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Diskusija par Valsts civilās aizsardzības 
plānu un krīzes laikā gūto pieredzi

12. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) noti-
ka diskusija par Valsts civilās aizsardzības plānu un 
krīzes laikā iegūto pieredzi.

Video iespējams noskatīties šeit un YouTube kanā-
lā šeit.

Diskusiju  vadīja  LPS  priekšsēdis  Gints Kamin
skis,  un  tajā  klātienē  piedalījās  iekšlietu ministrs 
Sandis Ģirģens, Valsts  policijas  priekšnieka  p.  i. 
Andrejs Grišins, Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas  dienesta  priekšnieka  vietnieks  Kristaps Ek
lons,  Civilās  aizsardzības  pārvaldes  priekšnieks 
Ivars Narkuts, Rīgas pašvaldības policijas priekš-
nieka  p.  i. Andrejs Aronovs,  LPS Tautsaimniecī-
bas  komitejas  priekšsēdētājs  Rundāles  novada 
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domes  priekšsēdētājs  Aivars Okmanis  un  LPS 
padomnieks  tautsaimniecības  jautājumos  Aino 
Salmiņš.

Tikšanās  dalībnieki  pārrunāja  iesaistīto  pušu  vie-
dokļus un  izteica priekšlikumus Valsts  civilās  aiz-
sardzības plāna projekta  rīcības un uzdevumu  iz-
strādei,  kā arī diskutēja par  ieceri  veidot  vienoto 
operatīvo krīzes vadības centru. Diskusijā izskanē-
ja arī pieredzes stāsti par  iegūtajām mācībām ār-

kārtējā situācijā, lai kopā sekmīgi plānotu nākotnē 
veicamos uzdevumus.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra, ka ir jā-
maina krīzes vadība ārkārtējās situācijās un jābūt 
skaidram valsts  institūciju un pašvaldību sadarbī-
bas algoritmam.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS un Satiksmes ministrijas ikgadējās 
sarunas

Valdība  atbalstījusi  75  miljonu  eiro  novirzīšanu 
valsts  autoceļu  infrastruktūras  attīstībai,  lai  līdz 
šā  gada  beigām  īstenotu  augstas  gatavības  pro-
jektus. Ņemot vērā, ka  ieguldījumi  infrastruktūrā 
ir viena no nozīmīgākajām investīcijām ekonomis-
kās  izaugsmes atjaunošanai pēc krīzes, no valsts 
budžeta  neparedzētiem  līdzekļiem  jānovirza  vēl 
25 miljoni eiro arī pašvaldību autoceļu atjaunoša-
nas  un  uzturēšanas  projektiem,  kurus  iespējams 
īstenot  nekavējoties. Tas  nodrošinātu  efektīvāku 
vietējās ekonomikas atveseļošanu, īpaši sekmējot 
mazo un vidējo lauku uzņēmēju dzīvotspēju, attīs-
tību un piesaisti un radot jaunas darbvietas.

Par to tika diskutēts LPS un Satiksmes ministrijas 
(SM) ikgadējās sarunās, kas notika 14. maijā attā-
lināti. Sarunās tika pārrunāti aktuālie un risināmie 
jautājumi autoceļu  infrastruktūras un sabiedriskā 
transporta jomā, un tajās piedalījās LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis, satiksmes ministrs Tālis Lin
kaits, VAS “Latvijas valsts ceļi” Valdes priekšsēdē-
tājs Jānis Lange, Autotransporta direkcijas Valdes 
priekšsēdētājs  Kristians Godiņš  un  pašvaldību 
domju priekšsēdētāji un pārstāvji.

Ministrs T. Linkaits sarunu dalībniekiem apliecinā-
ja, ka viņa prioritāte šogad ir finansējuma palieli-
nāšana  valsts  autoceļu  sakārtošanai.  2020.  gadā 
un turpmāk pašvaldību mērķdotāciju apjoms ir pa-
redzēts nemainīgs – 53,8 milj. eiro apmērā. Viņš arī 
atzina,  ka  turpmāk  nav  pieļaujama  disproporcija 



starp  pašvaldību mērķdotācijām  un  finansējumu 
valsts  ceļiem,  līdz  ar  to,  palielinoties  līdzekļiem 
valsts autoceļu sakārtošanai, jāpalielinās arī mērķ-
dotācijai pašvaldību ceļiem un ielām.

Diskusijā  par  autoceļu sakārtošanas finansēju
mu  LPS  priekšsēdis  G.  Kaminskis  akcentēja,  ka 
papildu  25  miljonu  eiro  piešķiršana  pašvaldību 
ceļu  un  ielu  remontdarbiem  visos  reģionos  no-
drošinātu tieši vietējo uzņēmēju iesaisti projektu 
īstenošanā, ilgtermiņā sekmējot uzņēmējdarbību 
un  nodarbinātību  lauku  teritorijās,  kur  tas  akūti 
nepieciešams jau šobrīd. Pašvaldībām ir izstrādā-
ta tehniskā dokumentācija, lai realizētu autoceļu 
segto un vaļējo lietusūdens novadīšanas sistēmu 
sakārtošanu  un  izbūvi,  atjaunotu  ielas  un  ceļus 
u. c. Vienlaikus jārisina jautājums par novadu cen-
tru  sasniedzamību  un  pašvaldību  iesniegtajiem 
atjaunojamo ceļu sarakstiem,  līdz ar  to ciešā sa-
darbībā ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem 
jāturpina  programmas  izveide  ceļu  pārbūvei  un 
atjaunošanai.  Sarunās  puses  vienojās  ar  valsts 
vietējo autoceļu pārņemšanu saistītos jautājumus 
vērtēt pēc  informatīvā ziņojuma “Par esošo ceļu 
tīkla izvērtējumu” izskatīšanas Ministru kabinetā. 
LPS arī rosina ziemas uzturēšanas darbos ietaupī-
tos  līdzekļus novirzīt tieši būvdarbiem valsts vie-
tējo autoceļu tīklā.

Par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apjo
ma samazinājumu un  ārkārtējās  situācijas  radī-
tajām  sekām  puses  vienojās,  ka  radušies  zaudē-
jumi 5,02 milj. eiro apmērā jākompensē no valsts 

budžeta  līdzekļiem  neparedzētiem  gadījumiem, 
tomēr šī summa jāprecizē, ņemot vērā turpmākos 
Covid-19  krīzes  radītos  zaudējumus. Tāpat  puses 
nolēma, ka pēc iepirkuma “Par sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā au-
tobusu maršrutu  tīklā  laika periodā no 2021.  līdz 
2030.  gadam”  noslēguma  rezultātiem  tiks  lemts 
par piešķiramā finansējuma apjomu.

Par sarunām vairāk lasiet šeit.

Pieredzē  par  sabiedriskā  transporta  organizāciju 
un autoceļu uzturēšanu dalījās Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, kurš iepazīs-
tināja ar “Vidzemes plānošanas reģiona” pilotpro-
jektu “Transports pēc pieprasījuma” un mobilitāti 
lauku  teritorijās,  Līvānu  novada  domes  priekš-
sēdētājs Andris Vaivods,  kurš  informēja  par  ielu 
un  autoceļu  infrastruktūras  uzlabošanu  novada 
pilsētā  un  pagastos,  un Grobiņas  novada  domes 
priekšsēdētājs Aivars Priedols, kurš pastāstīja par 
pašvaldību ceļu politiku un alternatīviem risināju-
miem autoceļu uzturēšanā.

