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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde notika 6. maijā un tika translēta tiešraidē. To 
attālināti vadīja komitejas priekšsēdētājs Guntis 
Libeks un LPS padomniece veselības un sociālajos 
jautājumos Ilze Rudzīte.

Sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi – par soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošinā-
šanu un par slimnīcu darbību ārkārtējās situācijas 
laikā.

Lai pārrunātu aktualitātes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības nodrošināšanā, videotiešraidē 
bija aicināti piedalīties arī Labklājības ministrijas 
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(LM) speciālisti. Šim aicinājumam atsaucās LM 
valsts sekretārs Ingus Alliks, valsts sekretāra 
vietniece Līga Āboliņa, Sociālo pakalpojumu de-
partamenta direktors Aldis Dūdiņš, Metodiskās 
vadības un kontroles departamenta direktore Ilze 
Skrodele-Dubrovska un Bērnu un ģimenes politi-
kas departamenta direktora vietniece Zita Mus-
termane.

Kopš valstī izsludināta ārkārtējā situācija, jau div-
reiz izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, paredzot jaunus nosa-
cījumus pabalsta krīzes situācijā izmaksai. No-
teikts, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās beigām 
var piešķirt pabalstu ģimenei (personai), kura ār-
kārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pa-
matvajadzības. Šis krīzes pabalsts jāizmaksā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet valsts nodro-
šinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segša-
nai 50% apmērā, taču ne vairāk kā 40 eiro mēnesī 
vienai personai triju mēnešu periodā. Pašvaldība 
var neizmaksāt vai samazināt par attiecīgo daļu 
pabalstu krīzes situācijā par laikposmu, kad per-
sonai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 
ir piešķirts dīkstāves pabalsts. Tāpat pašvaldībai 
ir jāpalielina izmaksājamā krīzes pabalsta apmērs 
ģimenei (personai), tajā skaitā audžuģimenei un 
aizbildnim, kas aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecu-
mam, par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ko valsts 
kompensēs pašvaldībai 100% apmērā.

Tā kā šā krīzes pabalsta pieprasītāju skaits pieaug, 
palielinās arī pašvaldību sociālo dienestu darba 
apjoms, turklāt daudzi lēmumi jāpārskata sakarā 
ar papildu atbalsta piešķiršanu par bērniem. Ne-
reti cilvēki, kuri griežas pašvaldībā ar iesniegumu 
pabalsta piešķiršanai, nevar paskaidrot, kādās 
darba attiecībās viņi ir vai būs, savukārt pašvaldība 
nav droša, vai klienta sociālā situācija ļauj viņam 

pretendēt uz palīdzību un vai krīzes pabalsts tiek 
piešķirts precīzi atbilstoši LM kritērijiem par kom-
pensācijas saņemšanu.

Tāpat pašvaldības satrauc situācija sociālās ap-
rūpes centros, kur problēmas rada jaunu klientu 
ievietošana un visu distancēšanās un epidemiolo-
ģisko nosacījumu ievērošana, lai vecie cilvēki ne-
justos kā ieslodzīti cietumā.

Izskatot darba kārtības otro jautājumu, Latvijas 
Slimnīcu biedrības Valdes priekšsēdētājs Jevgē-
ņijs Kalējs raksturoja slimnīcu darbību ārkārtas si-
tuācijas laikā un reģionālo slimnīcu lomu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā 
iedzīvotājiem visā valstī. Šeit diskusijas raisījusi paš-
valdību pirmā un otrā līmeņa slimnīcu darbība un 
spēja tikt galā ar Covid-19 pacientiem. Līdz šim krī-
zes radītos izaicinājumus pašvaldību slimnīcas risi-
nājušas sekmīgi un uzsver, ka valstij ir jānovērtē paš-
valdību slimnīcu potenciāls un medicīnas personāla 
kompetence nepieciešamās palīdzības sniegšanā ar 
Covid-19 inficētajiem pacientiem. Uzticēšanās paš-
valdību slimnīcu personālam un viņu zināšanām ir 
nozīmīgs faktors sociālā miera nodrošināšanā.

Vēl komitejas sēdē tika ieskicēti jautājumi ikga-
dējām LPS sarunām ar Labklājības un Veselības 
ministriju. Plānots, ka sarunas ar Labklājības mi-
nistriju notiks 20. maijā, bet ar Veselības ministri-
ju – 27. maijā.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/511-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-6-maija-2020


LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

6. maijā notika arī LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas sēde. Tajā attālināti piedalījās 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Juris Pūce, kurš pastāstīja par iespējām sekmēt 
ekonomisko izaugsmi pēc krīzes, un vairāku paš-
valdību vadītāji dalījās pieredzē par nozīmīgu in-
frastruktūras projektu īstenošanu un ieguvumiem.

Pašvaldības ir nozīmīgs valdības partneris gan cīņā 
ar Covid-19, gan pēc krīzes, kad būs vajadzīgs pa-
matīgs darbs un atbalsts ekonomiskās izaugsmes 
atjaunošanai visā Latvijā. LPS aktīvi uzsvērusi ne-
pieciešamību paplašināt pašvaldību aizņemšanās 
iespējas ilgtspējīgu un nozīmīgu infrastruktūras 
projektu īstenošanai atbilstoši katras pašvaldības 
attīstības programmas investīciju plānam, un šis 
jautājums pārrunāts arī LPS Valdes sēdē 16. aprīlī 
ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu.

Valdība 30. aprīlī pieņēma lēmumu palielināt paš-
valdību aizņēmumu iespējas par 150 miljoniem 
eiro, lai 2020. gadā nodrošinātu Eiropas Savienī-
bas fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu, kā arī Mežaparka Lielās es-
trādes rekonstrukcijas īstenošanu.

Tomēr, lai sekmīgāk sildītu ekonomiku un nodro-
šinātu darbvietas visā Latvijā, papildu aizņēmumu 
resursi pašvaldībām šogad būtu jāparedz arī citiem 
ilgtermiņa infrastruktūras projektiem ar augstu 
gatavības pakāpi. Pašvaldībām ir sagatavoti dažā-
di tehniskie projekti, kurus var īstenot jau vasarā, 
piemēram, izglītības infrastruktūras projekti, ielu 
un ceļu infrastruktūras attīstības projekti, publisko 
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti, 
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infra-
struktūras attīstības projekti u. c.

Komitejas sēdē ministrs J. Pūce skaidroja, ka šo-
brīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija izstrādājot iespējamo pašvaldību aizņē-
mumu programmu, kas paredzēta papildus vadī-
bā atbalstītajai ES fondu programmai. To plānots 
skatīt valdības sēdē 12. maijā. Pēc ministra teik-
tā, pašvaldības varētu aizņēmumu saņemt Valsts 
kasē atbilstoši valdības apstiprinātam iesniegto 
projektu sarakstam.

Pieredzē un praksē par veiksmīgi īstenotajiem 
un plānotajiem infrastruktūras projektiem, kā arī 
ieguvumiem tautsaimniecībai dalījās Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Sal-
dus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts, 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprin-
džuks un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs. Viņu prezentācijas pieejamas  
šeit.

