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160 eiro apmērā, kā arī palielināt garantētā mini-
mālā ienākuma (GMI) līmeni, nosakot to 80 eiro 
apmērā, sākot ar 2021. gada 1. janvāri. Vienlaikus 
Valde uzsvēra nepieciešamību turpmāk diskutēt 
par valsts līdzfinansējuma noteikšanu GMI un dzī-
vokļa pabalsta izmaksai.

Par šo priekšlikumu LM aicināja vienoties LPS un 
Labklājības ministrijas ikgadējās sarunās. Ņemot 
vērā, ka šie jautājumi ir konceptuāli būtiski, LPS 
tos izvērtēja un atbalstīja Valdes sēdē, jo uz sa-
runām ar Finanšu ministriju būs jānāk ar panākto 
vienošanos ar LM, tajā skaitā par valsts budžeta 
līdzfinansējuma iespējām GMI un dzīvokļa pa-
balsta izmaksai. Ir svarīgi sniegt mērķtiecīgu un 
samērīgu sociālo atbalstu un palīdzību iedzīvotā-
jiem, salāgojot valsts un pašvaldību iespējas.

Minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnvei-
došanas 2020.–2021. gada plāna īstenošanai LM 
novirzījusi 10 miljonus eiro. Palielināta minimālā 
vecuma pensija, minimālā invaliditātes pensija un 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām 
ar invaliditāti. Jau pērn abu pušu sarunās tika pa-
nākta vienošanās ar LM par šā plāna ieviešanu.

Tomēr valsts nav izpildījusi savu apņemšanos pil-
nā mērā, kā arī valsts izmaksātie sociālie pabalsti ir 
zem trūcīguma līmeņa, un tas nozīmē, ka, pat sa-
ņemot minimālos valsts nodrošinātos pabalstus, 
cilvēkiem ir jāvēršas arī pašvaldībā pēc sociālās 
palīdzības. Pensionāriem būtu jāsaņem pensija 
vismaz trūcīgā līmeņa apmērā, lai nebūtu jāprasa 
sociālā palīdzība. Lai gan daļu no plānā paredzētā 
izdevās ieviest, tomēr ne iepriekš plānotajā apmē-
rā, un joprojām daļai iedzīvotāju valsts sociālā no-
drošinājuma pabalsta apmērs nav paaugstināts. 
Pirms GMI un trūcīgās ģimenes (personas) līmeņa 
palielināšanas vispirms būtu jānodrošina, ka valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais ap-
mērs visiem tā saņēmējiem ir 80 eiro.

Vienlaikus jāuzsver, ka pašvaldību atbalsts nav 
vērsts tikai uz trūcīgām personām, bet uz visām 
sabiedrības grupām, kas dzīvo konkrētajā admi-

nistratīvajā teritorijā. Pašvaldība var piešķirt ne-
testētu brīvās gribas palīdzību tām iedzīvotāju 
grupām, kuras ir īpaši pakļautas nabadzības ris-
kam, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, pensio-
nāriem, tādējādi neliekot viņiem vērsties pēc soci-
ālās palīdzības. Sociālā palīdzība ir stigmatizējoša 
un sarežģīta sistēma.

GMI pabalstu 2019. gadā saņēma 17 245 personas 
(provizoriskie dati), kas ir par 3633 personām ma-
zāk nekā 2018. gadā.

Augstāku GMI līmeni noteiktām grupām var no-
teikt katra pašvaldība. To bija noteikušas:

• vecuma pensiju saņēmējiem 19 pašvaldības, 
t. sk. piecu lielo pilsētu (Daugavpils, Jēkabpils, 
Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas) un 14 novadu paš-
valdības, no tām 12 pašvaldības – virs 80 eiro;

• invaliditātes pensiju saņēmējiem 22 pašvaldī-
bas, t. sk. piecu lielo pilsētu (Daugavpils, Jēkab-
pils, Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas) un 17 novadu 
pašvaldības, no tām 14 pašvaldības – virs 80 
eiro;

• bērniem 19 pašvaldības, t. sk. piecu lielo pilsētu 
(Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rī-
gas) un 14 novadu pašvaldības, no tām trīs paš-
valdības – virs 80 eiro;

• citām personu grupām 14 pašvaldības, t. sk. 
divu lielo pilsētu (Jūrmalas, Rīgas) un 12 nova-
du pašvaldības, no tām divas pašvaldības – virs 
80 eiro.

Valde arī izskatīja jautājumu par ikgadējām LPS sa-
runām ar Veselības ministriju un ar Satiksmes minis-
triju, par administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
un ATR likumprojekta gaitu un par LPS nodrošināto 
informācijas apriti ārkārtējās situācijas laikā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos



LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde 3. jūnijā notika attālināti, un to vadīja komi-
tejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins. Šoreiz sēde 
bija veltīta dabas un vides jautājumiem. Sēdes vi-
deoierakstu var noskatīties šeit.

Vispirms Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Da-
bas aizsardzības departamenta direktore Gita 
Strode pastāstīja par zosu nodarītajiem postīju-
miem un DAP izsniegtajām atļaujām lauksaim-
niekiem migrējošo putnu letālai atbaidīšanai no 
sējumiem.

Šis ir pirmais gads, kad tiek izsniegtas atļaujas 
limitētai zosu ieguvei: kopumā to var darīt 140 
saimniecības, iegūstot 1000 zosis. Šis skaits no-
teikts, konsultējoties ar zinātniekiem Latvijas 
Universitātes Bioloģijas institūtā un ņemot vērā 
kaimiņvalstu pieredzi iepriekšējos gados. Atļaujas 
izsniedz, lai novērstu būtiskus zaudējumus aug-
kopībā, bet tikai tad, ja nav iespējamas citas al-
ternatīvas. Saimniecībām, kuras saņēmušas DAP 
atļauju un kurās migrējošo putnu apdraudētie kul-
tūraugu sējumi ir līdz 100 hektāriem, atļauts iegūt 
ne vairāk kā piecas zosis, savukārt saimniecībās, 
kurām šādu sējumu platības pārsniedz 100 hekt
ārus, atļauts iegūt ne vairāk kā desmit zosis. Pirms 
zosu letālās atbaidīšanas medniekiem jāreģistrē-
jas, aizpildot īsu tiešsaistes anketu, un pēc zoss 
nomedīšanas jānosūta īsziņa uz tālruni 27775667, 
kā arī jāaizpilda tiešsaistes atskaite.

Tie zemnieki, kuri nav saņēmuši atļaujas zosu le-
tālajai atbaidīšanai vai šī metode nav bijusi iedar-
bīga un sējumi ir cietuši zaudējumus, joprojām var 
pieteikties kompensācijām. DAP komisija izvērtē 
pieteikumus, klātienē apsekojot sējumu platības. 
Jāpiebilst, ka zosu ieguve un atbaidīšana ir pieļau-
jama tikai lauksaimniecības zemēs, kurās audzē 
kultūraugus, bet migrējošo putnu atbaidīšana no 
sējumiem ar šaušanu nav atļauta īpaši aizsargāja-
majās dabas teritorijās un pilsētās.

Par aktualitātēm dabas skaitīšanā informēja DAP 
projekta “Dabas skaitīšana” vadītāja Īrisa Mukāne 
(viņas prezentācija šeit).

Nu jau norit dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā 
sezona, kurā vairāk nekā 100 eksperti līdz oktob-
rim apsekos dabas vērtības 78 novados, pētot ze-
mes īpašumus un izvērtējot tajos sastopamo pur-
vu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegu-
mu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas 
Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem. 
Apsekošanas rezultāti pakāpeniski tiek ievadīti da-
bas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.
gov.lv/pub). Jaunākā informācija par dabas skaitī-
šanu jeb ES Kohēzijas fonda projektu “Priekšnosa-
cījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, 
kas ilgs līdz 2023. gadam, pieejama vietnēs www.
skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv.