Video par Vidzemes novadu un Pārgaujas, Grobi-
ņas un Līvānu novada pašvaldību praksi varat no-
skatīties šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS pieredzes stāsts kirgīzu kolēģiem 
par darbību Covid-19 krīzes laikā

LPS  ilggadējie  attīstības  sadarbības  partneri  Kir
gizstānā  – Attīstības  politikas  institūts  un Kirgiz-
stānas Pašvaldību savienība – bija  izteikuši vēlmi 
šajā  grūtajā  laikā  aizgūt  LPS  un  Latvijas  pašval-
dību  labo praksi Covid-19  ierobežošanā un krīzes 
seku pārvarēšanā.

Atsaucoties  Kirgizstānas  kolēģu  lūgumam, 
13.  maijā  LPS  organizēja  videokonferenci,  kurā 
kirgīzu  kolēģus  ar  LPS  un  Latvijas  pašvaldību 
pieredzi  Covid-19  izraisītās  krīzes  pārvarēšanā 
iepazīstināja  LPS  priekšsēdis  Gints Kaminskis, 
padomnieces Andra Feldmane  un  Ilze Rudzīte, 
“Vidzemes plānošanas reģiona” un Pārgaujas no-
vada pašvaldības vadītājs Hardijs Vents un Līvānu 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5666-papildu-ieguldijumi-pasvaldibu-autocelu-un-ielu-infrastrukturas-attistiba-efektivak-sekmes-vietejo-ekonomiku
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/517-pasvaldibu-laba-pieredze-sabiedriska-transporta-organizacija-un-autocelu-efektiva-uzturesana
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novada  domes  priekšsēdētāja  vietniece  Ginta 
Krauk le.

Konferencē piedalījās Kirgizstānas pašvaldību va-
dītāji, Kirgizstānas Pašvaldību savienības un Attīs-
tības politikas institūta pārstāvji.

Kirgizstānas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs 
Baktibeks Čančarovs (Orlovkas pašvaldības vadī-
tājs) un Attīstības politikas institūta Valdes locek-
lis Bekbolots Bekijevs atzinīgi novērtēja līdzšinē-
jo sadarbību un pateicās par  iespēju  iepazīties ar 
Latvijas  pieredzi  un  aizgūt  labākos  risinājumus. 
Kirgizstānā  Covid-19  krīzi  dziļāku  dara  nepilnīga 
likumdošana attiecībā uz pārvaldības līmeņu piln-
varām  un mijiedarbības  trūkums  starp  dažādām 
pārvaldības struktūrām.

LPS  priekšsēdis Gints  Kaminskis  iepazīstināja  ar 
darbu nacionālajā Krīzes vadības padomē un no-
zaru ministriju darba grupās, kā arī ar LPS komuni-
kāciju ar pašvaldībām. LPS padomniece veselības 
un  sociālajos  jautājumos  Ilze  Rudzīte  pastāstīja 
par  atbalsta  instrumentiem  iedzīvotājiem  ārkār-
tas  situācijas  laikā  un  Pašvaldību  savienības  sa-
darbību ar Labklājības un Veselības ministriju. Par 
atbalstu uzņēmējdarbībai un vietējām iniciatīvām, 

kā arī publisko iepirkumu atvieglojumiem un taut-
saimniecības  attīstību  pēc  krīzes  informēja  LPS 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Dr. oec. 
Andra Feldmane.

“Vidzemes  plānošanas  reģiona”  un  Pārgaujas 
novada  pašvaldības  vadītājs  Hardijs  Vents  iepa-
zīstināja  ar  Latvijas  pašvaldību  sadarbību  ārkār-
tas  situācijas  laikā  un  reģiona  lomu Covid-19 krī-
zes pārvarēšanā. Savukārt Līvānu novada domes 
priekšsēdētāja  vietniece  Ginta  Kraukle  dalījās 
pieredzē par Līvānu novada pašvaldības darbu ār-
kārtas situācijas laikā un atbalstu iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, ņemot vērā, ka pašvaldības vislabāk 
pārzina situāciju savā teritorijā un operatīvi reaģē 
atbilstoši  vietējo  iedzīvotāju  vajadzībām.  Viņas 
atziņu, ka krīze nav tikai smagu problēmu risinā-
šana, bet arī  jaunu  iespēju  laiks, atzinīgi uzņēma 
kirgīzu kolēģi, solot to likt par vadmotīvu turpmā-
kajā darbā arī savā valstī.

Vairāk skatiet šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Lielās talkas ieskandināšanā iezīmēts 
ceļš uz zaļu Latviju

13. maijā Rīgas Tehniskās universitātes  (RTU)  te-
ritorijā Ķīpsalā,  ieskandinot 16. maija Lielo talku, 
tās  organizatori  kopā  ar  atbalstītājiem muzikālā 
gaisotnē ieraka simbolisku biedrības “1836” sagā-
dātu  ceļa  stabiņu,  kas  ir  viens no  140  stabiņiem, 
kuri nākotnē iezīmēs ceļu apkārt Latvijai.

Pasākumā  piedalījās  Lielās  talkas  organizatoru 
komanda,  tajā  skaitā  Lielās  talkas  vadītāja  Vita 
Jaunzeme,  LPS  priekšsēdis  Gints Kaminskis, 
“Latvijas  valsts  mežu”  komunikācijas  speciāliste 
Anda SproģeVāvere, “Mežpils alus” mārketinga 
vadītāja  Inga Berkoviča, RTU finanšu prorektors 
Ingars Eriņš  un  biedrības  “1836”  vadītājs Enriko 
Podnieks.

Uzrunājot  Lielās  talkas  ieskandināšanas  pasā-
kuma  dalībniekus,  LPS  priekšsēdis G.  Kaminskis 
sacīja:  “Latvijā varam būt lepni par to, ka arī šo-
gad tradīcija kopīgiem spēkiem talkot un sakopt 
publiskas vietas ir iespējama. Latvijas Pašvaldību 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5654-lps-pieredzes-stasts-kirgizu-kolegiem-par-darbibu-covid-19-krizes-laika
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savienība Lielo talku atbalsta jau kopš pašiem 
pirmsākumiem, un esam gandarīti, ka gadu no 
gada pašvaldības piedalās, lai mūsu vide būtu 
tīra, veselīga, skaista un sakārtota. Šogad īpa-
ši vēlos teikt lielu paldies pašvaldībām par aktīvo 
darbu un spēju operatīvi pielāgoties neierastajiem  
apstākļiem.”

Šoreiz Lielā talka norisinājās ar lielāku uzsvaru uz 
solo, divu cilvēku un ģimenes talkām. Neraugoties 
uz  sliktajiem  laikapstākļiem  un  vīrusa  draudiem, 
arī  šogad  talkotāji  bijuši  aktīvi  un  pieteikuši  955 
talkošanas  vietas,  kas  ir  tikai  par  vienu  trešda-
ļu mazāk nekā pērn. Latvija šogad var kalpot par 
piemēru visām pasaules valstīm, jo pat sarežģītos 

apstākļos,  kad  valstī  noteikta  ārkārtējā  situācija, 
cilvēki  rūpējas  ne  vien  par  savu  veselību,  bet  arī 
par apkārtējo vidi.

Šī  talka  bija  lieliska  iesildīšanās  Pasaules  talkai, 
kas norisināsies 19. septembrī.

Vairāk informācijas LPS tīmekļvietnē šeit un Lielās 
talkas mājaslapā šeit.