Sēdē pārrunāja arī aktuālo teritorijas attīstības 
plānošanā administratīvi teritoriālās reformas un 
ārkārtas situācijas kontekstā, un LPS padomniece 
Ivita Peipiņa informēja par administratīvi terito-
riālās reformas virzību Saeimā.

Komitejas sēdes videoierakstu iespējams noskatī-
ties šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5631-video-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-6-maija-2020
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LPS Izglītības un kultūras komitejas un 
IZM kopīgā sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas un Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) kopīgā sēde-video-
konference notika 7. maijā un bija veltīta centra-
lizēto eksāmenu norisei un ieteikumiem to orga-
nizēšanā.

Videoierakstu iespējams noskatīties šeit un You-
Tube kanālā šeit.

Videokonferencē piedalījās izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska, IZM Profesionālās un pie-
augušo izglītības departamenta direktore Rūta 
Gintaute-Marihina, Valsts izglītības satura centra 
vadītājs Guntars Catlaks, Veselības ministrijas Sa-
biedrības veselības departamenta direktore San-
ta Līviņa un Vides veselības nodaļas vadītāja Jana 
Feldmane, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis 
un Autotransporta direkcijas Sabiedriskā trans-
porta plānošanas, analīzes un kontroles daļas va-
dītājs Gusts Ašmanis. Videokonferenci vadīja LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kār-
tība, kādā skolēni kārtos gala eksāmenus.

IZM pārstāvji informēja, ka 9. klašu skolēniem valsts 
pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu 
latviešu valodā mazākumtautību izglītības pro-
grammās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāme-
na rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 
10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu 
iemeslu dēļ nevar eksāmenu kārtot noteiktajā laikā, 
bet vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārīgās vidējās iz-
glītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

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 centrali-
zēto eksāmenu saraksts:

– Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksā-
mens – 15. jūnijā;

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/513-videokonference-par-centralizeto-eksamenu-norisi-un-ieteikumiem-to-organizesana
https://www.youtube.com/watch?v=yv4p3KknUqU
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– ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;

– bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;

– fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāme-
nu 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.

2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu 
grafiks šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, 

Dr. sc. admin.

Videokonference par vardarbību 
ģimenēs ārkārtējās situācijas laikā

7. maijā Pašvaldību savienība sadarbībā ar Rīgas 
domes Labklājības departamentu rīkoja videokon-
ferenci “Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas 
un tās radīto seku laikā: tendences un risinājumi”.

Vardarbības gadījumu risināšanā gan ģimenēs 
ar bērniem, gan tajās, kurās ir tikai pieaugušie, 
iesaistītas daudzas institūcijas, tādēļ videokon-
ference bija noderīga bāriņtiesu, sociālo dienes-
tu, izglītības iestāžu, pašvaldības policijas un citu 
iestāžu darbiniekiem, un sanāksmes vadītāja LPS 
padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Ilze Rudzīte to vērtē kā ļoti saturīgu un nozīmīgu 
turpmākās sadarbības sekmēšanai.

Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei.

Videokonferences sākumā Rīgas pašvaldības poli-
cijas (RPP) priekšnieks Andrejs Aronovs pastāstīja 
par tendencēm saistībā ar konfliktiem un vardar-

bību ģimenēs Rīgā. Ārkārtējās situācijas laikā gal-
vaspilsētā palielinājies ģimenes konfliktu izsauku-
mu skaits, taču lielākoties tie atrisināti līdz ar RPP 
ierašanos.

Ārkārtējā situācija radījusi vairākus riskus un ne-
labvēlīgi ietekmējusi daudzas ģimenes: paslikti-
nās saimju ekonomiskā situācija un ģimenes vai 
personas nespēj apmierināt pamatvajadzības; 
mainoties ikdienas ritmam, pieaug trauksme un 
pasliktinās veselības stāvoklis, nav pieejami dau-
dzi pakalpojumi, un zūd saites ar ikdienā svarīgiem 
cilvēkiem, saasinās konflikti – starp vecākiem un 
bērniem, starp dzīvesbiedriem –, aug neiecietība 
pret vecākā gadagājuma ģimenes locekļiem, tā-
pat pieaug alkohola lietošana un vardarbība gan 
ģimenēs, gan institūcijās u. c.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās 
pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne 
iepazīstināja ar Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu 
iedzīvotājiem un arī palīdzību vardarbības gadī-
jumos (viņas un pārējās prezentācijas skatiet šeit). 
Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir ģimenēm un per-
sonām, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nespēj no-
drošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes 
situācijā 128 eiro vienam cilvēkam un papildus 50 
eiro mēnesī par katru bērnu. Atspaids ģimenēm 
ir Latvijas Samariešu apvienības pārtikas bankas 
“Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas. Palīdzība grū-
tā brīdī Rīgā pieejama trīs krīzes centros: ģime-
nes ar bērniem un grūtnieces uzņem “Burtniekā”, 
sievietes ar bērniem un grūtnieces – “Mīlgrāvī” un 
bērnus līdz 18 gadu vecumam – Rīgas pašvaldības 
Bērnu un jauniešu krīzes centrā. Savukārt vecā-
kās paaudzes cilvēki dzirdīgas ausis atrod Senio-
ru zvanu centrā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

https://izm.gov.lv/images/aktualitates/2020/Grafiks2020.docx
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/514-videokonference-vardarbiba-gimenes-arkartejas-situacijas-laika-tendences-un-risinajumi
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5634-videokonference-par-vardarbibu-gimenes-arkartejas-situacijas-laika


inspekcijas informācija liecina, ka daudz bērnu un 
arī vecāki zvana uz bērnu uzticības tālruni 116111. 
Atbalstu vardarbībā cietušajiem sniedz biedrības 
“Skalbes” un “Centrs Marta”, darbojas cietušo at-
balsta tālrunis 116006, uzticēties un uzdot jautāju-
mus var arī e-pastā domajutidari@riga.lv.

Biedrības “Skalbes” Valdes priekšsēdētāja Zane 
Avotiņa raksturoja krīžu un konsultāciju centra 
“Skalbes” krīzes tālruņa ikdienu ārkārtējās si-
tuācijas laikā. Viņa atzīmēja, ka salīdzinājumā ar 
pirmskrīzes laiku zvanu skaits pieaudzis par 36% 
un par 15% palielinājies zvanītāju skaits, kas ziņo 
par dažādām vardarbības problēmām, visbiežāk – 
par partnera vardarbību. Krīzes tālrunim divreiz 
vairāk zvanītāju ziņo par vientulību, tāpat min at-
karību no alkohola, domas par pašnāvību, bažas 
par tuviniekiem, biežāk ziņo par attiecību problē-
mām – ar partneri, vecākiem vai citiem cilvēkiem. 
Ģimenes vardarbības situācijā der ielāgot vairākus 
tālruņu numurus: zvans 110; zvans krīžu un kon-
sultāciju centra “Skalbes” diennakts krīzes tālruņa 
konsultantam: 67222922 vai 27722292; zvans uz in-
formatīvo cietušo atbalsta tālruni 116006.