Līdzšinējās trīs sezonās dabas skaitītāji atklājuši 
vairākus desmitus dabas retumu, tajā skaitā 16 
Latvijai jaunas sugas un ļoti daudz retu sugu jaunu 
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atradņu, kā arī trīs jaunus ģeoloģiskus objektus. Ar 
nozīmīgākajiem dabas skaitīšanas atradumiem 
var iepazīties interneta vietnē www.skaitamdabu.
gov.lv. Pie interesantākajiem atklājumiem pieder 
līdz šim nezināmas alas Kandavas, Apes, Skrundas 
un Mazsalacas novadā, pilskalns Dundagas nova-
dā, jaunas augu sugas Jūrmalā, Ķekavas, Naukšē-
nu un Daugavpils novadā, jaunas sēņu, arī piepju, 
sugas Limbažu, Rojas, Ventspils un Rugāju nova-
dā, jaunas sūnu sugas Garkalnes, Vaiņodes, Talsu, 
Dundagas un Vecumnieku novadā, jaunas ķērpju 
sugas, jaunas lielās kosas atradnes Priekules un 
Aizputes novadā. Līdz šim visās dabas skaitīšanas 
sezonās fiksētos dabas dārgumus iespējams ska-
tīt virtuālas prezentācijas formā dabas skaitīšanas 
skaitīkļos, kas līdz rudenim izvietoti Nacionālajā 
botāniskajā dārzā.

Lai veicinātu bioloģiski daudzveidīgo zālāju (BVZ) 
saglabāšanu, uzturot savvaļas augu, kukaiņu, 
dzīvnieku un putnu populācijas, BVZ īpašnieki 
un apsaimniekotāji var pieteikties Lauku atbal-
sta dienestā atbalsta maksājumiem, uzņemo-
ties daudzgadu saistības, ja BVZ platība ir vismaz 
viens hektārs.

Ar Rīcības plānu Eiropas un Latvijas pārejai uz ap-
rites ekonomiku 2020.–2027. gadam iepazīstināja 
VARAM Vides aizsardzības departamenta Vides 
kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas noda-
ļas vadītāja Ērika Lagzdiņa (prezentācija šeit).

2015. gada beigās Eiropas Komisija (EK) nāca kla-
jā ar paziņojumu “Noslēgt aprites loku: ES rīcības 
plāns pārejai uz aprites ekonomiku”, pērn EK pub-
licēja paziņojumu par “Eiropas zaļo kursu”, bet šā 
gada martā iznāca EK paziņojums “Jauns aprites 
ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurēt-
spējīgāku Eiropu”.

Ē. Lagzdiņa uzsvēra aprites ekonomikas būtību – 
maksimāli lietderīgi izmantot resursus ražošanā 
un sadzīvē, panākot, ka produkti, materiāli un da-
bas resursi saglabājas ekonomiskajā apritē pēc ie-
spējas ilgāk, tādējādi samazinot radīto atkritumu 
apjomu un ietekmi uz vidi. Trīs vispārīgās stratē-

ģijas paredz noslēgtu materiālu ciklu veidošanu, 
materiālu plūsmas palēnināšanu un sašaurināša-
nu. Jaunajā EK aprites ekonomikas rīcības plānā ie-
kļauta ilgtspējīgu produktu rīcībpolitika; darbības, 
kas skar galvenās produktu vērtību ķēdes; mazāk 
atkritumu, vairāk vērtības; aprites ekonomika cil-
vēku, reģionu un pilsētu labā; caurviju pasākumi. 
Latvijas izaicinājumi aprites ekonomikas ievieša-
nai un jaunie mērķi saistās ar izlietotā iepakojuma 
pārstrādi, poligonos noglabāto atkritumu apjoma 
samazināšanu un sadzīves atkritumu pārstrādi.

Eiropas zaļā kursa mērķis ir aizsargāt, saglabāt 
un stiprināt ES dabas kapitālu un pasargāt iedzī-
votāju veselību un labklājību no vides apdraudēju-
miem un ietekmes. EK piedāvā jaunu izaugsmes 
stratēģiju un industriālo politiku. Vairāki Eiropas 
zaļā kursa virzieni ir saistīti ar aprites ekonomikas 
veicināšanu: stimulēt rūpniecību pāriet uz nepie-
sārņojošu aprites ekonomiku, pievēršoties zaļai un 
digitālai pārveidei rūpniecības attīstībā, tiekties 
uz nulles piesārņojumu, lai panāktu no toksiskām 
vielām brīvu vidi, ieviest modeli “no lauka līdz gal-
dam”, izveidojot taisnīgu, veselīgu un vidi saudzē-
jošu pārtikas aprites sistēmu, u. c.

Šajos virzienos Latvijai priekšā pamatīgs darbs, lai 
izveidotu savus plānus un konkrētu rīcību.

Par sarunām ar Zemkopības ministriju (ZM) in-
formēja LPS padomniece Sniedze Sproģe. Saru-
nām LPS piedāvā šādas tēmas: infrastruktūras uz-
labošanas iespējas lauku teritorijā (ceļi un melio-
rācija); publisko ūdeņu apsaimniekošana (iekšējie 
ūdeņi un piekraste); pārtikas iepirkumi izglītības, 
sociālajām un veselības iestādēm: īsās piegādes 
ķēdes (LEADER plānotais pasākums); zaļais kurss: 
ko tas nozīmē lauku attīstībai (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, pārtikas ražošana).

Komiteja jautājumus pieņēma zināšanai un ap-
stiprināja LPS piedāvātās sarunu tēmas. Sarunu 
laiks vēl tiks precizēts.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/5747-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-3-junija-2020
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Videokonference “Multimodālā 
intervences programma “STOP 4–7” 
bērniem ar uzvedības problēmām”

4. jūnijā Pašvaldību savienībā notika videokon-
ference “Multimodālā intervences programma 
“STOP 4–7” bērniem ar uzvedības problēmām”. 
To atklāja LPS padomniece veselības un sociālajos 
jautājumos Ilze Rudzīte, LPS padomniece izglī-
tības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra 
Dundure un Pārresoru koordinācijas centra (PKC) 
vadītāja vietniece Rudīte Osvalde.

Videokonferences dalībniekus uzrunāja PKC kon-
sultante Sigita Sniķere, iezīmējot prevencijas sis-
tēmas attīstības uzdevumus un plānus, un prakti-
ķi – Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asoci-
ācijas psiholoģes Ieva Bite, Laura Pirsko un Inese 
Lapsiņa un SIA “Elodeja” Ikšķiles privātās sākum-
skolas “Ķiparu nams” vadītāja Sanda Reikmane, 
kuras pastāstīja par šo jauno programmu pirms-
skolas vecuma bērniem ar uzvedības problēmām 
un tās ieviešanu Latvijā. Programmas prezentācija 
pieejama šeit.

Apzinoties, ka speciālisti izglītības iestādēs, so-
ciālajos dienestos un bāriņtiesās nereti identificē 
problēmas saistībā ar bērna uzvedību, paradu-
miem, psihoemocionālo vai psihosociālo stāvok-
li, taču visbiežāk trūkst pakalpojumu un atbalsta 
instrumentu, kā šīs problēmas risināt, PKC sadar-
bībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas 
asociāciju, nodibinājumu “Fonds plecs”, bērnu 
psihiatriem un psihoterapeitiem uzsākuši veidot 

preventīvo atbalsta sistēmu, lai visā Latvijā nodro-
šinātu atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem 
ar uzvedības un emocionālām grūtībām. Partnerī-
bā ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti vairāki 
atbalsta instrumenti un programmas.

Prevencijas sistēmu veidos diagnostiskie instru-
menti psihoemocionālo un psihosociālo vajadzību 
noteikšanai, jaunas, pierādījumos balstītas inter-
vences programmas noteiktām mērķa grupām, 
zināšanu un prasmju pilnveides programmas ve-
cākiem un speciālistiem, kā arī iekļaujošas sabied-
rības vērtību popularizēšana, vienlaikus stiprinot 
dzimumu līdztiesību, ģimenes un darba dzīves sa-
skaņošanu.