Jana Kralliša,
Lielās talkas sabiedrisko attiecību konsultante

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Jautājumi un atbildes pašvaldībām

Latvijas  Pašvaldību  savienība  savā  vietnē  www.
lps.lv  izveidojusi  īpašu  informatīvo  sadaļu,  kurā 
pašvaldībām  ir  iespēja  apkopotā  veidā  saņemt 
informāciju par koronavīrusa  izraisīto slimību Co-
vid-19,  kontaktiem  un  ārkārtējās  situācijas  laikā 
noteiktajiem  ierobežojumiem,  veicamajiem  pa-
sākumiem, atbalstu, normatīviem un citu svarīgu 
informāciju  pašvaldības  ikdienas darbam. Sadaļa 
pieejama šeit.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5674-liela-talka-ieskandinata-iezimejot-celu-uz-zalu-latviju
https://talkas.lv/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5517-jautajumi-un-atbildes-pasvaldibam


LPS un Konkurences padomes diskusija 
par publisku personu līdzdalības 
pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās

Ņemot  vērā,  ka 2020. gadā  lielākajai  daļai  valsts 
un pašvaldību  kapitālsabiedrību  ir  jāveic  līdzdalī-
bas pārvērtēšana kapitālsabiedrībā atbilstoši Pub-
liskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 7. panta pirmajā daļā noteikta-

jam, LPS 19. maijā plkst. 11 organizē attālinātu 
diskusiju ar Konkurences padomi un aicina tai pie-
vienoties ikvienu interesentu, bet jo īpaši pašvaldī-
bu juristus un izpilddirektorus.

Diskusiju varēs skatīties viedeotiešraidē LPS viet-
nes  www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  – 
Tiešraide” vai šeit.

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

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, 

Dr. oec.

6

LPS sarunas ar Labklājības ministriju

20. maijā plkst. 13 no-
tiks Latvijas Pašvaldību 
savienības  ikgadējās 
sarunas  ar  Labklājības 
ministriju.

Sarunu  norise  plānota  attālināti, MS Teams  plat-
formā.

Darba kārtība:

1. Trūcīgās personas un garantētā minimālā ienā-
kuma līmeņi 2021. gadā.

2. Krīzes  pabalsta  izmaksa  pašvaldībās:  problē-
mas un izaicinājumi.

3. Valsts  budžeta  līdzfinansējums  garantētā  mi-
nimālā  ienākuma  līmeņa pabalsta un dzīvokļa 
pabalsta izdevumiem.

4. Priekšlikumi  asistenta  pakalpojuma  organizē-
šanai pašvaldībā no 2021. gada.

5. Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide.

Tiem, kas vēlas pieslēgties sarunām, līdz 19. mai-
ja  darba  dienas  beigām  jāpiesaka  sava  dalība, 
izmantojot  šo  saiti.  Līdz  20.  maija  plkst.  12  uz 
pieteikumā norādīto epasta adresi  tiks nosūtīta 
saite,  lai  varētu  pieslēgties  sarunām  MS Teams 
platformā.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
21. maijā plkst. 10.

Darba kārtība:

1.  Aktualitātes  pašvaldību  aizņēmumos 
2020. gadā saistībā ar valdības apstiprināto aiz-
ņēmumu limita palielinājumu par 150 milj. eiro:

1.1.  ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzī-
bas līdzfinansēti projekti;

1.2. VARAM mērķprogramma pašvaldību  investī-
ciju projektiem.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/518-lps-un-konkurences-padomes-diskusija-par-publisku-personu-lidzdalibas-parvertesanu-kapitalsabiedribas
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5171-1-registracija-lps-un-labklajibas-ministrijas-ikgadejam-sarunam


Uzaicināti – Finanšu ministrijas Pašvaldību finan-
siālās  darbības  uzraudzības  un  finansēšanas  de-
partamenta  direktore  Inta Komisare,  Centrālās 
finanšu  un  līgumu  aģentūras  direktors  Mārtiņš 
Brencis un VARAM pārstāvji.

2.  Par  aizņēmumu mērķprogrammas  pašvaldību 
pirmsskolas  izglītības  iestāžu  būvniecībai  un 
paplašināšanai rezultātiem – uzaicināti VARAM 
pārstāvji.

3. Dažādi.

Sēde  tiks  translēta  videotiešraidē  LPS  vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” jeb šeit.

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas 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 sva-
rīgām un aktuālām tēmām. Tiešraides  laikā  inte-
resenti var tiešsaistē uzdot jautājumus. Visi video-
konferenču ieraksti  ir un būs pieejami LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs. Lūdzu, 
sekojiet  līdzi  jaunākajai  informācijai  par plānota-
jām videokonferencēm LPS vietnē un šeit!

EIROPĀ UN PASAULĒ

Pievienojieties vebināram viedām 
pašvaldībām par maģisko saikni starp 
klimata pārmaiņām, Covid-19 un 
sociālajām platformām
26. maijā 10:30–12:00 aicinām pievienoties Latvi-
jas Pašvaldību savienības, Kuldīgas novada domes, 
Eiropas Savienības Mēru  pakta  biroja  un  Latvijas 
Atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotajam starptau-
tiskajam  vebināram “Maģiskais trijstūris: Mēru 
pakts, Covid-19 un Eiropas zaļais kurss. Krīze kā 
iespēja?”! Reģistrācija līdz 25. maijam LPS lapā.

Vai Covid-19 krīze kļūs par iespēju un pavērs mums 
jaunas  idejas,  kā  pašvaldības  padarīt  ilgtspējīgā-
kas,  resursu  ziņā  efektīvākas,  viedākas,  vides  un 
sanitārās krīzes problēmas pārvēršot iespējās? At-
bildes uz šiem  jautājumiem dzirdēsim un  iedves-
mosimies  no  Amsterdamas pilsētas (Nīderlan
dē) un Saldus novada pieredzes, kur jau īstenota 
klimata  pārmaiņu  pielāgošanās  paraugprakse. 
Klimata pārmaiņām un nezināmajai nākotnei var 
sagatavoties, arī lietojot atvērtos datus, par ko pa-
stāstīs  Latvijas Universitātes  docents Māris Nar
tišs. Savukārt ar trešo maģiskā trijstūra elementu, 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5170-1-registrejieties-vebinaram-magiskais-trijsturis-meru-pakts-covid-19-un-eiropas-zalais-kurss


Covid-19,  un  tā  saikni  ar  digitālajām  sociālajām 
platformām  krīzes  laikā  auditoriju  iepazīstinās 
Latvijas Universitātes profesors Leo Seļāvo.

Kopš 2008. gada vairāk nekā 10 000 Eiropas paš-
valdību, tai skaitā 24 Latvijā, pievienojušās Mēru 
paktam,  lai  nodrošinātu  saviem  iedzīvotājiem 
drošu,  ilgtspējīgu  enerģiju  par  pieņemamām  ce-
nām.  2019.  gada decembrī  visa  pasaule  uzzināja 
par Covid-19, bet visas pašvaldības, arī 119 Latvijā, 
juta  tā  ietekmi. Tāpat 2019. gada decembrī Eiro-
pas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiro
pas zaļo kursu, kura mērķis ir novērst klimata pār-
maiņas un vides degradāciju un kurš pēc Covid-19 

krīzes virsotnes tiek uzskatīts par Eiropas atdzim-
šanas vaduguni.

Covid-19 krīze mūsu sabiedrībai iemācījusi, ka pār-
maiņām jāsagatavojas laikus un pamatīgi. Vai mēs 
šo atziņu spēsim izmantot arī nākotnē citās jomās?

Vebināra darba valoda būs latviešu, un tas notiks 
Adobe Connect platformā. Vairāk informācijas par 
vebināru atradīsiet LPS lapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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• 11. maijā LV portāls  –  LPS  relīze  “LPS  notiks 
diskusija par Valsts civilās aizsardzības plānu un 
krīzes laikā gūto pieredzi” (šeit).