Speciālistu ieteikumos, kā līdzcilvēkiem atpazīt 
iespējamu vardarbību ģimenē, uzrunāt vardarbībā 
cietušos un novirzīt pēc atbalsta, dalījās biedrības 
“Marta” Pakalpojumu daļas vadītāja Irina Mazuri-
ka. Viņa atzina, ka ar vardarbībā cietušo jārunā tā, 
lai radītu viņam drošības sajūtu un nomāktu kauna 
vai vainas apziņu, vienlaikus motivējot pārtraukt 
attiecības ar varmāku. Vardarbības upuriem un 
viņu tuviniekiem pieejams diennakts krīzes tālru-

ņa atbalsts, bezmaksas rehabilitācija un konsultā-
cijas (sociālā darbinieka, jurista, psihologa), kā arī 
izmitināšana krīzes centros.

Centra “Dardedze” Valdes locekle Laila Balode dalī-
jās pārdomās un pieredzē par vecākiem un bērniem 
mājās šajā ārkārtas laikā, kā krīze ietekmē vecākus 
un kā speciālistiem atpazīt vardarbības riskus, kā rī-
koties un uzrunāt cietušo. “Dardedze” ir nevalstiska 
organizācija, kas iestājas par drošu bērnību – brīvu 
no fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības 
un novārtā pamešanas. Lai atpazītu vardarbības 
riskus ģimenē, speciālisti izmanto indikatorus, ie-
gūstot informāciju par vecāku pavadīto laiku ar bēr-
niem, veselīga uztura pieejamību, pamatvajadzību 
nodrošinājumu, izglītības, interneta un neformālā 
atbalsta pieejamību, spēju funkcionēt u. c.

Patlaban top vadlīnijas rīcībai ārkārtējās situācijas 
un tās radīto seku apstākļos darbam ar vardarbī-
bā cietušām un vardarbību veikušām personām. 
Tikām sociālie darbinieki darbā ar atkarīgām un 
līdzatkarīgām personām var izmantot vadlīnijas, 
kas pieejamas šeit. Savukārt pašvaldības darba or-
ganizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un mazaiz-
sargātajām ģimenēm ar bērniem Covid-19 radītās 
ārkārtējās situācijas seku mazināšanai sociālajā 
darbā ar ģimenēm ar bērniem var palīdzēt vadlīni-
jas, kas atrodamas šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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Jautājumi un atbildes pašvaldībām

LPS savā vietnē www.lps.lv izveidojusi īpašu in-
formatīvo sadaļu, kurā pašvaldībām ir iespēja 
apkopotā veidā saņemt informāciju par Covid-19, 
kontaktiem un ārkārtējās situācijas laikā noteikta-
jiem ierobežojumiem, veicamajiem pasākumiem, 
atbalstu, normatīviem un citu svarīgu informāci-
ju pašvaldības ikdienas darbam. Sadaļa pieejama 
šeit.

mailto:domajutidari@riga.lv
http://www.lm.gov.lv/upload/lm_istenotie_projekti/metod_materiali/Vadlinijas-atkarigie-COVID-ok_05052020.pdf
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5517-jautajumi-un-atbildes-pasvaldibam


Tiešraides diskusija par Valsts civilās 
aizsardzības plānu un krīzes laikā gūto 
pieredzi

12. maijā plkst. 10 LPS priekšsēdis Gints Kamin-
skis klātienē tiksies ar iekšlietu ministru Sandi Ģir-
ģenu, lai diskutētu par Valsts civilās aizsardzības 
plānu un pārrunātu krīzes laikā iegūto pieredzi.

Plānots pārrunāt iesaistīto pušu viedokli un sniegt 
priekšlikumus Valsts civilās aizsardzības plāna pro-
jekta rīcības un uzdevumu izstrādei, kā arī diskutēt 
par ieceri veidot iespējamo vienoto krīzes vadības 
centru. Pasākuma dalībnieki dalīsies pieredzē par 

iegūtajām mācībām ārkārtējās situācijas laikā, lai 
kopīgi plānotu uzdevumus nākotnei.

Diskusijā piedalīsies arī Valsts policijas priekšnie-
ka p. i. Andrejs Grišins, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps 
Eklons, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka 
p. i. Andrejs Aronovs, LPS Tautsaimniecības ko-
mitejas priekšsēdētājs Rundāles novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis un LPS padom-
nieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš.

Interesenti diskusiju varēs skatīties videotiešraidē 
šeit vai LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, 
videoarhīvs – Tiešraide”.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
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LPS un Satiksmes ministrijas sarunas

Latvijas Pašvaldību 
savienības un Satik-
smes ministrijas saru-
nas notiks 14. maijā 
plkst. 14:30 attālināti.

Tiks pārrunāti labās prakses piemēri sabiedriskā 
transporta organizēšanā un autoceļu uzturēšanā, 
kā arī sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apjo-

ma samazinājums un no tā izrietošās prognozes 
2020. un 2021. gadam, valsts galveno un reģio-
nālo autoceļu seguma sakārtošana no valsts bu-
džeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem ga-
dījumiem”, programmas izveide ceļu pārbūvei un 
atjaunošanai sadarbībā ar pašvaldībām un plāno-
šanas reģioniem, vidējā termiņa budžeta ietvars 
2021., 2022. un 2023. gadam un citi jautājumi.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/515-12-maija-plkst-1000-videokonference-pirmas-krizes-macibas-un-valsts-civilas-aizsardzibas-plans
http://www.lps.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv


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!
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LPS pieredzes stāsts kirgīzu kolēģiem 
par darbību Covid-19 krīzes laikā

LPS ilggadējie sadarbības partneri Kirgizstānā – 
Attīstības politikas institūts un Kirgizstānas Paš-
valdību savienība – izteikuši vēlmi šajā grūtajā 
laikā aizgūt LPS un Latvijas pašvaldību labo praksi 
Covid-19 ierobežošanā un krīzes seku pārvarēšanā.

Atsaucoties šim aicinājumam, 13. maijā notiks 
videokonference, kurā kirgīzu kolēģus ar LPS 
un Latvijas pašvaldību pieredzi iepazīstinās LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS padomnieces 
Andra Feldmane un Ilze Rudzīte, “Vidzemes plā-
nošanas reģiona” un Pārgaujas novada pašvaldī-
bas vadītājs Hardijs Vents un Līvānu novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.

Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšana nav iespē-

jama bez stiprām pašvaldībām, un tās ir nozīmīgs 
valdības partneris gan cīņā ar Covid-19, gan pēc 
krīzes, kad būs vajadzīgs pamatīgs darbs un at-
balsts ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai.

“Spēcīgām vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
ir izšķirīga nozīme cīņā ar Covid-19,” ir pārliecināts 
Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes (CEMR – 
Council of European Municipalities and Regions) 
prezidents Stefano Bonačīni, vienlaikus viņš at-
zīst, ka reģioni nav vienlīdz labi sagatavoti ar Co-
vid-19 saistīto izaicinājumu pārvarēšanai.