Multimodālā intervences programma “STOP 4–7” 
bērniem ar uzvedības problēmām piedāvā paš-
valdībām iespēju nodrošināt savā administratīva-
jā teritorijā vai reģionā valsts finansētu atbalstu 
šīs programmas ieviešanai. Pašvaldībām ir jāno
drošina telpas un administratīvais atbalsts inter-
vences grupu organizēšanā un jāsniedz atbalsts 
speciālistu komandu atlasei, ko veido reģionā 
strādājoši psihologi un pedagogi. Valsts savukārt 
apņēmusies finansēt 20–25 pašvaldību speciālis-
tu komandu apmācību, kā arī šo komandu tālāko 
darbu trīs gadu periodā, programmā organizējot 
intervences grupas bērniem, viņu vecākiem un 
pedagogiem.

Pašvaldības, kuras ir ieinteresētas nodrošināt 
“STOP 4–7” programmu saviem pirmsskolas ve-
cuma bērniem, aicinātas līdz 30. jūnijam sūtīt 
pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram uz 
epasta adresi berniem@pkc.mk.gov.lv, norādot 
pašvaldībā kontaktpersonu (vārds, uzvārds, ie-
ņemamais amats, kontaktinformācija), kura būs 
atbildīga par turpmāko sadarbību ar “STOP 4–7” 
programmas koordinatoriem un īstenotājiem.

Videokonferences ierakstu var noskatīties LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_06_04_LPS konferences prezentacija.pdf
mailto:berniem@pkc.mk.gov.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/527-videokonference-multimodala-intervences-programma-stop-47-berniem-ar-uzvedibas-problemam
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Videokonference par Valsts kontroles 
sniegto ieteikumu publisko platformu

Valsts kontrole (VK) ir izstrādājusi jaunu vietni, 
kurā atrodama tikai pašvaldībām veltīta un ērti 
lietojama sadaļa jeb ieteikumu platforma. 5. jūnijā 
Latvijas Pašvaldību savienībā notika videokonfe-
rence, kurā tā tika prezentēta (prezentācija šeit).

Videokonferencē VK Padomes loceklis Edgars 
Korčagins iepazīstināja ar platformas darbību un 
sniedza ieteikumus tās lietošanai. VK izveidotā 
labas pārvaldības novērtēšanas un savstarpējās 

salīdzināšanas platforma pašvaldībām dos iespēju 
mācīties no citu pieredzes un izvairīties no dažā-
dām grūtībām ikdienas darbā. VK turpmāk plāno 
intensīvāku publiskās pārvaldes iestāžu darbinie-
ku izglītošanu, organizējot apmācības un piere-
dzes apmaiņu.

Šajā ieteikumu platformā būs pieejama arī in-
formācija par ieteikumu izpildes termiņiem, tajā 
skaitā par ieteikumiem, kuri ir ieviešanas stadijā 
un kuru ieviešana kavējas. Platforma ir arī VK ie-
guldījums atvērto datu iniciatīvā, atklājot un ļaujot 
izmantot datus turpmākai analīzei. Interesentiem 
ir iespēja skatīt katru veikto revīziju atsevišķi un ie-
gūt informāciju par tās rezultātiem un aktualitāti. 
Platformā publicētos datus plānots atjaunināt di-
vas reizes gadā.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai šeit, kā arī YouTube kanālā šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Videokonference par Administratīvo 
pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu

10. jūnijā plkst. 11 Pašvaldību savienībā notiks sa-
darbībā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas 
centru organizētais tiešsaistes seminārs par Admi-
nistratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas 
(APAS) ieviešanu.

Tiešraidi varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai se-
kojot šai saitei.

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

Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās at-
bildības likums, ar kuru kopā lietošanā tiek nodota 
Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistē-
ma. IeM Informācijas centrs ir sagatavojis videoin
strukcijas darbam ar sistēmu un jau šobrīd nodro-
šina lietotājiem piekļuvi APAS testa videi, kurā var 
apskatīt sistēmu un izmēģināt informācijas ievadi. 
Apmācību materiāli atrodami Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra vietnē zem reklāmkaroga (ba-
nera) “APAS apmācību materiāli” (šeit). Papildus 
apmācību materiāliem vietnē publicēts vebināra 
ieraksts, kurā tiek demonstrēts darbs ar sistēmu.

Interesenti aicināti jautājumus uzdot jau iepriekš, 
rakstot uz epasta adresi apmacibas@ic.iem.gov.
lv, lai eksperti no Informācijas centra, Tieslietu mi-
nistrijas un Valsts policijas tiešraidē varētu sniegt 
pēc iespējas izsmeļošākas atbildes.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_06_05_LPS_Ieteikumu platforma.pdf
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/528-videokonference-par-valsts-kontroles-ieteikumu-publisko-platformu
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/522-10-junija-plkst1100-administrativo-parkapumu-procesa-atbalsta-sistema-apas
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.ic.iem.gov.lv/apas/
mailto:apmacibas@ic.iem.gov.lv
mailto:apmacibas@ic.iem.gov.lv


LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas 
ikgadējās sarunas

Latvijas Pašvaldību savienības un Izglītības un zi-
nātnes ministrijas (IZM) ikgadējās sarunas notiks 
11. jūnijā plkst. 10 Izglītības un zinātnes minis-
trijā.

LPS un IZM 2021. gada sarunu tēmas:

1. Par Ministru kabineta un LPS 2020. gada vieno-
šanās un domstarpību protokola izpildi (parakstīts 
2019. gada 10. oktobrī; pieejams šeit).

Puses vienojas:

Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020. gada 
31. martam izstrādāt konceptuālo ziņojumu par 
profesionālās izglītības programmu finansēšanu 
un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Nav iz-
pildīts.

2019. gada 4. oktobra Ministru kabineta ārkārtas 
sēdes protokola nr. 45. 3. punkts paredz:

3. Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 
86. pantā noteikto, ministrijām līdz 2020. gada 
1. augustam iekļaut ikgadējās sarunās ar Latvijas 
Pašvaldību savienību šādus jautājumus, piedāvājot 
risinājumus:

3.2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

3.2.1. par finansējumu pedagogu darba samaksai 
bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā;

3.2.2. par finansējumu kompetencēs balstītā izglītī-
bas satura ieviešanai;

3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar 
Satiksmes ministriju par platjoslas interneta pieslē-
guma ātruma nodrošināšanu izglītības iestādēm.

2. Par normas iekļaušanu likumā “Par valsts bu-
džetu 2021. gadam” – iekļaut normu, ka pašvaldī-
bas tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas 
pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu 
izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas 
gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pa-
beigta ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. augustam.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un ie-
kļaut grozījumus Izglītības likumā, izslēdzot liku-
ma 17. panta 2.5. daļu, kas uzliek par pienākumu 
pašvaldībām piedalīties privātās izglītības iestādes 
uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šī privātā iz-
glītības iestāde ir sabiedriskā labuma organizācija 
vai sociālais uzņēmums.

4. Par informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vis-
pārējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacīju-
miem”:

* par minimālo pieļaujamo izglītojamo skaitu un 
kvalitātes kritērijiem (MK noteikumi nr. 583) klašu 
grupā vidējās izglītības pakāpē spēkā stāšanās ter-
miņiem. Noteikt vienotu stāšanās spēkā termiņu 
2023. gada 1. augustu;

* par minimālo izglītojamo skaitu klašu grupā vi-
dējās izglītības pakāpē, ņemot vērā arī skolēnu 
skaitu, kas izglītību iegūst tālmācības vai neklātie-
nes formā;

* par vienlīdzības principa nosacījumu piemēro-
šanu vienā administratīvajā teritorijā esošajām 
pašvaldību dibinātajām un valsts augstskolu un 
privātajām vispārīgās vidējās izglītības iestādēm, 
nosakot minimālo izglītojamo skaita prasību 10.–
12. klasē;

* par pedagogu darba samaksas modeļa pilnvei-
di. Pedagogu darba samaksas finansēšanas mo-
deļa pilnveidei izveidot starpinstitucionālu darba 
grupu, iekļaujot Finanšu ministrijas, Latvijas Paš-
valdību savienības un sociālo partneru pārstāvjus. 
Plānotie termiņi.