• 12.  maijā  LETA:  “LPS  organizēs  diskusiju  par 
Valsts civilās aizsardzības plānu un krīzes laikā 
gūto pieredzi” – par LPS rīkoto videokonferenci 
12. maijā ar iekšlietu ministru un valsts atbildī-
gajām amatpersonām.

• 12.  maijā  LETA:  “LM:  sakarā  ar  pašvaldību 

Vebinārs
“Maģiskais trijstūris: 

Mēru pakts, COVID-19
 un Eiropas zaļais kurss. 

Krīze kā iespēja?”!
2020. gada 26 . maijs

 
www.lps.lv

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://lvportals.lv/dienaskartiba/315988-lps-notiks-diskusija-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu-un-krizes-laika-guto-pieredzi-2020


sociālās  aprūpes  centru  Covid-19  dēļ  radīta-
jiem  papildu  izdevumiem  jāvēršas VARAM”  – 
par  LPS  pausto  nostāju,  ka  arī  sociālajiem 
darbiniekiem  un  sociālās  aprūpes  centru  dar-
biniekiem  būtu  nepieciešama  valsts  piešķirta  
piemaksa.

• 12.  maijā  LETA:  “Amatpersonas  atzīst  nepie-
ciešamību  izveidot  operatīvās  vadības  centru 
krīžu pārvaldīšanai un asi kritizē grūtības saska-
ņot Civilās aizsardzības plānu” – par LPS rīkoto 
videokonferenci  par Valsts  civilās  aizsardzības 
plānu un krīzes mācībām.

• 12. maijā LETA: “Noraida priekšlikumu par Jē-
kabpils pilsētu kā atsevišķu pašvaldību”  – LPS 
vecākā  padomnieka Māra Pūķa  sacītais Saei-
mas Administratīvi teritoriālās reformas komi-
sijā par Jēkabpils pilsētas patstāvību.

• 12. maijā NRA: “Mudina sociālās aprūpes cen-
trus  sakarā  ar Covid-19  dēļ  radītajiem  papildu 
izdevumiem vērsties VARAM” – par LPS pausto 
nostāju, ka arī sociālajiem darbiniekiem un so-
ciālās aprūpes centru darbiniekiem būtu nepie-
ciešama valsts piešķirta piemaksa (šeit).

• 12. maijā NRA:  “Policija bažījas, ka  iedzīvotāji 
pārpratīs atvieglotos ierobežojumus” – par LPS 
rīkoto videokonferenci “Pirmās krīzes mācības 
un Valsts civilās aizsardzības plāns” (šeit).

• 12. maijā LSM.lv, Latvijas Radio: “Ārkārtas si-
tuācija liek domāt par krīzes vadības centra iz-
veidi civilās aizsardzības uzlabošanai” – par LPS 
organizēto  diskusiju  par  krīzes  mācībām  un 
Valsts civilās aizsardzības plānu, un LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska  viedoklis par civilās aiz-
sardzības rīcības piemērošanu pašvaldībām un 
valstij (šeit).

• 12. maijā LSM.lv; Latvijas Radio – LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska dalība raidījumā “Krust-
punktā”  par  pašvaldību  vēlēšanām  pēc  admi-
nistratīvi  teritoriālās  reformas,  vēlētāju  apvie-
nībām u. c. (šeit).

• 13.  maijā  LETA:  “Reģionu  slimnīcām  nav 
skaidrs, kā tiks kompensēti izdevumi par iegā-
dātajiem  personīgajiem  aizsarglīdzekļiem”  – 
LPS padomnieces  Ilzes Rudzītes  paustais  par 
reģionālajām slimnīcām.

• 13. maijā LETA: “Lielās talkas organizatore ai-
cina iedzīvotājus ne tikai sakopt Latviju, bet arī 
nemēslot”  –  LPS  priekšsēža Ginta Kaminska 
aicinājums novadu iedzīvotājiem individuāli sa-
kopt savu tuvāko apkārtni.

• 13.  maijā  DIENA:  “Reģionu  slimnīcām  nav 
skaidrs, kā tiks kompensēti izdevumi par iegā-
dātajiem  personīgajiem  aizsarglīdzekļiem”  – 
LPS padomnieces  Ilzes Rudzītes  paustais  par 
veselības aprūpes iestādēm reģionos (šeit).

• 13. maijā NRA: “Lielās talkas laikā aicina ievērot 
valstī noteiktos ierobežojumus” – LPS priekšsē-
ža Ginta Kaminska aicinājums novadu iedzīvo-
tājiem  individuāli sakopt savu tuvāko apkārtni 
(šeit).

• 13. maijā LV portāls – LPS relīze “LPS pieredzes 
stāsts  kirgīzu  kolēģiem  par  darbību  Covid-19 
krīzes laikā” (šeit).

• 13.  maijā  LSM.lv, Latvijas Radio, Replay.lv: 
“Bērnudārza vadītāja: grupā ne vienmēr var no-
drošināt rekomendētos drošības ieteikumus” – 
LPS  padomnieces Ināras Dundures sacītais 
raidījumā “Ģimenes  studija” par piecgadnieku 
un sešgadnieku mācībām pirmsskolas izglītības 
iestādēs (šeit).

• 15. maijā LV portāls  –  LPS  relīze  “Ieguldījumi 
pašvaldību  autoceļu  infrastruktūras  attīstībā 
efektīvāk  sekmēs  vietējās  ekonomikas  izaug
smi” (šeit).

• 16. maijā LETA:  “Latvijā  notiek  Lielā  talka”  – 
LPS  priekšsēža  Ginta Kaminska  aicinājums 
piedalīties Lielajā talkā un gatavoties pasaules 
talkai 19. septembrī.

• 16. maijā DIENA: “Latvijā notiek Lielā talka” – 
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https://nra.lv/latvija/313882-mudina-socialas-aprupes-centrus-sakara-ar-covid-19-del-raditajiem-papildu-izdevumiem-versties-varam.htm
https://nra.lv/latvija/313874-policija-bazijas-ka-iedzivotaji-parpratis-atvieglotos-ierobezojumus.htm
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/arkartas-situacija-liek-domat-par-krizes-vadibas-centra-izveidi-civilas-aizsardzibas-uzlabosanai.a359495/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija-kurs-vares-un-kurs-parstaves-veletajus-pas.a129768/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/regionu-slimnicam-nav-skaidrs-ka-tiks-kompenseti-izdevumi-par-iegadatajiem-personigajiem-aizsarglidzekliem-14241093
https://nra.lv/latvija/314036-lielas-talkas-laika-aicina-ieverot-valsti-noteiktos-ierobezojumus.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316103-lps-pieredzes-stasts-kirgizu-kolegiem-par-darbibu-covid-19-krizes-laika-2020
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/bernudarza-vaditaja-grupa-ne-vienmer-var-nodrosinat-rekomendetos-drosibas-ieteikumus.a359641/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316184-ieguldijumi-pasvaldibu-autocelu-infrastrukturas-attistiba-efektivak-sekmes-vietejas-ekonomikas-izaugsmi-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.

LPS priekšsēža Ginta Kaminska aicinājums no-
vadu iedzīvotājiem (šeit).