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Latvijā 
(MK 2020. gada 12. marta rīkojums nr. 103 “Par 
ārkārtas situācijas izsludināšanu”) LPS aktīvi pie-
dalās Krīzes vadības padomes darbā, nodrošinot 
valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību un 
likvidējot krīzes sekas. Savukārt Latvijas pašval-
dības pārzina situāciju savā teritorijā un operatīvi 
reaģē atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ



Vebinārs “Maģiskais trijstūris: Mēru 
pakts, Covid-19 un Eiropas zaļais kurss. 
Krīze kā iespēja?”

26. maijā 10:30–12:00 aicinām pievienoties Latvi-
jas Pašvaldību savienības, Kuldīgas novada domes 
un Mēru pakta biroja rīkotajam vebināram “Ma-
ģiskais trijstūris: Mēru pakts, Covid-19 un Eiropas 
zaļais kurss. Krīze kā iespēja?”!

Kopš 2008. gada vairāk nekā 10 000 Eiropas paš-
valdību, tai skaitā 24 Latvijā, pievienojušās Mēru 
paktam. 2019. gada decembrī visa pasaule uzzinā-
ja par Covid-19, bet visas pašvaldības, arī 119 Lat-
vijā, sajuta tā ietekmi. Tāpat 2019. gada decembrī 
Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par 
Eiropas zaļo kursu, kura mērķis ir novērst citus ek-

sistenciālus draudus Eiropai – klimata pārmaiņas 
un vides degradāciju. Vai Covid-19 krīze kļūs par 
iespēju un pavērs mums jaunas idejas, kā pašval-
dības padarīt ilgtspējīgākas, resursu ziņā efektīvā-
kas, lai vides un sanitārās krīzes problēmas pārvēr-
stu iespējās? Par to LPS, Kuldīgas novada domes 
un Mēru pakta biroja rīkotajā vebinārā Latvijas 
pašvaldībām stāstīs un diskutēs pašvaldību, ne-
valstisko organizāciju pārstāvji un akadēmiķi. Ve-
binārs notiks Adobe Connect platformā. Vairāk in-
formācijas par vebināru atradīsiet LPS mājaslapā.

Reģistrācija līdz 25. maijam Latvijas Pašvaldību sa-
vienības lapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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• 5. maijā LETA: “Katru nedēļu palielinās bērnu 
skaits, kas apmeklē bērnudārzu” – LPS apkopo-
tie dati par bērnudārzu apmeklējumu.

• 5. maijā LETA: “Pašvaldības rosina Covid-19 
pandēmijas laikā maksāt piemaksas arī sociā-
lajiem darbiniekiem” – par LPS Valdes sēdi un 
tajā pārrunātajiem jautājumiem.

• 5. maijā NRA: “Palielinās bērnu skaits, kas ār-
kārtējās situācijas laikā apmeklē bērnudārzu” – 
LPS apkopotie dati par pašvaldību pirmsskolas 
izglītības iestāžu apmeklētību (šeit).

• 5. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS Valdes 

sēdē pārrunā paveikto un turpmāk risināmos 
jautājumus ārkārtējās situācijas laikā” (šeit).

• 6. maijā LETA: “Pašvaldību vadītāji ar ministru 
Pūci diskutēs par priekšlikumiem ekonomisko 
seku mazināšanai” – par plānoto LPS Reģionā-
lās attīstības un sadarbības komitejas sēdi.

• 6. maijā LETA: “Pašvaldības spriedīs par sociālo 
palīdzību un slimnīcu darbību krīzes laikā” – par 
plānoto LPS Veselības un sociālo jautājumu ko-
mitejas sēdi.

• 6. maijā LETA: “LM: arī pēc ārkārtējās situāci-
jas beigām sociālās aprūpes namos karantīnas 
stāvoklis, visticamāk, nemainīsies” – par LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
pārrunāto.

• 6. maijā LV portāls – LPS relīze “Notiks video-
konference par centralizēto eksāmenu norisi 
un to organizēšanu” (šeit).

• 6. maijā LV portāls – LPS relīze “Pašvaldības ga-
tavas sniegt nozīmīgu ieguldījumu valsts ekono-
miskās izaugsmes atjaunošanā pēc krīzes” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/5652-pievienojieties-vebinaram-magiskais-trijsturis-meru-pakts-covid-19-un-eiropas-zalais-kurss
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5170-1-registrejieties-vebinaram-magiskais-trijsturis-meru-pakts-covid-19-un-eiropas-zalais-kurss
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5170-1-registrejieties-vebinaram-magiskais-trijsturis-meru-pakts-covid-19-un-eiropas-zalais-kurss
https://nra.lv/latvija/313178-palielinas-bernu-skaits-kas-arkartejas-situacijas-laika-apmekle-bernudarzu.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/315799-lps-valdes-sede-parruna-paveikto-un-turpmak-risinamos-jautajumus-arkartejas-situacijas-laika-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/315815-notiks-videokonference-par-centralizeto-eksamenu-norisi-un-to-organizesanu-2020


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.

• 6. maijā LSM.lv, Latvijas Radio: “Ar liegumu 
pašvaldību vēlēšanās startēt vēlētāju apvienī-
bām Saeima nostiprina partiju monopolu” – 
par plānotajiem grozījumiem Republikas pilsē-
tas domes un novada domes vēlēšanu likumā 
un LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs 
(šeit).

• 7. maijā LETA: “Videokonferencē diskutēs par 
vardarbību ģimenēs ārkārtējās situācijas lai-
kā” – par LPS paredzēto videokonferenci par 
vardarbību ģimenēs.

• 7. maijā LETA: “LPS notiks videokonference par 
centralizēto eksāmenu norisi un ieteikumiem 
to organizēšanā” – par paredzēto LPS video-
konferenci par centralizēto eksāmenu norisi un 
to organizēšanu.

• 7. maijā LETA: “Autotransporta direkcija ir ga-
tava pašvaldībām palīdzēt nogādāt skolēnus uz 
eksāmeniem” – par LPS videokonferencē ap-
spriesto par skolēnu nokļūšanu uz noslēguma 
eksāmeniem un aizsarglīdzekļu piegādi.

• 7. maijā LETA: “Krīzes centri arvien biežāk sa-
ņem zvanus par pašnāvnieciskām domām” – 
par LPS videokonferencē apspriesto par var-
darbību ārkārtējās situācijas laikā.

• 7. maijā Diena: “ATD ir gatava pašvaldībām pa-
līdzēt nogādāt skolēnus uz eksāmeniem” – par 
LPS videokonferencē pārrunāto par skolēnu 
nogādāšanu uz eksāmeniem un aizsarglīdzekļu 
piegādi (šeit).

• 7. maijā NRA: “Krīzes centri arvien biežāk sa-
ņem zvanus par pašnāvnieciskām domām” – 
par LPS videokonferencē pārrunāto par vardar-
bību ģimenēs ārkārtējās situācijas laikā (šeit).