5. Izglītības un zinātnes ministrijas plānotie ES 
struktūrfondu un valsts finansējuma ieguldījumi 
vispārīgajā izglītībā, ņemot vērā attālinātā mācību 
procesa organizācijas pieredzi skolās:

* par kvalitatīva interneta pieslēguma, tajā skaitā 
par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamī-
bu lauku teritorijās (“pēdējās jūdzes” pieslēgumi), 
par vienotas platformas izstrādi izglītības iestāžu 
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vajadzībām un IT aprīkojuma iegādi, lai nodroši-
nātu mācību īstenošanu attālināti un racionāli iz-
mantotu pedagogu resursus;

* par pedagogu digitālo prasmju pilnveidi, par 
digitālo mācību līdzekļu veidošanu, tehnoloģi-
ju lietošanu, attālinātās mācīšanas vadīšanu un 

metodisku materiālu kopumu, rokasgrāmatu par 
pieejamajiem resursiem un instrumentiem saga-
tavošanu.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, 

Dr. sc. admin.
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Vebinārs par starpinstitūciju sadarbību sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā

11. jūnijā plkst. 13:00–15:30 aicinām piedalīties 
vebinārā “Starpinstitūciju sadarbība sociālajā 
jomā Latvijā un Norvēģijā: labā prakse un ino-
vatīvi risinājumi ikdienā un krīzes situācijā”!

Vebināra mērķis ir praktiskās pieredzes un infor-
mācijas apmaiņa par starpinstitūciju sadarbību, 
risinot aktuālos sociālās jomas jautājumus Latvi-
jas un Norvēģijas novados. Par aprūpētās dzīves-
vietas pakalpojumu senioriem Rīgā stāstīs Rīgas 
domes Labklājības departamenta Sociālās pārval-
des priekšnieks, departamenta direktora vietnieks 
Mārtiņš Moors. Tukuma novada Sociālā dienesta 
direktore Ina Balgalve dalīsies pieredzē, kā tiek ri-
sinātas vardarbības ģimenēs situācijas Tukuma no-
vadā. Savukārt Saldus novada Sociālā dienesta di-
rektore Ina Behmane iepazīstinās ar bērnu tiesību 
aizsardzības darba pieredzi Saldus novadā. Norvē-
ģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas 
(KS) vecākā padomniece Hanne Ingersleva rak-
sturos, kā globālās pandēmijas izraisītā ārkārtas 
situācija ietekmējusi sociāli neaizsargātās ģime-
nes Norvēģijā un kā tiek organizēta palīdzība tām. 

Hjells Ārne Lī sniegs ieskatu, kā Hortenas pašval-
dība organizējusi darbu ar sociāli neaizsargātiem 
bērniem koronavīrusa krīzes laikā savā teritorijā.

Vebināra darba kārtība pieejama šeit.

Vebinārs notiks ZOOM platformā. Saite tiks izsū-
tīta reģistrētajiem dalībniekiem.

Aicinām reģistrēties dalībai seminārā līdz 10. jū-
nijam! Reģistrācijas anketa šeit.

Vebināra darba valodas – latviešu un angļu, sin-
hronā tulkošana nodrošināta.

Vebinārs notiek projektā “Cienīgs darbs sociālās 
jomas darbiniekiem Latvijā”. Projekts tiek īstenots 
ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 pro
grammas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finan-
siālu atbalstu.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5755-vebinars-par-starpinstituciju-sadarbibu-socialaja-joma-latvija-un-norvegija
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5196-1-registracija-vebinaram-par-starpinstituciju-sadarbibas-praksi-socialaja-joma-latvija-un-norvegija


Diskusiju seminārs par kvalitatīvu 
izglītību visiem

LPS un Jaunpils novada pašvaldība aicina pieda-
līties diskusiju seminārā “Kvalitatīva izglītība 
visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīs-
tībai”, kas notiks 18. jūnijā plkst. 11 Jaunpils pilī 
Jaunpils novadā.

Diskusiju seminārs tiek veltīts ANO ilgtspējīgas at-
tīstības mērķim nr. 4 – kvalitatīva izglītība. Uz kva-
litatīvas izglītības jēdzienu kā pamatu ilgtspējīgai 
sabiedrības attīstībai diskusiju seminārā skatīsi-
mies gan no izglītības nozares profesionāļu puses, 
gan citu nozaru ekspertu viedokļa, lai rezultātā 
iegūtu visaptverošu un vērtīgu galarezultātu. Šajā 
pasākumā vēlamies dalīties ar labās prakses pie-
mēriem un mudināt uz jaunām aktivitātēm un sa-
darbības iespējām kvalitatīvas izglītības veicināša-
nā un daudzveidošanā vietējā un nacionālā līmenī.

Dalībai diskusiju seminārā iespējams pieteikties 

līdz 10. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu. At-
bilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem semi-
nāra dalībnieku skaits klātienē ir ierobežots, taču 
pasākumā varēs piedalīties arī attālināti, skatoties 
tiešraidi LPS YouTube kanālā.

LPS vecākais padomnieks Dr. phys., Dr. oec. Mā-
ris Pūķis diskusiju seminārā runās par kvalitatīvu 
izglītību kā pamatu ilgtspējīgai sabiedrības attīs-
tībai. Par modernu, mūsdienīgu izglītību Covid19 
paātrinājumā stāstīs izglītības un zinātnes ministre 
Dr. philol. Ilga Šuplinska. Par vienlīdzīgi kvalitatī-
vas izglītības ieguves iespējam Latvijā OECD PISA 
skatījumā informēs Latvijas Universitātes pārstāv-
ji, savukārt ar tēmu – nākotnes izaicinājumi peda-
gogu darba dzīves paaugstināšanai pēc attālinātā 
mācību procesa īstenošanas – iepazīstinās Latvi-
jas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bas (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga. Limba-
žu novada ģimnāzijas direktore Dr. math. Gunta 
Lāce raksturos skolotāju lomu mainīgajā mācību 
situācijā. Seminārā plānots skatīt un diskutēt vēl 
arī par citām saistošām tēmām.

Plašākai informācijai, lūdzu, skatiet darba kārtību!

Seminārs tiek organizēts projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašval-
dībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs 2”.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, 

Dr. sc. admin.
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EIROPĀ UN PASAULĒ

Latvijas pašvaldībām iespēja pieteikties 
Eiropas Komisijas izsludinātajam 
apbalvojumam ilgtspējīgām pašvaldībām

Eiropas Komisija izsludinājusi 
pieteikumu 2022. gada apbal-
vojumam “Eiropas zaļās la-
pas”, kuram šoreiz ievērojami 
palielināts finansiālās balvas 
apmērs, tā apliecinot ilgtspē-
jīgu pašvaldību nozīmi. 

Apbalvojums “Eiropas zaļās lapas” ir atzinība pil-
sētām, kuras apņēmušās kļūt ilgtspējīgākas un 
īstenot Eiropas Zaļā kursa mērķus, arī nesen pie-
ņemto ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
2030. Tam var pieteikties pašvaldības, kuru terito-
rijā ir no 20 000 līdz 99 999 iedzīvotāju. Apbalvo-
jumu piešķir līdz divām pašvaldībām, katrai balvā 
pasniedzot 200 000 eiro.