• 16.  maijā  LSM.lv, Latvijas Radio:  “Covid-19 

būtiski  ietekmējis  iedzīvotājus;  arī  sociālajiem 
dienestiem augusi  slodze”  –  LPS  padomniece 
Ilze Rudzīte par vardarbības riskiem un dažādu 
institūciju sadarbību (šeit).
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

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

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša
nas datums

Izsludināša
nas datums

Saska
ņojums

1. VSS344  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu projektu  “Gro-
zījums Ministru  kabineta  2010.  gada  16. marta  noteikumos 
nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsar-
dzības un izmantošanas noteikumi””

11.05.2020. 23.04.2020. Jā

2. VSS334 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozīju-
mi konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības 
jomā””

11.05.2020. 23.04.2020. Jā

3. VSS330 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Trīsstūris” Cīravas pagastā, Aizputes no-
vadā,  nodošanu bez  atlīdzības Aizputes  novada pašvaldības 
īpašumā””

11.05.2020. 23.04.2020. Jā

4. VSS347 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma Meiju ceļš 39a, Jelgavā, valstij piederošās ¼ 
domājamās daļas pārdošanu”

13.05.2020. 30.04.2020. Jā

5. VSS367 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos nr. 983 
“Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo 
apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepa-
kojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

14.05.2020. 07.05.2020. Nē

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvija-notiek-liela-talka-14241285
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/covid-19-butiski-ietekmejis-iedzivotajus-ari-socialajiem-dienestiemaugusi-slodze.a360061/
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6. VSS357 – Par  informatīvo ziņojumu “Par  institucionālo risi-
nājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības attīstības sadar-
bības finanšu instrumentu īstenošanā”

15.05.2020. 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

14. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā
tie projekti:

VSS390 – Informatīvais ziņojums “Ēku atjaunoša-
nas ilgtermiņa stratēģija”

VSS388 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta  2009.  gada  25.  novembra  rīkojumā  nr. 
808  “Par Valsts  policijas  apsargājamajiem objek-
tiem””

VSS372 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, 
Rundāles  pagastā,  Rundāles  novadā,  nodošanu 
bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašu-
mā”

VSS381  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Valsts  un 
pašvaldību  profesionālo  orķestru,  koru,  koncert
organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas 
pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo 
darbu likumā”

VSS385 – Noteikumu projekts “Sociālās rehabili-
tācijas informācijas sistēmas noteikumi”

VSS389 – Likumprojekts  “Grozījumi Fizisko per-
sonu datu apstrādes likumā”

VSS387  –  Informatīvais  ziņojums  “Par  nepiecie-
šamo  rīcību,  lai  sagatavotu  priekšnosacījumus 
Eiropas Digitālo  inovāciju centru  izveidei Latvijas 
Republikā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Pado-
mes regulas priekšlikumam, ar ko laikposmam no 
2021.  līdz  2027.  gadam  izveido Digitālās  Eiropas 
programmu”

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM

Apkopojums: ko drīkst un ko nedrīkst 
darīt kopš 12. maija?

Valsts kanceleja ir apkopojusi grozījumus Covid-19 
izplatību  ierobežojošajos nosacījumos, kas  stājās 
spēkā 12. maijā. Plašāk skatiet 1. pielikumā!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487368
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487368
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487368
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487368
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487282
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487354
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487354
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487369
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487356
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_22_p1.pdf
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Ja izmanto sabiedrisko transportu, tad ievēro drošības nosacījumus!

Izmaiņas personu pārvietošanās kārtībā 
starp Baltijas valstīm

Kopš 15. maija Baltijas valstu  iedzīvotāji var brīvi 
pārvietoties Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tas nozī-
mē, ka cilvēkam, ceļojot Baltijas valstu teritorijā, 
nav jāievēro 14 dienu pašizolācija. Tomēr ir vairāki 
nosacījumi, kas jāievēro.

Baltijas valstu pastāvīgie iedzīvotāji var ceļot Igau-
nijā, Latvijā un Lietuvā bez ierobežojumiem, ja:

• persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus 
Baltijas valstīm;

• personai  nav  noteikta  stingrā  izolācija  vai  ka-
rantīna  saistībā  ar  inficēšanos  ar  Covid-19  vai 
Covid-19 kontaktpersonas statusa dēļ;

• personai  nav  elpošanas  ceļu  saslimšanas  pa-
zīmju  (paaugstināta  ķermeņa  temperatūra, 
klepus, elpas trūkums).

Baltijas valstu atbildīgās institūcijas ir vienojušās, 



ka,  šķērsojot  robežu  ar  Igauniju  vai  Lietuvu,  cil-
vēks  saņems  īsziņu  ar  atgādinājumu par  konkrē-
tās  valsts  nosacījumiem  Covid-19  ierobežošanai. 
Tāpat uz robežas var prasīt aizpildīt apliecinājumu 
par nosacījumu  ievērošanu un  veselības  stāvokli, 
kā arī var mērīt ķermeņa temperatūru, ja konkrē-
tajā valstī ir tādi nosacījumi.

14 dienu pašizolācija ir jāievēro, ja persona atbrauc 
no citas valsts – ārpus Baltijas valstīm. Savukārt, ja 
Latvijā no citas valsts  iebrauc Igaunijas vai Lietu-
vas pastāvīgais iedzīvotājs, viņš Latvijas teritoriju 
var  šķērsot  tranzītā  un  pašizolāciju  ievērot  savā 
valstī.

13

TM informē par laulības reģistrāciju 
dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās

Tieslietu ministrija  (TM)  atbilstoši  Ministru  kabi-
neta  2020.  gada  7.  maija  lēmumam,  grozot  MK 
2020. gada 12. marta rīkojumu nr. 103 “Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību 

noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 
šā gada 12. maija.

Kopš  12. maija  laulību noslēgšana dzimtsarakstu 
nodaļās  un  baznīcās  ir  atļauta,  ja tiek ievērotas 
šādas prasības:

• telpās un ārā vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk 
kā 25  cilvēki  (ieskaitot  laulājamos,  lieciniekus, 
dzimtsarakstu  nodaļas  amatpersonas  vai  ga-
rīdzniekus  un  citas  personas),  ja  tiek  ievērota 
fiziskās  distancēšanās  un  epidemioloģiskās 
drošības nosacījumi;

• telpās pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas 
(ārā  notiekošajiem  pasākumiem  norises  laiks 
netiek ierobežots);

• pasākuma organizators  nodrošina  ierobežoju-
mu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieeja-
mību dalībniekiem.

TM skaidrojums par ierobežojumu 
attiecināmību uz reliģisko organizāciju 
darbību

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkoju-
mu  nr.  103  “Par  ārkārtējās  situācijas  izsludināša-
nu” noteicis vairākus būtiskus ierobežojumus, kas 
tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām. 
MK 7. maija sēdē  ir pieņemti rīkojuma grozījumi, 
kas  koriģē  iepriekš  ieviestos  ierobežojumus,  no 
12. maija atļaujot pulcēšanos gan telpās, gan ārā 
organizētos pasākumos,  t.  sk. organizētu  reliģis-
ku darbību veikšanai, kas veicamas pulcējoties, ja 
tiek ievērotas šādas prasības:

• vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, 
tie  ievēro  sociālās  (fiziskās)  distancēšanās  un 

epidemioloģiskās drošības nosacījumus;

• uz  pasākumiem,  kuros  apmeklētājs  piedalās, 
atrodoties  vieglajā  transportlīdzeklī,  minēto 
cilvēku skaita ierobežojumu neattiecina;

• pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas telpās;

• pasākuma organizators  nodrošina  ierobežoju-
mu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieeja-
mību dalībniekiem.

Atbilstoši  š.  g.  30. marta  skaidrojumam dievkal
pojuma noturēšana,  ko  garīgais  personāls  veic 
saskaņā  ar  saviem  pienākumiem,  bet  nepulcina 
uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbī-
bu, kas veicama pulcējoties, proti, par organizētu 



pasākumu  minētā 
rīkojuma 4.5. apakš-
punkta  izpratnē. 
Tādējādi  šādos  ga-
dījumos  reliģiskās 
darbības  veikšanas 
vietā  vienlaikus  var 
atrasties  tāds  per-
sonu  skaits,  kas no-
drošina savstarpējās 
divu  metru  distan-
ces un citu noteikto 
sociālās  (fiziskās) 
distancēšanās  un 
epidemioloģiskās 
dro šības  nosacīju-
mu ievērošanu.