• 7. maijā LSM.lv, Latvijas Radio: “Bērnudār-
ziem jārēķinās ar intensīvāku vasaru; arodbied-
rība brīdina par pedagogu izdegšanu” – LPS 
apkopotie dati par bērnudārzu apmeklētību un 
LPS padomnieces Ināras Dundures komentārs 
(šeit).

• 7. maijā LSM.lv, Replay.lv, LTV Panorāma: 
“Veselības ministre: iztikt bez maskām eksā-
menos varētu, ja skolas spēj nodrošināt distan-
cēšanos” – par LPS videokonferencē pārrunāto 
un LPS padomnieces Ināras Dundures Latvijas 
Radio sacītais (šeit).

• 8. maijā LSM.lv, LTV: “Bērnudārzi gatavojas at-
sākt pilnvērtīgu darbu” – LPS padomniece Inā-
ra Dundure par bērnudārzu darbu un gatavību 
atkal uzņemt bērnus (šeit).
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ar-liegumu-pasvaldibu-velesanas-startet-veletaju-apvienibam-saeima-nostiprina-partiju-monopolu.a358618/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/atd-ir-gatava-pasvaldibam-palidzet-nogadat-skolenus-uz-eksameniem-14240801
https://nra.lv/latvija/313489-krizes-centri-arvien-biezak-sanem-zvanus-par-pasnavnieciskam-domam.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/bernudarziem-jarekinas-ar-intensivaku-vasaru-arodbiedriba-bridina-par-pedagogu-izdegsanu.a358683/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/veselibas-ministre-iztikt-bez-maskam-eksamenos-varetu-ja-skolas-spej-nodrosinat-distancesanos.a358912/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/bernudarzi-gatavojas-atsakt-pilnvertigu-darbu.a359062/
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi četrus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Trīs no tiem ir saska-
ņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-333 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašval-
dības īpašumā”

06.05.2020. 23.04.2020. Jā

2. VSS-339 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ofi-
ciālās statistikas portāla noteikumi”

06.05.2020. 23.04.2020. Jā

3. VSS-335 – Par informatīvo ziņojumu “Par valsts pārvaldes in-
formācijas sistēmu arhitektūras reformu”

06.05.2020. 23.04.2020. Nē

4. VSS-352 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tie-
sību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””

07.05.2020. 30.04.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

7. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-362 – Likumprojekts “Grozījumi Nacionālo 
bruņoto spēku likumā”

VSS-364 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu “Kalnrūpnieki”, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā”

VSS-365 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu 
sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pa-

sākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā trans-
porta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenoša-
nas noteikumi”

VSS-366 – Likumprojekts “Grozījumi Uzturlīdzek-
ļu garantiju fonda likumā”

VSS-367 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010. gada 19. oktobra notei-
kumos nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepa-
kojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, re-
ģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un 
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas  
piemēriem””

VSS-368 – Likumprojekts “Grozījumi Saeimas vē-
lēšanu likumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487061
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487075
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487081
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487082
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487083
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487083
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Plašāka pulcēšanās nozīmē lielāku 
cilvēka personīgo atbildību

Līdz ar valdības lēmumu mazināt ierobežojumus 
no 12. maija palielinās cilvēka personīgā atbildība, 
uzsver Veselības ministrija. Šobrīd vīrusa izplatība 
ir mazinājusies, bet pandēmija vēl nav beigusies. 
Tāpēc ļoti būtiski ir ievērot ikdienas piesardzību, 

arī tiekoties ar radiem vai draugiem, kā arī citās 
situācijās.

Tas nozīmē, ka jebkurā situācijā ir jāievēro 2 metru 
distance, lai samazinātu risku inficēties. Ja iespē-
jams, šobrīd joprojām labāk ir palikt mājās. Savu-
kārt, ja cilvēks ir saslimis, piemēram, klepo, palikt 
mājās ir viņa obligāts pienākums. Tāpat nedrīkst 
aizmirst par klepošanas un šķaudīšanas etiķeti: 
mute jāpiesedz ar elkoņa iekšpusi, kā arī regulāri 
jāmazgā rokas vai, ja tas nav iespējams, jāizmanto 
dezinfekcijas līdzeklis.

Gan epidemiologi, gan infektologi norāda, ka vī-
russ joprojām izplatās sabiedrībā un visbiežāk ģi-
menes locekļu, kolēģu un draugu vidū. Tāpēc pirms 
pasākuma vai tikšanās ar citiem sev jāpajautā: jā, 
tagad drīkst, bet vai man to vajag? Jāapzinās, ka 
katrs pasākums vai tikšanās ir risks saslimt. Cilvē-
kam, kurš inficējies, vēl var nebūt saslimšanas sim-
ptomu, bet ballītes laikā viņš netīšām var aplipināt 
citus, un pēc tam gan pašam, gan citiem būs jāie-
vēro stingrs režīms mājās kā Covid-19 pacientiem 
vai kontaktpersonām. Jāatceras, ka smagākas sli-
mības sekas var būt vecākiem cilvēkiem un perso-
nām ar hroniskām slimībām, tāpēc īpaši būtiski ir 
viņus pasargāt, izvairoties no tuva kontakta.

Ņemot vērā valdības lēmumus, Veselības minis-
trija sadarbībā ar citām nozarēm papildinās un 
atjauninās rekomendācijas, kas jāievēro, piemē-
ram, publiskos pasākumos vai sporta nodarbībās, 
taču pamats ir nemainīgs arī ar jaunajiem nosacī-
jumiem.

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM

Komunikācijas vadlīnijas par valdības 
stratēģiju nākamajam Covid-19 
ierobežošanas posmam

• Covid-19 izplatība Latvijā tiek mērķtiecīgi kon-
trolēta.

• Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 iero-
bežošanas posmam balstās uz stingru sanitā-
rās drošības ievērošanu arī turpmāk un iero-
bežojumu pakāpenisku samazinājumu.

• Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Latvi-
jas epidemiologi norāda, ka vīruss sabiedrībā 
joprojām izplatās, turklāt visbiežāk ģimenes 
locekļu, kolēģu un draugu vidū, tāpēc arī turp-
māk 2 metru distancēšanās un epidemiolo-
gu norādījumu ievērošana ikdienā ir obligāts 
priekšnoteikums ierobežojumu mazināšanai.

• Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 
9. jūnijam, lai arī atsevišķi ierobežojumi pakā-
peniski tiek atcelti vai samazināti.



• Covid-19 izplatības ierobežošanas veiksmi no-
saka cieša sabiedrības un valsts iestāžu sa-
darbība. Tādēļ arī turpmāk iedzīvotājiem tiek 
ieteikts stingri ievērot sanitāro drošību – rūpī-
gu roku higiēnu, fizisko distancēšanos un pār-
domātu rīcību gan publiskās vietās, gan sadzī-
vē.

• Valdības lēmums ir pieņemts, balstoties uz val-
dībā apstiprinātajiem pamatprincipiem un kri-
tērijiem, kas nosaka, kad iespējama Covid-19 
krīzes laikā ieviesto ierobežojumu mazināšana. 
Tajā tiek vērtēta:

– Latvijas epidemioloģiskā situācija;
– atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un 

atrast kontaktpersonas;
– veselības aprūpes iestāžu kapacitāte;
– situācija ārvalstīs.
Kritērijus mēra četru nedēļu periodā, un atcel-
tie ierobežojumi var tikt mainīti gan pastiprinā-
šanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā no 
kritēriju izpildes.