Balva “Eiropas zaļās lapas” ir kā Eiropas Komisijas 
kvalitātes zīme, kas sniedz lielāku atpazīstamību 
Eiropā un iespējas piesaistīt ārvalstu investīcijas.

https://forms.gle/MPt8zCqQR9SfxmkH6
https://www.youtube.com/watch?v=YIYosEE73aA&feature=youtu.be
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/SDG4_Jaunpils_DARBA_KARTIBA_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf


Papildu informāciju par pieteikšanos konkursam 
atradīsiet Eiropas Komisijas lapā. Pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš ir 2020. gada 28. oktobris.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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• 1. jūnijā LETA: “EP Vietējo pašvaldību palāta 
atkārtoti aicina atlikt administratīvi teritoriā-
lās reformas virzību Latvijā” – par Eiropas Pa-
domes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Vietējo pašvaldību palātas prezidenta 
aicinājumu apturēt ATR Latvijā un LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska komentārs.

• 1. jūnijā TVNET: “EP Vietējo pašvaldību palātas 
prezidents atkārtoti aicina atlikt novadu refor-
mas virzību Latvijā” – par EP Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību kongresa Vietējo pašvaldību 
palātas prezidenta aicinājumu apturēt adminis-
tratīvi teritoriālo reformu Latvijā un LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 2. jūnijā LETA: “Pašvaldību savienības Valde 
spriedīs par administratīvi teritoriālās reformas 
gaitu” – par LPS Valdes sēdi 2. jūnijā.

• 3. jūnijā LETA: “LPS: valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsta minimālajam apmēram jābūt 
vismaz 80 eiro” – par LPS Valdes sēdē apspries-
tajiem jautājumiem un lēmumu.

• 3. jūnijā LETA: “LPS atbalsta plānu pārejai uz 
aprites ekonomiku, taču bažījas par finansēju-
mu pieejamību tā īstenošanai” – par VARAM iz-
strādāto rīcības plānu pārejai uz aprites ekono-
miku un LPS padomnieces Andras Feldmanes 

komentārs.

• 3. jūnijā LA.lv: “Vismaz 80 eiro: Latvijas Pašval-
dību savienība nosauc sociālā nodrošinājuma 
pabalsta minimālo apmēru” – par LPS Valdes 
sēdē apspriestajiem jautājumiem un lēmumu 
par garantētā minimālā ienākuma un trūcīgās 
ģimenes (personas) līmeņa palielināšanu (šeit).

• 3. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS Valde at-
balsta rosināto trūcīgas personas ienākumu un 
GMI līmeņa paaugstināšanu” (šeit).

• 3. jūnijā Rīga TV24 – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska komentārs raidījumā “Ziņas ASAP” par 
administratīvi teritoriālo reformu Latvijā (šeit).

• 4. jūnijā LETA: “LPS jau trešo sezonu vadīs pie-
jūras pašvaldību piekrastes apsaimniekošanas 
projektu” – par LPS vadītā projekta “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizē-
šana” trešo sezonu.

• 4. jūnijā LV portāls – LPS relīze “LPS jau trešo 
sezonu vadīs piejūras pašvaldību piekrastes ap-
saimniekošanas projektu” (šeit).

• 4. jūnijā Apriņķis.lv: “Realizēs piejūras pašval-
dību piekrastes apsaimniekošanas projektu” 
(šeit).

LPS MEDIJOS

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/
https://www.tvnet.lv/6986302/ep-vietejo-pasvaldibu-palatas-prezidents-atkartoti-aicina-atlikt-novadu-reformas-virzibu-latvija
https://www.la.lv/vismaz-80-eiro-latvijas-pasvaldibu-savieniba-nosauc-sociala-nodrosinajuma-pabalsta-minimalo-apmeru
https://xtv.lv/rigatv24/video/0L4G0nEBNab-03_06_2020_asap
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316857-lps-jau-treso-sezonu-vadis-piejuras-pasvaldibu-piekrastes-apsaimniekosanas-projektu-2020
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/pasvaldibas/17175-realizes-piejuras-pasvaldibu-piekrastes-apsaimniekosanas-projektu
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-402 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas paš-
valdības īpašumā”

01.06.2020. 21.05.2020. Jā

2. VSS-372 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Sau-
lainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez at-
līdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā”

03.06.2020. 14.05.2020. Jā

3. VSS-404 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par fi-
nansējuma piešķiršanu Krustpils novada domei pašvaldības 
autoceļu seguma pārbūves būvprojekta izstrādei”

03.06.2020. 21.05.2020. Jā

4. VSS-425 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu”

04.06.2020. 28.05.2020. Jā

5. VSS-412 – Rīkojuma projekts “Par Limbažu novada pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašuma “Līgotnes A”, Limbažu pa-
gastā, Limbažu novadā, domājamo daļu pārņemšanu valsts 
īpašumā”

04.06.2020. 21.05.2020. Jā

6. VSS-411 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rī-
gas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zoli-
tūdes ielā 32, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā”

04.06.2020. 21.05.2020. Jā

7. VSS-427 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 211b, Jēkabpilī, nodo-
šanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

05.06.2020. 28.05.2020. Jā

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

4. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS457 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienības 
Plāteru iela 3, Daugavpilī, piekritību valstij, ¾ do-
mājamo daļu nodošanu AS “Publisko aktīvu pār-
valdītājs Possessor” valdījumā un pārdošanu”

VSS458 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 
327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
22315 “Kanalizācijas būves”””

VSS440 – Informatīvais ziņojums “Par spēkā eso-
šo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu”

VSS441 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu Austrumu ielā 1a, Aizputē, Aizputes novadā, 
nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā”

VSS442 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šo nekustamo īpašumu nodošanu Ogres novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS461 – Noteikumu projekts “Aizsargājamo ai-
navu apvidus “Augšzeme” individuālie aizsardzī-
bas un izmantošanas noteikumi”

VSS462 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos 
nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī””

VSS463 – Likumprojekts “Grozījumi Fizisko per-
sonu elektroniskās identifikācijas likumā”

Saeimā atbalstīts Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likums

Saeima 5. jūnijā galīgajā lasījumā steidzamības 
kārtā pieņēma Covid19 infekcijas izplatības pār-
valdības likumu. Tā mērķis ir atjaunot vispārējo 
tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas termiņa 
beigām, nodrošinot ar sabiedrības drošības un ve-

selības interesēm samērīgu privātpersonu tiesību 
un pienākumu apjomu un efektīvu valsts un paš-
valdību institūciju darbību.

Noteikts, ka Covid19 infekcijas izplatīšanās vai to 
draudu gadījumā Ministru kabinets epidemiolo-
ģiskās drošības nolūkos var noteikt dažādus pri-
vātpersonu tiesību ierobežojumus. Tas veicams 
vienīgi tad, ja sabiedrības drošības riskus saistī-
bā ar Covid19 infekcijas izplatību nav iespējams 
efektīvi novērst, piemērojot vispārējā tiesiskajā 
kārtībā noteiktos tiesiskos līdzekļus. Ja vairs nepa-
stāv objektīva nepieciešamība saglabāt personas 
ierobežojošos pasākumus, tiesību ierobežojumi ir 
atceļami.

Tāpat likums paredz, ka publisko pasākumu, sa-
pulču, gājienu un piketu organizatoriem pieteiku-
mā pasākuma rīkošanai ir jānorāda, kādā veidā pa-
sākumā tiks nodrošināta epidemioloģiskā drošība 
un piesardzība.

Atceļot ārkārtējo situāciju valstī, valsts un paš-
valdību institūcijām pakāpeniski būs jāatgriežas 
pie pilnīgas visu pakalpojumu sniegšanas privāt-
personām. Likums paredz, ka valsts institūcijām 

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488169
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488178
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488179
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488179
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=715/Lp13
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pakalpojumu saņemšana klātienē jāatjauno tikai 
tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodroši-
not nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošī-
bu atbilstoši noteiktajām epidemioloģiskās drošī-
bas prasībām un rekomendācijām. Šādi nosacījumi 
attiecināmi arī uz privātpersonu darbību tiktāl, cik-
tāl tas ir nepieciešams personu drošībai atbilstoši 
epidemioloģiskās drošības situācijai valstī.