Savukārt,  organizējot  laulību, kristību, bēru 
u. tml. ceremoniju,  kas  ir  organizēts  pasākums 

minētā  rīkojuma  izpratnē,  dalībnieku  skaits  (ie-
skaitot  garīgo  un  kalpojošo  personālu)  nedrīkst 
pārsniegt  25  cilvēkus  neatkarīgi  no  tā,  vai  pasā-
kums tiek organizēts telpās vai ārā. Turklāt telpās 
notiekošā  pasākuma  laiks  nedrīkst  pārsniegt  trīs 
stundas. Ārā  notiekošajiem  pasākumiem  norises 
laiks netiek ierobežots. Pasākuma organizatoram 
ir pienākums nodrošināt ierobežojumu ievērošanu 
un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Saskaņā  ar  rīkojuma  4.5.24.  apakšpunktu  neie-
vērot  divu metru  distanci  var  ne  vairāk  kā  divas 
personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā saimē, 
vecāks un viņa nepilngadīgie bērni,  ja viņi nedzī-
vo vienā saimē, un personas, kuras pilda darba vai 
dienesta pienākumus.

Vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus, 
pirms apmeklē publiskās vietas un organizētus pa-
sākumus, t. sk. dievnamus.
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Izstrādāta vienota tehniskā specifikācija 
higiēnisko sejas masku ražošanai un 
šūšanai mājas apstākļos

MK ārkārtas  sēdē  14. maijā  tika  izskatīts  Ekono-
mikas ministrijas  izstrādātais  informatīvais  ziņo-
jums “Par higiēnisko sejas masku ražošanu un to 
tehnisko  specifikāciju”,  kurā ministrija  informēja 
par  izstrādāto  tehnisko  specifikāciju  higiēnisko 
sejas  masku  ražošanai  vai  individuālām  šūšanas 
vajadzībām, kā arī  ieteica veikt centralizētu sejas 
aizsarglīdzekļu valsts iepirkumu un sadali mazaiz-
sargātajām cilvēku grupām.

Ņemot  vērā MK  lēmumu  par  rekomendāciju  lie-
tot mutes un deguna aizsegu,  svarīgi  ir  informēt 

iedzīvotājus  par  dažādiem  sejas  masku  veidiem 
un atšķirīgo aizsardzības  līmeni. Tāpēc sadarbībā 
ar Veselības ministriju un VUGD sagatavota vieno
ta informācija par higiēnisko sejas masku lieto
šanu iedzīvotājiem.  Higiēniskās  sejas  maskas  ir 
papildu līdzeklis pie valdības noteiktajām sociālās 
distancēšanās  un  personīgās  higiēnas  normām. 
Pienākumi mazgāt  rokas  un  ievērot  distanci  ne-
tiek atcelti, un to ievērošana ir būtiska, arī lietojot 
higiēniskās sejas maskas.

Tāpat svarīgi sekmēt kvalitatīvu sejas masku ražo-
šanu, kā arī palīdzēt iedzīvotājiem pašiem tās šūt. 
Izstrādāto tehnisko specifikāciju var izmantot 
gan cilvēki mājas apstākļos, pēc tās paši šujot 
maskas, gan mazi un lieli ražotāji. Higiēnisko 
sejas  masku  tehnisko  specifikāciju  sagatavojusi 
Rīgas  Tehniskās  universitātes  Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju 
institūta  asociētā  profesore  un  vadošā  pētniece 
Inga Dāboliņa, ņemot vērā zinātniskajā  literatūrā 
pieejamās atziņas par dažādu tekstilmateriālu pie-
lietojamību Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Lai  veicinātu  vietējo  ražotāju  iesaisti  koronavīru-
sa  izplatības  ierobežošanā un atbilstošu higiēnis-
ko  sejas  masku  ražošanā,  Latvijas  Investīciju  un 
attīstības  aģentūra  (LIAA)  apzināja  30 Latvijas 

https://www.em.gov.lv/files/attachments/Ieteikumi_maskas.docx
https://www.em.gov.lv/files/attachments/Ieteikumi_maskas.docx
https://www.em.gov.lv/files/attachments/Ieteikumi_maskas.docx
https://www.em.gov.lv/files/attachments/TS_maska.docx
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tekstilnozares uzņēmumus, kas norādīja, ka jau 
ražo higiēniskās sejas maskas. Uzņēmumi  at-
zīst, ka maskas izstrādā, vadoties pēc vispārīgiem 
ergonomikas,  higiēnas  un  komforta  principiem 
apģērbā u.  tml. Tā kā  šādām higiēniskajām sejas 
maskām  ir  tikai higiēnas un pilienu aizkavēšanas 
funkcija,  tām nav  nepieciešama un netiek  veikta 
produkta  sertifikācija.  LIAA  turpina  sadarbību  ar 
ražotājiem un sniedz informatīvo atbalstu.

Ņemot  vērā MK  lēmumu par  rekomendāciju  lie-
tot mutes un deguna aizsegu, Ministru kabinets 
lēma veikt centralizētu 400 000 higiēnisko se
jas masku iepirkumu mazaizsargātāko personu 
grupu apgādāšanai ar sejas maskām.  Plānots, 

ka Valsts  aizsardzības  militāro  objektu  un  iepir-
kumu  centrs  sadarbībā  ar  Nacionālajiem  bruņo-
tajiem  spēkiem  centralizēti  veiks  iepirkumu  un 
nodrošinās  iegādāto  preču  uzglabāšanu.  Sejas 
aizsarglīdzekļu  sadali  ilgstošās  sociālās  aprūpes 
un  sociālās  rehabilitācijas  institūcijām  (valsts, 
pašvaldību, privātās institūcijas) nodrošinās Lab-
klājības  ministrija,  taču  pašvaldībām  būtu  jāuz-
ņemas  atbildība  par  sejas masku  izdali  pārējām 
mērķa grupām ar sociālo pakalpojumu sniedzēju 
starpniecību.

Ar  informatīvo  ziņojumu  “Par  higiēnisko  sejas 
masku ražošanu un to tehnisko specifikāciju” var 
iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

VM aicina cilvēkus ar hroniskām 
slimībām veikt Covid-19 testu; 
simptomiem nav jābūt

Veselības  ministrija  (VM)  īpaši  aicina  cilvēkus  ar 
hroniskām  slimībām  veikt  bezmaksas Covid-19 

testu  arī  gadījumos,  ja  nav  saslimšanas  simpto-
mu.  Šādiem  pacientiem  jāvēršas  pie  sava  ģime-
nes ārsta un jālūdz nosūtījums. Hronisko pacientu 
testēšanu arī bez simptomiem valsts piedāvā  jau 
kopš  aprīļa  otrās  puses,  taču  cilvēki  to  izmanto 
reti.  Hronisko  slimību  pacientiem  ir  īpaši  svarīgi 
saslimšanu ar Covid-19 pamanīt  laikus,  jo  tas ap-
draud viņu veselību un dzīvību.

Ja cilvēkam ir hroniska slimība, piemēram, cukura 
diabēts, hroniska elpceļu slimība, sirds asinsvadu 
slimība, onkoloģiska slimība u. c., bezmaksas Co-
vid-19 testu var veikt arī tad, ja personai nav bieži 
minēto saslimšanas simptomu, piemēram, klepus, 
paaugstināta temperatūra vai tml.