• Kontaktpersonu apzināšanai no maija beigām 
tiek plānots izmantot Bluetooth tehnoloģijā 
balstītu lietotni “Apturi Covid-19”, ko pēc savas 
iniciatīvas un ar saviem resursiem šobrīd izstrā-
dā vairāku aktīvu uzņēmumu sadarbības grupa 
(LMT, TechHub, MAK IT u. c.).

• Pamatojoties uz Baltijas valstu spēju efek-
tīvi kontrolēt slimības izplatīšanos reģionā, 
15. maijā Baltijas valstu savstarpējās robežas 
tiek atvērtas brīvai iedzīvotāju kustībai.

• Par satiksmes jomu jauni lēmumi tiks pieņemti 
šonedēļ, iepriekš tos pārrunājot un koordinējot 
ar Lietuvu un Igauniju.

• No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītī-
bas, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas, 
pulcēšanās un tūrisma jomās.

Izglītība un sports

Izglītības jomā visu veidu mācību process jopro-
jām notiks attālināti, pašlaik netiks organizētas 
bērnu nometnes.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, 
pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā 
šajā mācību gadā organizēt piecus un sešus gadus 
vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.
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Ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģis-
ko drošību, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai 
sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesio-
nālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir 
atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļau-
tas.

Par mācību norisi militārajās izglītības iestādēs 
lems aizsardzības ministrs, savukārt iekšlietu sis-
tēmas izglītības iestādēs – iekšlietu ministrs.

Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta 
sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus no-
sacījumus:

– vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vai-
rāk kā 25 personas;

– treniņa laiks telpās – trīs stundas, ārā laiks 
nav ierobežots;

– nodarbību vada sertificēts treneris;
– tiek ievērota savstarpēja divu metru distan-

ce;
– fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūs-

mas;
– treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 

septiņiem gadiem;
– jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka 

un trenera norādījumi;
– jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epi-

demioloģiskās drošības noteikumi, kas tiks 
izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās

Ja iespējams nodrošināt divu metru distanci un pā-
rējos epidemioloģiskās drošības noteikumus, tiks 
atļauta pulcēšanās telpās un ārā līdz 25 cilvēkiem 
organizētos publiskos un privātos pasākumos, kā 
arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat tiks atļauta 
organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī privātos 
pasākumos mājās būs jāņem vērā dzīvokļa platī-
ba, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epi-
demiologu norādījumiem.

Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies vieglajā 
transportlīdzeklī, nepiemēros cilvēku skaita iero-
bežojumu.

Pasākumu norises ilgums ārā nebūs ierobežots, 
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taču telpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. 
Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu 
ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu 
darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7 un līdz 24.

Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasāku-
mi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svēt-
ku pasākumu drošības likumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs varēs apstiprināt sociālās un fiziskās distan-
cēšanās noteikumus, kas jāievēro sapulcēs, gājie-
nos un piketos.

Savukārt kultūras ministram būs tiesības reglamen-
tēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā jāievē-
ro fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasī-
bas, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c. vietās.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, 
vienlaicīgi pulcēties publiskās telpās un ārā jopro-
jām var ne vairāk kā divas personas vai arī perso-
nas, kas dzīvo vienā mājsaimē, vecāks un viņa ne-
pilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo kopā, vai arī per-
sonas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Tirdzniecības centri

Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecī-
bas centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobe-
žojums, ka tirdzniecības centros darbojas tikai 
pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptie-
kas, vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnie-
ku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un 
saimniecības preču veikali, kā arī būvniecības un 
dārzkopības preču veikali.

Tūrisms

Pēc 12. maija atļauts organizēt tūrisma pakalpo-
jumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 
14 dienu pašizolācija dzīvesvietā neattieksies uz 
Latvijas valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem ie-
dzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 
dienu laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvi-
ja, Lietuva vai Igaunija.

Transports

Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes 
ministra apstiprināti noteikumi epidemioloģiski 
drošai sabiedriskā transporta izmantošanai, tai 
skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā trans-
portā valkāt mutes un deguna aizsegu.



Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 
risku mazināšanai

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pa-
kalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Co-
vid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, 
ieviesti papildu piesardzības noteikumi.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir atbildīga iedzī-
votāju rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimēs, ja ir 
noteikta karantīna:

• Atkritumus, kuros ir individuālie aizsardzības 
līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimēs ie-
vieto divos aizsietos maisos.

• Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķi-
rotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie kon-
teinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

• Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek 
pēc grafika.

• Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi 
apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un kon-
teineros:

• Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst 
mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas 
norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim.

• Dalītās vākšanas atkritumu konteineros ne-
drīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, pa-
pīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

• Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās sa-
vākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim, var no-
dot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, po-
limērus, PET pudeles, metālu.

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

• Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības at-
kritumu pieņemšana notiek saskaņā ar pašval-
dības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.
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Ieteikumi piesardzībai pirmsskolas 
izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem

Pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēji nodrošina dežūrgrupu 
darbību, lai palīdzētu tiem vecākiem, kas šajā laikā 
nevar pieskatīt bērnu mājās.

Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievē-
rošana un veselības skrīnings

• Netiek pieļauta personu, kurām noteikta paš-
izolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, 
klātbūtne iestādē atbilstoši Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojuma nr. 103 “Par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakš-
punktam.

• Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu 
infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne iestādē. 
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Bērnu un darbinieku veselības skrīningu veic 
iestādes nozīmēta persona, veicot vizuālu no-
vērojumu un īsas pārrunas ar bērna vecākiem.

– Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, pa-
rādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazī-
mes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņa pienā-
kums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un 
doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģime-
nes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas  
režīmu.

– Darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elp-
ceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, 
elpas trūkums), pārtrauc darba pienākumu veikša-
nu, un iestādes atbildīgā persona piesaka izmeklē-
jumu uz Covid-19, sazinoties ar Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienestu (nosūtot e-pastu uz 
adresi covid.iestades@nmpd.gov.lv vai zvanot uz 
tālruni 67337095 (tālruņa darba laiks ir katru dienu 
no plkst. 8 līdz 18)) un informējot par darbavietu 
un adresi, par izmeklējamo personu skaitu un at-
bildīgās personas kontakttālruni.

– Darbinieks var atgriezties darbā tikai pēc ārsta 
norādījuma (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 
lapu).

– Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas 
elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, kle-
pus, elpas trūkums), iestāde:

• izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā 
paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms 
tam, klātbūtni;

• sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ie-
rodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas 
ar savu ģimenes ārstu;

• bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim 
un atgriezīsies iestādē saskaņā ar ārstējošā 
ārsta norādījumiem.

– Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas 
diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas 
par grupveida saslimšanu, iestāde rīkojas atbilstoši 
iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, 
izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazi-
nās ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas 
sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kon-
troles centra (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas 
epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt šeit.

• Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informā-
ciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazī-
mēm netiek uzņemti iestādē, un rīcību, ja bēr-
nam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī 
par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas 
karantīnas nosacījumus.

• Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, 
kas būs saistīts ar konkrēto iestādi, SPKC epide-
miologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasāku-
mus atbilstoši situācijai un sniegs individuālas 
rekomendācijas iestādes vadībai, kā arī lems 
par karantīnas noteikšanu iestādei.

Distancēšanās

• Maksimālais bērnu skaits vienā grupiņā ir 15 
bērni.

• Izvērtēt iespēju dažādus pasākumus rīkot attā-
lināti, piemēram, televīzijas pārraides (leļļu te-
ātris, filma u. tml.).

• Nerīkot pasākumus, kas nav tieši saistīti ar 
bērnu pieskatīšanu un izglītošanu, tajā skaitā 
bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu 
bērniem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulci-
ņu vadītājiem.

• Nodrošināt, ka visi pasākumi notiek katrai ie-
stādes bērnu grupai atsevišķi.

• Nav pieļaujama citu, ar iestādi nesaistītu perso-
nu klātbūtne iestādes telpās.

• Organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu 
vecākiem pie iestādes ieejas vai teritorijā, lai 
mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m 
distanci. Nepieciešamības gadījumā izvietot vi-
zuālas distancēšanās norādes, piemēram, līni-
jas uz zemes.

• Novērst izglītojamo un vecāku drūzmēšanos 
iestādes apkārtnē.

• Apzināt vietas iestādē, kur pastāv riski drūzmē-
ties lielam skaitam cilvēku, piemēram, garde-
robes, un plānot bērnu plūsmu šajās vietās, lai 
novērstu drūzmēšanos.

• Plānot bērnu grupas tā, lai nenotiktu kontaktē-
šanās un maiņa ar citu grupu bērniem un citām 
audzinātājām.

• Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redza-
mās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi par 
2 m distances ievērošanu no pārējām personām.

mailto:covid.iestades@nmpd.gov.lv
https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/
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• Bērnu dienas režīmu organizēt tā, lai dotu 
priekšroku pasākumiem, kur iespējams distan-
cēties, un pasākumiem ārpus telpām.

• Ēdināšanu organizēt katrai bērnu grupai atse-
višķi grupas telpā vai nodrošināt, ka ēdamzālē 
vienlaicīgi ēd tikai viena grupa.

• Gultas iestādē izvietot pēc iespējas tālāk citu 
no citas, vēlams – 2 m attālumā. Bērnu guldinā-
šanā ievērot principu “galva pret kājām”.

Bērnu un darbinieku personīgā higiēna un pro-
filakse

• Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un zie-
pēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmek-
lējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku 
nosusināšanai lietot vienreiz lietojamos dvieļus 
vai stingri kontrolēt, lai bērni lietotu dvieļus at-
bilstoši individuālajam marķējumam.

• Apmācīt bērnus pareizi mazgāt rokas, vadoties 
pēc SPKC vietnē publicētajiem ieteikumiem 
(šeit un šeit).

• Rokas mazgāt vismaz 20 sekundes.

• Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā iz-
vietot 70% spirta saturošus roku dezinfekcijas 
līdzekļus.

• Bērni iestādē uzturas maiņas apavos. Darbinie-
ki iestādē izmanto maiņas apģērbu un maiņas 
apavus.

Telpu un aprīkojuma uzkopšana

• Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, pie-

mēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, 
durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens 
krānus, dezinficēt, izmantojot 70% spirta satu-
rošus dezinfekcijas līdzekļus.

• Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšme-
tus un rotaļlietas grupas telpās un izņem no 
aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienā-
cīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā attiecas uz 
tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi 
piesārņo ar elpceļu izdalījumiem).

• Katru dienu rotaļlietas mazgāt ar mazgāšanas 
līdzekļiem. Iestādē neizmantot mīkstās rotaļ-
lietas un tādas, ko nav iespējams mazgāt, kā arī 
nenest uz iestādi rotaļlietas no mājām. Rotaļ-
lietu dezinfekcija nav pieļaujama.

• Ierobežot tekstilizstrādājumu, piemēram, tepi-
ķu, spilvenu, sēžammaisu u. tml., izmantošanu 
bērnu rotaļu zonā.

• Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu me-
hānisko ventilāciju.

• Regulāri uzkopt telpas. Ģērbtuvju mitro uzkop-
šanu veikt pēc bērnu ierašanās un pēc atgrieša-
nās no pastaigas. Tualetes telpu mitro uzkopša-
nu veikt vismaz reizi 3 stundās.

• Detalizēta informācija par telpu tīrīšanu un 
dezinfekciju pieejama SPKC vietnē šeit.

Iestādes darbībā turpināt nodrošināt MK 
2013. gada 17. septembra noteikumu nr. 890 “Hi-
giēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu” ievērošanu.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 
116111 rīko akciju “Es audzinu viens!”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
(VBTAI) bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 

116111 no 11. līdz 17. maijam rīko akciju “Es au-
dzinu viens!”. Šāda akcija tiek rīkota jau trešo reizi.

“Mēs aicinām ikvienu vecāku, aizbildni, adoptētāju 
vai audžuvecāku, kurš ikdienā viens nodrošina bēr-
nu aprūpi un saskaras ar dažādām grūtībām, droši 
vērsties Uzticības tālrunī un saņemt bezmaksas psi-
holoģisko palīdzību jautājumos, kas skar bērnus,” 
uzsver inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta de-
partamenta direktore Amanda Vēja.

Uzticības tālruņa apkopotā zvanu statistika norāda, 
ka arvien pieaug zvanu skaits no pieaugušajiem, 

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19 un https:/spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/12
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/12
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/
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kuriem ir dažādi jautājumi saistībā ar bērniem. Īpa-
ši pašlaik, Covid 19 krīzes laikā zvani no vecākiem 
tiek saņemti katru dienu. Uzticības tālruņa līdzšinē-
jā pieredze liecina, ka sarunas ar vecākiem parasti 
ir emocionāli piesātinātas, jo vecāki, stāstot par 
notikušo, jūt trauksmi, bezspēcību, apjukumu un 
dusmas. Problēmu loks ir ļoti plašs – no bērna dis-
ciplinēšanas, uzvedības problēmām un mācību izai-
cinājumiem līdz pat interneta drošības aspektiem.

Kā secina speciālisti, kuri ikdienā apkalpo zvanus, 
ne visiem vecākiem, kas vieni rūpējas par bēr-
niem, ir pieejama atbalsta sistēma, tāpēc jo īpaši 
svarīgi ir savlaicīgi saņemt psiholoģisku palīdzību 
ikdienas grūtību pārvarēšanā. Šajā akcijā ir iespē-
ja pašam vecākam bez maksas ne tikai saņemt 
profesionālu psiholoģisko atbalstu, bet arī vēr-
sties pēc informatīvas palīdzības konkrētās situā-
cijas risināšanā.