Likums paredz arī dažādus īpašos nosacījumus 
tiesu sistēmas, valsts un pašvaldību iestāžu dar-
bībai un pakalpojumu saņemšanai, kriminālsodu 
izpildei, kā arī īpašos nosacījumus izglītības, spor-
ta un tūrisma jomā. Tāpat noteikti sociālo un ve-
selības pakalpojumu nodrošināšanas nosacījumi. 
Jaunajā likumā paredzēta arī jau iepriekš noteiktā 
administratīvā atbildība par ierobežojumu neie-
vērošanu: fiziskajai personai – no divām līdz 400 

naudas soda vienībām (10–2000 eiro), juridiskajai 
personai – no 28 līdz 1000 naudas soda vienībām 
(140–5000 eiro).

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums 
“Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas 
laikā saistībā ar Covid19 izplatību”. Likums būs 
spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās 
drošības draudi sakarā ar Covid19 infekcijas izpla-
tību. Ministru kabinetam vismaz reizi trīs mēnešos 
būs Saeimai jāsniedz ziņojums par epidemioloģis-
kās drošības draudiem.

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus 
Epidemioloģiskās drošības likumā, arī precizējot 
bīstamas infekcijas slimības definīciju un papildi-
not atbildīgo iestāžu kompetenci piesardzības un 
ierobežojumu īstenošanā.

Atbalsts pēc Covid-19 pandēmijas 
izraisītās ārkārtējās situācijas beigām 
tiek saglabāts

Saeima 5. jūnijā galīgajā lasījumā kā steidzamu 
pieņēma Covid19 infekcijas izplatības seku pār-
varēšanas likumu, kas nosaka tiesisko pamatu 
atbalstam pēc koronavīrusa pandēmijas izraisītās 
ārkārtējās situācijas beigām.

Likums pieņemts, lai atjaunotu vispārējo tiesisko 
kārtību pēc ārkārtējās situācijas. Tas nosaka rīcības 
kopumu Covid19 izplatības seku pārvarēšanai, kā 
arī īpašus atbalsta mehānismus, lai nodrošinātu 
sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos 
un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.

Likumprojekta autori anotācijā norādījuši, ka visus 
iepriekš noteiktos ierobežojumus līdz ar ārkārtējās 
situācijas beigām nav iespējams atcelt, tādējādi 
ieviestais atbalsts turpināsies, kamēr Covid19 ap-
draudējuma un tā seku novēršanai tas būs nepie-
ciešams.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām tiks saglabāts dīk-
stāves pabalsts, līdz gada beigām varēs darboties 
ārkārtējās situācijas laikā ierīkotie ziedojumu tāl-
ruņi reliģiskajām organizācijām, kā arī turpināties 
līdzšinējie telpu nomas atvieglojumi komersan-
tiem.

Tāpat tiks saglabāta iespēja saimnieciskā darba 
veicējiem par 2020. taksācijas gadu neveikt iedzī-
votāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus. To 
varēs darīt brīvprātīgi.

Līdz šā gada beigām tiks turpināta arī pārmaksātā 
pievienotās vērtības nodokļa paātrinātā atmaksa 
uzņēmējiem, un pārmaksu atmaksās 30 dienu lai-
kā pēc nodokļa deklarācijas iesniegšanas.

Paredzēts saglabāt nodokļu nomaksas termiņa 
pagarinājumu uz trim gadiem, un pieteikties šim 
atbalstam nodokļu maksātāji varēs līdz šā gada 
beigām. Pagarinot nodokļu samaksas termiņu, 
nokavējuma naudu neaprēķinās un nodokļu mak-
sātājus neiekļaus parādnieku sarakstā.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=718/Lp13
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=720/Lp13
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Noteikts, ka pašvaldības līdz gada beigām varēs 
atlikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iedzī-
votājiem par 2020. gadu.

Lai atbalstītu jaunos speciālistus, kuri nesen absol-
vējuši augstskolu vai koledžu un ārkārtējās situā-
cijas laikā ir kļuvuši par bezdarbniekiem, likums 
viņiem paredz tiesības līdz šā gada beigām pre-
tendēt uz pabalstu.

Likums arī noteic, ka līdz šā gada beigām atļauta 
attālināta alkoholisko dzērienu tirdzniecība.

Izdevumus, kas uzņēmējiem radušies, līdz šā gada 
beigām turpinot sniegt sociālo atbalstu koronavī-
rusa izraisīto grūtību pārvarēšanai, neapliks ar uz-
ņēmumu ienākuma nodokli.

Tāpat noteikts, ka sociālie uzņēmumi, biedrības 

un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, sabied-
riskā labuma organizācijas, kā arī publiskas perso-
nas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitāl-
sabiedrības organizāciju un uzņēmumu darbības 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par pagā-
jušo gadu var iesniegt līdz šā gada 31. jūlijam.

Likums nosaka, ka līdz šā gada beigām uzņēmumi 
neatkarīgi no nozares varēs pieteikties līdzšinē-
jiem atbalsta instrumentiem, ko administrē finan-
šu institūcija “Altum”.

Tiks turpināti arī citi līdzšinējie atbalsta veidi, un 
jaunais likums pēc ārkārtējās situācijas beigām 
aizstās tiesisko regulējumu, ko noteica likums 
“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid19 
izplatību”.

Vadlīnijas darba organizācijai ārkārtējās 
situācijas laikā un pēc tās

Informatīvo materiālu “Vadlīnijas darba organi-
zācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai 
valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas 
laikā” sagatavojusi Valsts kanceleja sadarbībā ar 
VARAM, lai sniegtu skaidrojumus un ieteikumus 
darba organizācijai, darba samaksai un klientu ap-
kalpošanas organizēšanai valsts pārvaldes institū-
cijās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid19 
pandēmiju. Vadlīnijas pieejamas šeit.

Komunikācijas materiāli par mobilo 
lietotni “Apturi Covid”

Mūsu valsts privātā un publiskā sektora viedie un 
radošie prāti ir radījuši instrumentu, kas ļaus sa-
mazināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid19 
izplatību. Turklāt mobilā lietotne “Apturi Covid” 
pamanīta arī pasaules līmenī: Latvija ir viena no 
pirmajām valstīm pasaulē, kur mobilā lietotne vī-
rusa izplatības ierobežošanai tiek veidota, izman-
tojot jaunākās Apple un Google tehnoloģijas.

“Apturi Covid” ir drošs bezmaksas veids, kā ikviens 
no mums un visi iedzīvotāji var palīdzēt apturēt 
vīrusa izplatīšanos. Lietotne dod iespēju ātri un 
anonīmi katram lietotājam uzzināt, vai viņš ir bijis 

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/vadlinijas-darba-organizacijai-valsts-parvaldes-institucijas-arkartejas-situacijas
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kontaktā ar Covid19 vīrusa inficētu personu, un 
savlaicīgi uzsākt pašizolāciju, tādā veidā pasargā-
jot savu ģimeni, kolēģus un citus līdzcilvēkus. Lie-
totne darbojas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, 
tādējādi ir iespējams apzināt un vajadzības gadī-
jumā arī apziņot visus lietotājus, ar kuriem vied-
tālruņa īpašnieks pēdējo divu nedēļu laikā ir bijis 
kontaktā tuvāk par 2–4 metriem un ilgāk par 15 
minūtēm.

Komunikācijas materiāli pieejami šeit. Tur atradī-
sit:

• sociālo tīklu platformām piemērotus komuni-
kācijas materiālus;

• banerus vietnēm;

• videorullīti trīs valodās;

• audiofailu trīs valodās;

• izdrukājamus plakātus u. c.