Tāpat ģimenes ārsti aicināti uzrunāt savus pacien-
tus,  lai viņi šo  iespēju  izmantotu. Uz pārbaudēm 
bez  slimības  pazīmēm  var  nosūtīt  arī  pacientus, 
kuri saņem orgānu aizstājējterapiju, tos, kuriem ir 
imūndeficīts, un personas, kam paredzēta opera-
tīva ārstēšana, piemēram, pirms operācijas. Tā kā 
šīm personām nav augšējo elpceļu slimības sim-
ptomu,  uz  analīžu  nodošanas  punktiem  cilvēks 
var doties arī ar sabiedrisko transportu, ja izman-
to sejas masku, vai, piemēram, ar kājām vai velo-
sipēdu.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487445&mode=mk&date=2020-05-14


Noteikta kārtība, kādā aprēķināmi 
sociālās apdrošināšanas pabalsti, ja 
saņemti ar Covid-19 saistītie pabalsti

Šobrīd spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts, 
vai un kā dīkstāves pabalsta, dīkstāves palīdzības 
pabalsta un vecāku pabalsta turpinājuma saņem-
šanas  periods  ietekmēs  vidējās  apdrošināšanas 
algas aprēķinu,  ja tiks pieprasīts kāds no sociālās 
apdrošināšanas pabalstiem.

Tāpēc  12.  maijā  valdības  sēdē  pieņemti  vairāki 
normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kā aprēķināmi 
sociālās apdrošināšanas pabalsti, ja persona vidē-
jās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina perio-
dā saņēmusi dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzī-
bas pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu.

Grozījums  MK  1998.  gada  28.  jūlija  noteikumos 
“Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā-
šanas  kārtība  un  valsts  sociālās  apdrošināšanas 
pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas 
kārtība” paredz, ka, aprēķinot apdrošinātās perso-

nas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu materni-
tātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pa-
balsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta 
apmēra noteikšanai, no vidējās apdrošināšanas ie-
maksu algas aprēķina perioda izslēdz tās kalendā-
rās dienas, par kurām persona saņēmusi dīkstāves 
pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu un vecāku 
pabalsta turpinājumu.

Grozījums MK 2008. gada 21. oktobra noteikumos 
“Vidējās  apdrošināšanas  iemaksu  algas  aprēķi-
nāšanas  kārtība  bezdarbnieka  pabalsta  apmēra 
noteikšanai  un  bezdarbnieka  pabalsta  un  apbe-
dīšanas  pabalsta  piešķiršanas,  aprēķināšanas  un 
izmaksas kārtība” nosaka, ka, aprēķinot apdroši-
nātās personas vidējo iemaksu algu bezdarbnieka 
pabalsta apmēra noteikšanai, no vidējās apdroši-
nāšanas  iemaksu  algas  aprēķina  perioda  izslēdz 
kalendāra  dienas,  par  kurām  persona  saņēmusi 
dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu 
un vecāku pabalsta turpinājumu.

Savukārt  grozījums MK  1999.  gada  16.  februāra 
noteikumos  “Obligātās  sociālās  apdrošināšanas 
pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 
apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķi-
nāšanas kārtība” paredz, ka, aprēķinot apdrošinā-
tās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu 
slimības  pabalsta  sakarā  ar  nelaimes  gadījumu 
darbā vai arodslimību un apbedīšanas pabalsta sa-
karā ar apgādnieka nāvi, ko izraisījis nelaimes ga-
dījums darbā vai arodslimība, apmēra noteikšanai 
no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina 
perioda  izslēdz tās kalendārās dienas, par kurām 
persona  saņēmusi  dīkstāves  pabalstu,  dīkstāves 
palīdzības un vecāku pabalsta turpinājumu.

16

Palielināts bērna līdz divu gadu vecumam 
kopšanas pabalsts

Par  laika periodu,  kamēr  visā  valstī  ir  izsludināta 
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (no 
12. marta līdz 9. jūnijam), personai, kura kopj bēr-
nu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem, bērna 
kopšanas pabalsta  apmērs  ir 171 eiro (līdz  šim – 
42,69 eiro) mēnesī.

Bērna  kopšanas  pabalsta  apmērs  mēnesī  tiek 
paaugstināts  no  42,69  eiro  uz  171  eiro  arī  tām 
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personām,  kuras  kopj  dvīņus  vai  vairākus  vienās 
dzemdībās  dzimušus  bērnus  vecumā  no  pusotra 
līdz diviem gadiem.

To paredz 14. maijā valdības sēdē pieņemtie gro-
zījumi 2009. gada 22. decembra MK noteikumos 
“Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un pie-
maksas  pie  bērna  kopšanas  pabalsta  un  vecāku 

pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdī-
bās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas 
kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un 
izmaksas kārtību”.

Valsts  sociālās  apdrošināšanas  aģentūra  (VSAA) 
aprēķinās pabalstu noteiktajā apmērā un neizmak-
sāto starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam.

Noteikta 150 eiro vienreizēja piemaksa 
pie valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Par laiku, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā si-
tuācija, personām, kurām šajā periodā  ir  tiesības 
uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bēr-
nu  ar  invaliditāti,  tiks  izmaksāta  vienreizēja  pie-
maksa 150 eiro apmērā.

Šāds lēmums pieņemts, lai sniegtu papildu finan-
siālo  atbalstu  ģimenēm,  kuras  audzina  bērnu  ar 

invaliditāti,  laikā,  kad  visā  valstī  izsludinātās  ār-
kārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību 
ir noteikti vairāki valsts līmeņa ierobežojumi, t. sk. 
slēgtas  izglītības  iestādes, dienas aprūpes centri, 
kā arī ierobežota ārstniecības pakalpojumu pieeja-
mība.

Vienreizējās piemaksas izmaksu paredz 12. maijā 
valdības  sēdē  pieņemtie  MK  noteikumi  “Grozī-
jums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra 
noteikumos “Noteikumi par ģimenes valsts pabal-
stu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta”.

Tiesības uz vienreizējo piemaksu ir arī personām, 
kuru bērni ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā 
jau ir sasnieguši vai sasniegs pilngadību.

Vienreizējās piemaksas izmaksu nodrošinās VSAA, 
līdz  30.  jūnijam  izmaksājot  to  uz  attiecīgās  per-
sonas  kredītiestādes  vai  pasta  norēķinu  sistēmas 
kontu, uz kuru tiek vai tika izmaksāta piemaksa pie 
ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

“Jurista Vārds” – uzņēmējiem un 
pašvaldību darbiniekiem

12. maija žurnāla “Jurista Vārds” numurs ir veltīts 
uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem. Numura 
tēma ir Eiropas Savienības fondu ieguldījumi: htt-
ps://juristavards.lv/zurnals.php.

