 
lieto šo informāciju un vidi.

Līdz ar ceļvedi ministrija izstrādājusi arī metodiku 
vides un informācijas pieejamības pašnovērtēju-
ma veikšanai valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī 
ieteikumus saziņai ar cilvēkiem ar dažāda veida 
invaliditāti.

Iekļaujošas vides ceļvedis, vides pieejamības paš-
novērtējuma metodika un ieteikumi saziņai ar cil-
vēkiem ar invaliditāti pieejami šeit.

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/hp_aktuali/
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9. klases skolēniem eksāmeni tiek 
atcelti, pārējiem – notiks

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kār-
tība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. 
Valdība lēma arī par valsts pārbaudes darbu nori-
ses laiku 2019./2020. mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. kla-
ses skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, 
izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtau-
tību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas 
to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, 
bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolē-
niem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot 
eksāmenu noteiktajā laikā un vēlas to kārtot, ek-
sāmens notiks 2. jūlijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārīgās vi-
dējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kār-
tībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:
• vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā 

rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 
4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 
3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, 
mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā 
rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);

• latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
• matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizē-
to eksāmenu saraksts:
• Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksā-

mens – 15. jūnijā;
• ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
• bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
• fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu 
saraksts:
• ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
• ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
• mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) 

mazākumtautību izglītības programmās (rak-
stiski) – 3. jūlijā;

• informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā 
daļa – 6. un 7. jūlijā.

Eksāmenu norises laiki vispārīgās vidējās izglītības 
iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 
2020. gada 2. jūnija līdz 3. jūlijam.

30. aprīlī apstiprinātie grozījumi MK noteikumos 
nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu no-
rises laiku 2019./2020. mācību gadā” skatāmi MK 
vietnē.

Nozīmīgu biotopu un sugu aizsardzībā 
no ES fondiem ieguldīs trīs miljonus eiro

Ar Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu trīs miljo-
nu eiro apmērā Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 
īstenos Eiropas Savienības fondu programmu ilgt-
spējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikrolie-
gumos.

DAP sadarbībā ar aizsargājamo teritoriju īpašnie-
kiem, valdītājiem vai turētājiem – valsts pārvaldes 

iestādēm, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, 
kā arī fiziskām personām – teritorijās, kur dzīvotņu 
aizsardzības līmenis nav pietiekams, varēs veikt 
biotehniskus un hidrotehniskus darbus. Atbalsts 
tiks sniegts inženierbūvju, labiekārtojuma ele-
mentu un mazo arhitektūras formu izveidei un at-
jaunošanai, to projektēšanai, speciālistu atzinumu 
saņemšanai un projekta vadībai.

Paredzēts, ka projekta īstenošanas rezultātā 60% 
ES nozīmes biotopu un sugu būs nodrošināts lab-
vēlīgs aizsardzības statuss. Īpaši aizsargājamās 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486713&mode=mk&date=2020-04-30
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486713&mode=mk&date=2020-04-30
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dabas teritorijās un mikroliegumos, tajā skaitā 
Natura 2000 tīkla un tam piegulošajās teritorijās, 
13 800 ha platībā nodrošinās atbalstu dzīvotņu aiz-
sardzībai.

VARAM izstrādātajā ES fondu programmā vērtīgo 
biotopu un sugu aizsardzībā no KF paredzēts ie-
guldīt 3 miljonus eiro, 529 411 eiro – no valsts bu-
džeta.

Šis ES fondu atbalsts vides aizsardzībai paredzēts 
saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.4.3. specifisko atbalsta mērķi 
“Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga 

statusa atjaunoša-
nai”.

Informācija par 
CFLA izsludināto 
projektu atlasi pie-
ejama CFLA vietnē 
šeit.

Foto: Sandra Bērziņa

Ar ES fondu atbalstu IKT apmācībās 
investēs 7 miljonus eiro

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
apmācībās dažādu jomu profesionāļiem Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aso-
ciācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Informācijas 
tehnoloģiju (IT) klasteri plāno ieguldīt vairāk nekā 
7 miljonus eiro, izmantojot Eiropas Savienības 
fondu līdzfinansējumu vairāk nekā 3 miljonu eiro 
apmērā.

ES fondu projektā LIKTA sadarbībā ar Latvijas 
IT klasteri līdz 2022. gada beigām plāno apmācīt 
vismaz 1400 IKT profesionāļus no vismaz 51 uz-
ņēmuma dažādās apmācību programmās, reaģē-
jot uz tirgus pieprasījumu pēc starpdisciplināriem 
speciālistiem tādās darbības jomās kā IKT sistēmu 
izstrāde, ieviešana un uzturēšana, datu zinātne, 

ietverot darbu ar lielajiem datiem, mākslīgo inte-
lektu un mašīnmācīšanos, IKT procesu pārvaldību 
un kiberdrošību.

Apmācības tiks plānotas atbilstoši identificētajām 
nozares un citu nozaru komersantu apmācību va-
jadzībām. Aicinām uzņēmējus par savu darbinieku 
apmācību iespējām sazināties ar LIKTA!