Tāpat šajā vietnē var atrast biežāk uzdotos jautā-
jumus un atbildes, sīki aprakstīta privātuma politi-
ka un cita informācija.

Buklets par rīcību krīzes situācijā Aizsardzības ministrija sagatavojusi bukletu “Kā 
rīkoties krīzes situācijā”, lai pēc iespējas plašāk 
informētu sabiedrību par rīcību ārkārtas situācijā. 
Visi materiāli ir sagatavoti latviešu, krievu un an-
gļu valodā. Bukleti pieejami šeit.

Ziņu portāla Sargs.lv atsevišķajā sadaļā 72 stun-
das atradīsit gan bukletus, gan video “72 stundas. 
Ko likt ārkārtas gadījumu somā” (šeit), gan arī ci-
tus ekspertu padomus par rīcību krīzes situācijā.

20 atbalsta soļi sociālajā jomā 
pandēmijas ietekmes mazināšanai

Labklājības ministrija (LM) apkopojusi svarīgākos 
atbalsta soļus, kas ir tās kompetencē.

Uzlabota pabalstu sistēma par bērniem un dīk-
stāvi un pagarināta vecāku pabalstu izmaksa

• 50 eiro pabalsts par katru bērnu līdz 18 gadu 
vecumam pašvaldības krīzes pabalsta saņēmē-
jiem, bet dīkstāves pabalsta un dīkstāves palī-
dzības pabalsta saņēmējiem par katru bērnu 
līdz 24 gadu vecumam.

• 150 eiro vienreizēja piemaksa pie ģimenes 
valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

• Dīkstāves pabalsta zemākais slieksnis ir 180 
eiro.

• Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, ku-
riem dīkstāves pabalsts ir zems, pieejams dīk-
stāves palīdzības pabalsts 180 eiro apmērā. Uz 
to ir tiesības arī darba ņēmējiem, kuriem dīkstā-
ves pabalsts ir atteikts darba devēja vainas dēļ 
(darba devējs neatbilst kritērijiem). LM iesnie-
gusi Valsts kancelejā grozījumus, kas paplaši-
nās pašnodarbināto loku, kuriem ir tiesības uz 
dīkstāves palīdzības pabalstu.

• Pagarināta vecāku pabalstu izmaksa cilvēkiem, 
kuriem pabalsts beidzas ārkārtējās situācijas 
laikā, bet krīzes dēļ viņi nevar atgriezties darbā.

• Par laika periodu, kamēr valstī izsludinā-
ta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid19 (no 
12. marta līdz 9. jūnijam), personai, kura kopj 
bērnu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem, 
bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 171 eiro (līdz 
šim – 42,69 eiro) mēnesī.

https://apturicovid.lv/komunikacijas-materiali
https://apturicovid.lv/privatuma-politika
https://apturicovid.lv/privatuma-politika
https://www.mod.gov.lv/lv/klusti-par-72-stundu-vestnesi
https://www.sargs.lv/lv/sabiedriba/2019-11-20/video-72-stundas-ko-likt-arkartas-gadijumu-soma


• Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt darba ņē-
mēji un pašnodarbinātie, kas vienlaikus ir asis-
tenta pakalpojuma sniedzēji.

Bezdarbnieku programma padarīta elastīgāka

Covid19 krīzes dēļ daudziem cilvēkiem izredzes 
atrast darbu ievērojami samazinājušās, tāpēc 
valsts pieeja palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem 
veidota pēc iespējas solidāri: gan tiem, kuri nonā-
kuši dīkstāvē, gan tiem, kuriem beidzies bezdarb-
nieka pabalsta izmaksas periods un neizdodas at-
rast darbu, pabalsts ir vienāds.

• 4 mēnešus pēc pabalsta termiņa beigām bez-
darbnieki var saņemt bezdarbnieka palīdzības 
pabalstu 180 eiro apmērā.

• Bezdarbnieks uz laiku līdz 4 mēnešiem var kļūt 
par nodarbināto, piemēram, lai strādātu sezo-
nas darbu, nezaudējot bezdarbnieka statusu.

• Bezdarbnieka pabalstu var saņemt darba ņē-
mēji, kas zaudējuši algotu darbu, bet paralēli ir 
mikrouzņēmumu īpašnieki bez apgrozījuma vai 
pašnodarbinātie bez ienākumiem.

• Personām, kas darbu uzteikušas pašas, bez-
darbnieka pabalstu piešķirs no dienas, kad 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā sa-
ņemts iesniegums par bezdarbnieka pabalsta 
piešķiršanu (iepriekš bija jāgaida 2 mēneši).

Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

• Uz pusgadu automātiski pagarina iepriekš pie-
ņemtos lēmumus par invaliditāti.

• Cilvēki ar invaliditāti var saņemt asistenta pa-
kalpojumu arī ārkārtējās situācijas laikā.

Darbnespējas lapu apmaksa

• Valsts apmaksā slimības lapas no otrās dienas 
ar Covid19 saistītajos gadījumos (līdz šim dar-
ba devējs apmaksāja no 2. līdz 10. dienai). Lai 
atbalstītu darba devējus, šāda kārtība pagari-
nāta līdz 31. decembrim.

• Personai slimības pabalsta izmaksas periodā 
(26 vai 52 nedēļas) neieskaita darbnespējas die-
nas, par kurām personai izsniegta darbnespējas 
lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid19 vai atra-
šanos karantīnā.

Palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uz-
turēšanai

Pabalsts par aizbildnībā esošu bērnu palielināts par 
vairāk nekā 50 eiro. Tas ir atbalsts ārkārtējās situā-
cijas laikā, lai palīdzētu vismazāk aizsargātajām ie-
dzīvotāju grupām, tai skaitā ģimenēm ar bērniem.

•	 Pabalsts par aizbildnībā esoša bērnu līdz sep-
tiņu gadu vecuma sasniegšanai palielināts līdz 
161,25 eiro mēnesī un par bērnu vecumā no 
septiņiem gadiem – 193,5 eiro mēnesī. Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskatīs 
pabalsta apmēru par periodu no 2020. gada 
12. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām 
un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz šā gada 
30. jūnijam.

Nākamie soļi pēc dīkstāves pabalsta beigām – 
papildu atbalsts bezdarba situācijas risināšanai

Lai mazinātu Covid19 pandēmijas izraisītās nelab-
vēlīgās sekas uz darba tirgu, paredzēts ieviest jau-
nus soļus un paplašināt nodarbinātības atbalstu.

• Algu subsīdijas atbalsts – finansiāls atbalsts 
darba devējiem par bezdarbnieku pieņemšanu 

16



darbā (trīs mēnešu subsīdija darba algai 50% 
apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša dar-
ba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī).

• Atbalsts klātienes studentiem, kas reģistrēju-
šies kā bezdarbnieki.

• Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Izglītī-

bas un zinātnes ministriju plānots pilnveidot 
bezdarbnieku apmācību piedāvājumu.

• Bezdarbniekiem, kuriem būs beidzies bezdarb-
nieka pabalsts un bezdarbnieka palīdzības pa-
balsts, tiks piedāvāta iespēja iesaistīties algota-
jos pagaidu sabiedriskajos darbos, ko organizē 
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.
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NVA aicina darba devējus pieteikties 
subsidēto darbvietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina dar-
ba devējus pieteikties subsidēto darbvietu izveidei 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Subsidētās 
darbavietas bezdarbniekiem”. Tā ir iespēja darba 
devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzī-
gos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darbvie-
tās NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto darbvietu NVA reģistrētam 
bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju no-
darbinātā bezdarbnieka un viņa darba vadītāja 
atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. 
Ja subsidētā darbvieta izveidota bezdarbniekam 
ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju 
dotāciju darba vietas pielāgošanai.