https://likumi.lv/ta/id/202854-noteikumi-par-berna-kopsanas-pabalsta-un-piemaksas-pie-berna-kopsanas-pabalsta-un-vecaku-pabalsta-par-dviniem-vai-vairakiem-vie...
https://likumi.lv/ta/id/202854-noteikumi-par-berna-kopsanas-pabalsta-un-piemaksas-pie-berna-kopsanas-pabalsta-un-vecaku-pabalsta-par-dviniem-vai-vairakiem-vie...
https://likumi.lv/ta/id/202854-noteikumi-par-berna-kopsanas-pabalsta-un-piemaksas-pie-berna-kopsanas-pabalsta-un-vecaku-pabalsta-par-dviniem-vai-vairakiem-vie...
https://likumi.lv/ta/id/202854-noteikumi-par-berna-kopsanas-pabalsta-un-piemaksas-pie-berna-kopsanas-pabalsta-un-vecaku-pabalsta-par-dviniem-vai-vairakiem-vie...
https://likumi.lv/ta/id/202854-noteikumi-par-berna-kopsanas-pabalsta-un-piemaksas-pie-berna-kopsanas-pabalsta-un-vecaku-pabalsta-par-dviniem-vai-vairakiem-vie...
https://likumi.lv/ta/id/202854-noteikumi-par-berna-kopsanas-pabalsta-un-piemaksas-pie-berna-kopsanas-pabalsta-un-vecaku-pabalsta-par-dviniem-vai-vairakiem-vie...
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Pasaules  un  arī  Latvijas  ekonomika  smagi  cietīs 
pandēmijas  dēļ.  Eiropas  Savienības  līmenī  tiek 
apspriesta jauna “Māršala plāna” nepieciešamība. 
Kamēr  šāds  plāns  vēl  tikai  top,  Eiropas  Komisija 
un dalībvalstis  cenšas  investēt milzīgas  summas, 
lai  nepieļautu  ekonomikas  katastrofu.  Eiropas 
Komisija  ir  ļāvusi dalībvalstīm pārplānot  simtiem 

miljonu fondu naudas, lai to izlietotu uzņēmējdar-
bības veicināšanai. Nauda projektiem ir, bet trūkst 
pašu  projektu!  Tā,  piemēram,  Latvijas  pašvaldī-
bām pašlaik tiek piedāvāta iespēja aizņemties no 
Valsts  kases  150  miljonus,  lai  varētu  ieguldīt  ES 
līdzfinansētos tautsaimniecībai būtiskos projektos 
un nepieļautu bezdarba pieaugumu Latvijā.

NVA uzsāk akciju sezonālās 
nodarbinātības veicināšanai

Lai  veicinātu  sezonālo  darbu  devēju  un  sezonā-
lo  darbu  meklētāju  satikšanos,  Nodarbinātības 
valsts  aģentūra  (NVA)  rīko  īpašu akciju  “Sezonas 
darbi”  un  aicina  darba  devējus,  kuri meklē  sezo-
nālus darbiniekus,  iesaistīties akcijā,  reģistrēt se-
zonālos darba piedāvājumus NVA CV un vakanču 
portālā  (https://cvvp.nva.gov.lv)  vai  jebkurā NVA 
filiālē visā Latvijā.

Darba  devēju  reģistrētās  vakances  tiks  operatīvi 
publicētas vienkopus un ik dienu atjauninātas sa-
daļā “Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnes galvenajā 
lapā (www.nva.gov.lv), kā arī sadaļās “Klientiem” 
un  “Darba  devējiem”.  Līdz  ar  to  darba meklētāji 
varēs ērti un ātri  iegūt  informāciju par vakancēm 
un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu, sa-
vukārt darba devējiem tā būs iespēja atrast sezo-
nālus darbiniekus.

Sociālajā vietnē Facebook ir izveidots konts CV un 
vakanču  portāls,  kurā  publicēta  informācija  par 
akcijas “Sezonas darbi” norisi, NVA CV un vakanču 
portālu, tā iespējām, vakancēm un piemērotu pre-
tendentu atlasēm.

NVA reģistrētie bezdarbnieki, strādājot sezonālus 
darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu,  jo 
līdz šā gada 31. decembrim bezdarbniekiem ir pa-
garināts  īslaicīgās  nodarbinātības  periods,  proti, 
NVA  reģistrētais  bezdarbnieks  saglabā  bezdarb-
nieka statusu,  ja  ir nodarbināts uz noteiktu laiku, 
kas gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.

Detalizētāka informācija par NVA akciju “Sezonas 
darbi” šeit.

Biedrības un nodibinājumi var pieteikties 
bezdarbnieku iesaistei darbā sabiedrības 
labā

Nodarbinātības  valsts  aģentūra  aicina  biedrības 
un nodibinājumus pieteikties ieceres “Darbam ne-
pieciešamo  iemaņu  attīstība  nevalstiskajā  sekto-
rā” īstenošanai un iesaistīt bezdarbniekus vecumā 
no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus 
ar invaliditāti darbā sabiedrības labā. Pieteikumus 

līdz 21. maijam pieņem NVA filiāles Bauskā, Cē-
sīs, Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrma-
lā,  Kuldīgā,  Liepājā,  Limbažos,  Ludzā,  Madonā, 
Ogrē, Rēzeknē, Rīgā un Talsos.

Pieteikties dalībai šajā NVA iecerē var jebkura Lat-
vijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot 
politiskās  partijas.  Darba  pienākumi  biedrībā  vai 
nodibinājumā dalībniekam būs  jāveic  piecas  die-
nas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Iesaistes ilgums – 
no diviem līdz sešiem mēnešiem.

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
http://www.nva.gov.lv
https://www.facebook.com/CV-un-vakan%C4%8Du-port%C4%81ls-104154454635694/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDzfNV7MoV1HxjqLPMdknezQEWaDslZpopsIDHCAiFMB-n72klYD3H3shdxwW6l-k6eFbkk2TblpaS
https://www.facebook.com/CV-un-vakan%C4%8Du-port%C4%81ls-104154454635694/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDzfNV7MoV1HxjqLPMdknezQEWaDslZpopsIDHCAiFMB-n72klYD3H3shdxwW6l-k6eFbkk2TblpaS
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700
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Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties ie
ceres īstenošanai?

1. solis: jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno 
prasītā informācija.

2. solis:  aizpildītais  pieteikums  līdz  21.  maijam 
jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpo-
šanas teritorijā tiek  izveidota  ieceres  īstenošanas 
vieta.  Pieteikumu,  apstiprinātu  ar  drošu  elektro-
nisko  parakstu,  var  nosūtīt  arī  uz  NVA  filiāles  e
adresi.  (NVA  filiāļu  kontaktinformācija  pieejama 
NVA lapā).

Pasākums “Pauze kā kustība: ilgtspējas 
piemēri no krīzes laikiem”

20. maijā  Izglītības  iniciatīvu  centrs  sadarbībā ar 
Bridge47  un  LAPAS  organizē  Starpnozaru  koalī-
cijas  ilgtspējīgas  attīstības  mērķu  sasniegšanai 
iniciēto epasākumu visu nozaru speciālistiem, 
kurā  tiks  prezentēti  dažādu  jomu  profesionāļu 

praktiski  piemēri  par  iespēju mainīt  organizāciju 
darbības principus, uzlabot pārvaldību, attīstīt jau-
nas prakses – ilgtspējīgākai pasaulei.

Pasākumā tiks prezentēta LPS, Swedbank, augst-
skolu, kustības #paliec mājās un citu pieredze.

Prezentētāji, darba kārtība un reģistrēšanās šeit.

https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27&mid=28
http://iic.lv/wp-content/uploads/2020/05/Darba_kartiba-20-05-2020.pdf


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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Tiešsaistes pasākums “[Pa]lēciens 
jaunatnes jomā”

Latvijas  Jaunatnes  padome  (LJP)  un  sadarbības 
partneri  BoostEvent,  Izglītības  un  zinātnes  mi-
nistrija  un  Jaunatnes  starptautisko  programmu 

aģentūra (JSPA) aicina pieteikties jaunatnes darbi-
niekus un jauniešus virtuālajam pasākumam “[Pa]
lēciens jaunatnes jomā”, kas norisināsies no 2. līdz 
5. jūnijam. Pasākums balstīts uz hakatona princi-
piem, dalība tajā  ir bez maksas,  taču vietu skaits 
ierobežots. Plašāka informācija šeit.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.ljp.lv/tiessaistes-pasakums-paleciens-jaunatnes-joma
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