Tiešraides translācijā runās par bērnu 
drošību vasarā

12. maijā plkst. 10 VBTAI rīko kārtējo tiešsaistes 
translāciju. Šajā reizē tiks runāts par bērnu drošī-
bu un traumatisma riskiem, iestājoties siltākam 
laikam, kā arī mazinoties ar Covid-19 pandēmiju 
saistītajiem ierobežojumiem.

Translācijā piedalīsies Bērnu klīniskās universitā-
tes slimnīcas bērnu ķirurgs Jānis Upenieks, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 1. da-
ļas komandieris Agris Asups un Rīgas Pašvaldības 
policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības 
pārvaldes galvenais speciālists Jānis Skrims.

Tiešraide būs skatāma VBTAI vietnē un Facebook 
kanālā.

LM organizē tiešsaistes diskusiju “Kas 
tālāk? jeb Kā pielāgoties pagaidu 
pastāvīgajam”

Labklājības ministrija projektā “Profesionāla soci-
ālā darba attīstība pašvaldībās” īsteno dažādiem 
aspektiem veltītas tematiskās diskusijas, kam ir 
būtiska ietekme uz sociālā darba speciālistu pro-
fesionalitāti un sociālo dienestu darba efektivitāti.

Sociālā darba speciālistus šis laiks, kad izsludināta 
ārkārtas situācija Covid-19 dēļ, mudina būt elastī-
giem un radošiem, lai ar pieejamajiem resursiem 
sniegtu atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības 
grupām un strādātu ar tiem cilvēkiem, kuri pakļau-
ti izolācijai un citiem riskiem.

Ko esam mācījušies no ārkārtējās situācijas, kāda 
ir labā prakse, un kas vēl jāmācās? Vai esam gatavi 
jaunam vīrusa vilnim, ja tāds notiks, lai turpinātu 
strādāt un sniegtu atbalstu tiem, kam tas visvai-
rāk nepieciešams? Vai mums ir pietiekami resursi, 
prasmes un zināšanas, lai turpinātu darbu ārkār-
tējās situācijas apstākļos? Vai esam gatavi daudz 
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plašākai, intensīvākai un nopietnākai vīrusa izpla-
tībai Latvijā? Kā ārkārtējās situācijas ierobežojumi 
ir ietekmējuši un ietekmēs darbu ar mazaizsargā-
tām sabiedrības grupām? Par šiem un citiem jau-
tājumiem runās Labklājības ministrijas organizē-
tajā diskusijā “Kas tālāk? jeb Kā pielāgoties pagai-
du pastāvīgajam”.

Diskusija notiks 12. maijā plkst. 13 un būs skatā-
ma tiešsaistē šeit.

Diskusijā piedalīsies LM Metodiskās vadības un 
kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-
Dubrovska, Sociālo darbinieku biedrības Valdes 

priekšsēdētāja vietnieks Rīgas domes Labklājības 
departamenta direktora vietnieks Sociālās pār-
valdes priekšnieks Mārtiņš Moors, Saldus novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direk-
tore Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 
apvienības Valdes priekšsēdētāja Ina Behmane un 
sociālā darbiniece, supervizore, Junga analītiskās 
psihoterapijas speciāliste Ieva Ozola.

Jautājumus dalībniekiem varēs uzdot, izmantojot 
lietotni www.menti.com (kods: 98 99 92), pirms 
tiešraides un tās laikā.

Diskusijas videoieraksts būs pieejams LM vietnē.

16. maijā – Lielā talka Lielā talka šogad pārcelta uz 16. maiju, un tai ir 
jauni akcenti.

Ņemot vērā paaugstinātās drošības prasības un 
sociālo distancēšanos, Lielā talka šogad tiek orga-
nizēta ar lielāku uzsvaru uz individuālo talkošanu, 
kas nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu pie-
teikumu.

Līdz ar to Lielā talka aicina cilvēkus doties talkot 
šādi:

• SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties 
pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas ap-
kārtni;

• DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas sai-
mes pārstāvji, tad talkojiet droši kopā; ja esat 
draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru 
distanci;

• ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, 
bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas saimes pār-
stāvjiem.

Visi talkotāji aicināti atzīmēt savas talkošanas vie-
tas interaktīvajā kartē, ko atradīsit Lielās talkas 
vietnē https:// talkas.lv/pieteikt-talku/.

https://youtu.be/cibOVH7Zpoc


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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LIFE programmas virtuālā INFO diena

18. maijā aicinām uzņēmējus, nevalstisko organi-
zāciju pārstāvjus un citus interesentus piedalīties 
LIFE INFO dienā, kurā būs iespējams iepazīties ar 
informāciju par Eiropas Savienības atbalsta pro-

grammas LIFE līdzfinansējuma piesaistes iespē-
jām Latvijā!

Pasākums notiks ZOOM platformā. Lai pieteiktu 
dalību, jāaizpilda reģistrācijas anketa šeit. Pirms 
pasākuma būs jāizveido profils ZOOM platformā.

LIFE INFO dienā piedalīsies EASME pārstāvis Sa-
runs Zableckis, kurš INFO dienas klausītājus iepa-
zīstinās ar LIFE programmu un šā gada uzsaukumu 
(šī lekcija būs angļu valodā, tulkojums uz latviešu 
valodu netiks nodrošināts). LIFE Atbalsta vienības 
eksperte Zane Pūpola stāstīs par veiksmīgu LIFE 
projektu piemēriem, savukārt LIFE Atbalsta vie-
nības vadītājs Jānis Vēbers sniegs informāciju par 
nacionālo finansējumu.

Ar pasākuma programmu varat iepazīties ŠEIT.

Vebinārs “Kā veidot sociālās kampaņas 
par vides tēmām?”

LIFE projekta mērķis var būt sabiedrības izglīto-
šana, bet kā to vislabāk sasniegt? Kā uzrunāt un 
ieinteresēt sabiedrību par tēmām, kas saistītas ar 
vidi un klimatu? Kā veidot veiksmīgu krīzes komu-

nikāciju? Par to stāstīs 19. maija vebinārā.

Pasākumā ar pieredzi veiksmīgas sociālās kam-
paņas izveidē dalīsies “Latvijas valsts mežu” Ko-
munikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs. Sa-
vukārt par krīzes komunikācijas veidošanu stāstīs 
PR aģentūras “Mediju tilts” pārstāvis Filips Rajev-
skis.

Lai piedalītos, iepriekš jāaizpilda reģistrācijas an-
keta šeit.

Pasākuma programma pieejama šeit.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Piedalieties un iz-
mantojiet izdevību uzdot jautājumus nozares eks-
pertiem!

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://zoom.us/webinar/register/WN_rOwEKZeKRKSpAvya33TQ8w?fbclid=IwAR2tF0ZG-qfK9dhOnZcpxOpSumvch5NMqtV0yUZT32PfsHCqvy7JkWocg0g
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=9b97d436cf&e=a6f291200c
https://zoom.us/webinar/register/WN_fcTL6rjNR666peXM1z7sLw
https://www.lifeprogramma.lv/lv/jaunumi/news_363.html
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