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansē-
jums 3 095 844 eiro apmērā projekta īstenošanai 
piešķirts ES fondu programmā “Atbalsts nodar-
bināto apmācībām”, plānotais privāto līdzekļu ie-
guldījums apmācībās – 4 034 491 eiro.

Informācija par apstiprinātajiem projektiem, t. sk. 
kontaktinformācija saziņai ar projektu īstenotā-
jiem par apmācību iespējām, būs pieejama CFLA 
vietnes sadaļā “Izsludinātās atlases”.

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-4-3
https://likumi.lv/ta/id/277601-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-2-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-inovaciju-ieviesanu-komersantos
https://likumi.lv/ta/id/277601-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-2-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-inovaciju-ieviesanu-komersantos
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-1-k-2
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Līdz 11. maijam var pieteikties projektam 
“Viedās lauku teritorijas 21. gadsimtā”

Eiropas Savienības partneru apvienība “Ciema-
tu tīklojuma partnerība” ir izveidota, lai veicinātu 
viedo lauku teritoriju un ciematu (angliski: Smart 
Villages) attīstību dažādās Eiropas valstīs un re-
ģionos. Partnerībā piedalās 28 nacionālie eksper-
ti no visām ES valstīm un Apvienotās Karalistes. 
Projektā paredzēts izveidot tiešsaistes platformu, 
kas piedāvātu vienā vietā apkopotus kontaktus un 

informāciju par viedo ciematu attīstību ES, t. s. 
ceļa karti lauku teritorijām, kuras vēlas piedalīties 
viedo ciematu partnerībā, kā arī piedāvāt jaunus 
risinājumus un labo prakšu piemērus viedo ciema-
tu attīstībai.

Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalī-
bai partnerībā līdz 11. maijam šeit https://form.
jotformeu.com/E40/smart-rural-application neat-
karīgi no tā, vai tie tiks vai netiks apstiprināti piln-
vērtīgai dalībai projektā, piešķirs iespēju apmeklēt 
partnerībā iekļautos viedos ciematus un dalīties 
pieredzē, ja būs šāda vēlme. (Šo dalībnieku ceļa 
un apmešanās izdevumus segs no projekta līdzek-
ļiem.)

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama informācija, 
lūgums sazināties ar Latvijas Universitātes Eiropas 
un sabiedrības attīstības akadēmisko studiju cen-
tra eksperti Zani Zeiboti (e-pasta adrese: zane.
zeibote@lu.lv; tālr.: 29417214).

Plašāka informācija šeit.

Tiekamies nesatiekoties: uz īpašu 
cilpošanas spēli sestdien aicina velo kino 
festivāls “Kino pedālis”

Velo kino festivāls “Kino pedālis” šogad svin piecu 
gadu jubileju, un tieši jubilejas gadā “Kino pedālis” 
pirmo reizi norisināsies visā pasaulē! 9. maijā ik-
viens interesents aicināts kļūt par tiešsaistes spē-
les “Cilpojam kopā ar Kino pedāli” dalībnieku, do-
doties paša izvēlētā maršrutā Latvijā un visā plaša-
jā pasaulē, vienlaikus atbildot uz jautājumiem un 
izpildot uzdevumus. Dalība spēlē ir bez maksas.

Festivāla “Kino pedālis” burvība slēpjas divu šķie-
tami nesavienojamu procesu savienošanā: ierasts, 
ka festivāla laikā dalībnieki gan brauc ar velosi-
pēdu, gan skatās kino. Taču brīdī, kad pauze ie-
spiesta it visam, ko darām, organizatori atraduši 
veidu, lai festivāla aktīvo daļu aizvestu līdz katrai 
mājai. Viss, kas nepieciešams, ir vēlme izkustēties, 
velosipēds (spēli var spēlēt arī pastaigājoties vai 
nūjojot), pašu izvēlēts maršruts, lietotne LOQUIZ 
un ierīce, kas ļauj pieslēgties GPS un internetam. 
Cilpošanas spēle nav uz ātrumu, tā ir par prieku. Tā 
ļaus izkustēties gan garīgi, gan fiziski, turklāt visi 
reģistrētie dalībnieki piedalīsies lielajā loterijā.

Kā notiks spēlēšana?

Dalībniekiem tiks piedāvātas divas spēles: Ģime-
ņu pedālis (10 km) un Puspedālis (20 km). Izvē-
lētajai spēlei festivāla dienā varēs piekļūt caur 
lietotni LOQUIZ, ko App Store vai Google Play ie-
spējams lejupielādēt bez maksas. Spēlētāji aicinā-
ti apdomāt un radīt sev tīkamāko maršrutu 10 vai 
20 km garumā, balstoties uz savu atrašanās vietu. 
Iesakām braukt ar velosipēdu, bet spēli droši va-
rēs spēlēt arī nūjotāji un kājāmgājēji, turklāt spēlei 

https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
mailto:zane.zeibote@lu.lv
mailto:zane.zeibote@lu.lv
https://apps.apple.com/us/app/loquiz/id575826783


pieslēgties varēs no jebkuras vietā Latvijā un pa-
saulē. Festivāla atklāšanas brīdī “Kino pedāļa” FB 
event tiešraidē 9. maijā plkst. 12:00 tiks atklāti 
kodi, lai LOQUIZ lietotnē piekļūtu izvēlētajai spē-
lei. Jūs sāksiet braukt (iet, skriet), bet lietotne ik 
pa 500–1000 m piespēlēs jautājumus vai uzdevu-
mus, kas saistīti ar velo, kino, aktīvu dzīvesveidu 
un jautru dzīvošanu. Un kur tad tā cilpošana? Katri 
četri jautājumi veidos vienu jautājumu cilpu, bet 
pareizās atbildes būs jāliek lietā, lai atbildētu uz 
cilpu noslēdzošo, piekto jautājumu. Katrai spēlei 
vairākas cilpas – 10 km mazāk, 20 km vairāk.

Drošība pirmajā vietā!

Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, ir ļoti, ļoti 
svarīgi sekot līdzi drošības noteikumiem. Koman-
du veidojam tikai no spēlētājiem, kuri dzīvo vie-
nā mājsaimē, spēlējam divatā vai individuāli. Lai 
izvairītos no drūzmēšanās, iesakām izvēlēties ne 
tos pašus populārākos maršrutus, maršrutu izvēlei 
pieejam droši un radoši. Pamanot citus spēlētājus, 
pamājam viņiem no 2 m attāluma. Atrodoties uz 
ceļa un kustībā, obligāti jāievēro ceļu satiksmes 
noteikumi.

Cilpošanai nepieciešams:
• Lejupielādēt bezmaksas lietotni LOQUIZ.
• Izdomāt, kuru spēli spēlēsiet – Ģimeņu pedāli 

(10 km) vai Puspedāli (20 km).
• Pašu spēkiem izplānot attiecīga garuma marš-

rutu, balstoties uz to vietu, kur atradīsies sest-
dien, 9. maijā, plkst. 12. Atrašanās vieta nav no 
svara: spēlēt var visā Latvijā un pasaulē.

• Sagatavot velosipēdu, ierīci ar interneta, GPS 
pieslēgumu un apdomāt, kā to droši turēt brau-
ciena laikā, jo jautājumi parādīsies ik pēc 500–
1000 m.

• Pievienoties Facebook live tiešraidei sestdien, 
9. maijā, plkst. 12 “Kino pedāļa” Facebook lapā. 
Tiešraides laikā saņemsiet kodu, lai piekļūtu 
spēlei, instrukciju un krietnu devu optimisma.

Pievienojies cilpošanas spēlei jau tagad, lai nepa-
laistu garām svarīgāko: Facebook “Kino pedālis”.

Informācija arī www.kinopedalis.lv.

Pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldībai, dalība 
spēlē bez maksas.
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Būšnieku ezera laivu bāzē veiksmīgs 
makšķerēšanas sezonas sākums

1. maijā sezonu uzsākusi Ventspils Būšnieku ezera 
laivu bāze, kur atpūtniekiem ir iespēja iznomāt lai-
vas makšķerēšanai vai ezera burvības baudīšanai. 
Krastā ierīkota gan nojume, gan ugunskura vieta.

Aizvadītajās brīvdienās laivu bāzē valdīja liela ro-
sība. Piektdienas rītā visas pieejamās laivas devās 
ezerā, lai tiktu pie kārotā loma. Dienas gaitā vairā-
kiem makšķerēšanas entuziastiem izdevās izcelt 
nudien brangas līdakas. Tika noķertas 4 kg, 4,5 kg 
un 5,1 kg smagas līdakas, lielāko no tām palaida 
atpakaļ ezerā. Laivu bāzi apmeklēja ne tikai vie-
tējie entuziasti, bet arī makšķernieki no Tukuma, 
Rojas un Talsiem.

Pagājušajā gadā Būšnieku ezerā sezonas laikā 
makšķerniekiem izdevās noķert grandiozus lo-
mus. Lielākais makšķernieka loms pērn Būšnie-
ku ezerā bija 6,5 kg smaga un vienu metru gara 
līdaka, ko kādam makšķerniekam izdevās noķert 
10. augustā. Savukārt 6. augustā kādam makšķer-
niekam bijusi lieliska copes diena – noķertas trīs ie-
spaidīgas līdakas, 5,8 kg, 4,6 kg un 2,4 kg smagas. 

https://www.facebook.com/events/470435713646304/
https://www.facebook.com/events/470435713646304/
https://www.facebook.com/events/470435713646304/
https://www.facebook.com/events/470435713646304/
http://www.kinopedalis.lv


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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Bet 29. augustā viens makšķernieks dienas laikā 
noķēra kopumā deviņas līdakas, un katra no tām 
svēra aptuveni 3 kg.

Laivu bāze atrodas Būšnieku ezera krastā pie Loš-
upes ietekas, tikai dažu kilometru attālumā no 
Ventspils centra, un šeit var atpūsties arī pie dabas: 
krastā ierīkota gan nojume, gan ugunskura vieta.

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
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