ESF projektā “Subsidētās darbvietas bezdarbnie-
kiem” tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, 
bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mē-
nešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri 
nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarb-
nieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbvietu izveidei NVA fili-
ālēs visā Latvijā var komersanti (izņemot ārstnie-
cības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa 
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 
50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzde-
vums ir izglītības programmu īstenošana), lauk-
saimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrī-
bas, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai 
biedrības, izņemot politiskās partijas.

Kā darba devējam pieteikties subsidēto darb-
vietu izveidei?

1. solis – jāreģistrē vakance NVA, jāizvēlas atbil
stošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot preten-
dentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vieno-
joties ar bezdarbnieku.

2. solis – jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieeja-
ma NVA vietnes sadaļā “Darba devējiem”, “Pasā-
kumi noteiktām personu grupām”.

3. solis – aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē 
vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras adminis-
tratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darb-
vietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja 
tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Darba devēju pieteikšanās subsidēto darbvie-
tu izveidei notiek no 8. jūnija līdz gada beigām. 
2020. gadā NVA plāno izveidot kopumā 912 darb-
vietas, no tām 622 darbvietas tiks veidotas bez-
darbniekiem ar invaliditāti, bet 290 – citu mērķa 
grupu bezdarbniekiem.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosa-
cījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tī-
mekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”, “Pasākumi 
noteiktām personu grupām” un NVA filiālēs. Visu 
NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tī-
mekļvietnes sadaļā “Kontakti” šeit.

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=60
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27


Pasākums jauniešiem “Baltic Sea Youth 
Camp – online edition”

Jaunieši vecumā no 
18 līdz 25 gadiem ir 
aicināti reģistrēties 
un piedalīties pasāku-
mā “Baltic Sea Youth 
Camp – online edi-

tion” (Baltijas jūras jauniešu nometne, tiešsaistes 
versija). Pasākums notiks 12. un 13. jūnijā.

“Baltic Sea Youth Camp” (BSYC) ir iespēja jaunie-
šiem no Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lie-
tuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas sniegt 
savu pienesumu Eiropas Savienības stratēģijai 
Baltijas jūras reģionam. Šoreiz pasākuma fokusā 
būs tēmas, kas saistītas ar starptautisko sadarbī-
bu, kultūru, izglītību un vidi.

BSYC tiek organizēts pirms stratēģijas ikgadējā 

foruma. Šogad Covid19 radīto apstākļu dēļ fo-
rums no jūnija pārcelts uz oktobri, tomēr BSYC or-
ganizatori – Baltijas jūras valstu padome, Baltijas 
jūras valstu reģionu sadarbības organizācija, Balti-
jas pilsētu savienība, Euroregion Baltic un Erasmus 
studentu tīkls Somijā – lēma 2020. gadā aicināt 
jauniešus uz BSYC divreiz, gan sākotnēji plānotajā 
norises laikā jūnijā, gan pirms stratēģijas foruma 
oktobrī.

“BSYC – online edition” pasākumā jaunieši varēs 
klausīties ievērojamas personības, kuras pārstāv 
zinātnes, politikas, kultūras un citas jomas, un ie-
gūt priekšstatu par reģionālo sadarbību Baltijas 
jūras reģionā. Centrālais pasākuma elements būs 
Baltijas jūras reģiona jauniešu ideju apmaiņa un 
projektu veidošana.

Plašāka informācija, pasākuma programma un 
reģistrēšanās: https://www.balticyouthcamp.
org/.
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Tiešsaistes vebinārs par ES programmām 
“Eiropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa”

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” informācijas punkts Latvijā un ES pro
grammas “Radošā Eiropa” birojs Latvijā aicina 
interesentus piedalīties tiešsaistes vebinārā, kurā 
tiks izklāstīta informācija par ES programmu “Ei-
ropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa” piedāvātajām 
finansējuma iespējām projektu īstenošanai.

Vebinārs notiks 19. jūnijā plkst. 11:00–13:30.

Visērtākā un kvalitatīvākā klausīšanās ir iespēja-
ma, ja instalēsiet bezmaksas lietotni savā telefonā 
vai datorā. Instalēšana ir ļoti vienkārša, lūgums le-
jupielādēt: https://zoom.us/download.

Ja nevēlaties instalēt savā ierīcē, tad sekot tieš-
saistes vebināram varēs šeit: http://www.face-
book.com/esmajalv.

Vebināra darba kārtība šeit.

Elektroniskā pieteikuma veidlapa šeit.

Dalībniekiem pirms vebināra uz epastu tiks izsūtī-
ta piekļuves informācija.

Ziemeļvidzemes pašvaldības kontrolē 
atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “ZAAO” 21 pašvaldībai lietošanā no-
devis līgumu tiešsaistes sistēmu “Laipa”. Šobrīd 

darbu ar “Laipu” uzsāk Vecpiebalgas novada paš-
valdība. Tiešsaistes sistēma pašvaldībām ļauj no-
drošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu kontroli savā administratīvajā teritorijā un 
palīdz izslēgt situācijas, kad atkritumu maisi no-
nāk dabā un citās neatbilstošās vietās.

https://www.facebook.com/events/262415441784093/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDUnENJRkBxCV-Irz1tucGGK0OAfbh4olxRLyXIXpl_Fp5reM7mIvoZK6TQH0jSINxz4rOuEdC_iKuaQoWma6HePoHvcuVOYHQIe7afcPXr1L_17QCNlZrTUQMM8Mh12xuUP1cz9vmgotkwjEw_cgUUl8Dl-D0GkXeV2qwbAIE3imPt_xVVDQ8FROOFW7j7mI-l17fGO_LTyTDOVfHVgpNLd41yItLhhdnH6qkKwrHz12tMtVReUF6_4CZiuon17lxfWCIZ9mLx2AXxhq_a4i3D3mDdLdL22BjPxPqCanzhr5-0HgloWvj-aF-U58w_N65AV34T6m_IPx3LS4PotyU&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/262415441784093/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDUnENJRkBxCV-Irz1tucGGK0OAfbh4olxRLyXIXpl_Fp5reM7mIvoZK6TQH0jSINxz4rOuEdC_iKuaQoWma6HePoHvcuVOYHQIe7afcPXr1L_17QCNlZrTUQMM8Mh12xuUP1cz9vmgotkwjEw_cgUUl8Dl-D0GkXeV2qwbAIE3imPt_xVVDQ8FROOFW7j7mI-l17fGO_LTyTDOVfHVgpNLd41yItLhhdnH6qkKwrHz12tMtVReUF6_4CZiuon17lxfWCIZ9mLx2AXxhq_a4i3D3mDdLdL22BjPxPqCanzhr5-0HgloWvj-aF-U58w_N65AV34T6m_IPx3LS4PotyU&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/262415441784093/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCr8bSPSMQEE7js1bQoCu32sLBzlesHtBvxkK37OyaIJzGfjfes-QFoh80ZrweTO-1xrXffMKh7oG9NdIqOtlYf_nsoUaJPYB55pNyau4_t6e3h8ZdVj_JKSIL7Wmda2E0_M5E_wlFg114YjiG-1xQB1UfmFXDLdVJ6h25yXnAv7b_4qpKoRdrCjUQEQg_fm_TfrvkhjrFkJBEUnLPZbc65Bhy5xFj5ZAcNGM-_HONlT33ZYq9Zeb8nMzORstWBVh8QqlOJJeRNFBMkJ8CQ40KV7fdJiN9fqYnNXVWyfBdkEaF2pFqzwcPq06X8RPNv7GDogZF5_ELM4Zwqbdbhku4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/262415441784093/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCr8bSPSMQEE7js1bQoCu32sLBzlesHtBvxkK37OyaIJzGfjfes-QFoh80ZrweTO-1xrXffMKh7oG9NdIqOtlYf_nsoUaJPYB55pNyau4_t6e3h8ZdVj_JKSIL7Wmda2E0_M5E_wlFg114YjiG-1xQB1UfmFXDLdVJ6h25yXnAv7b_4qpKoRdrCjUQEQg_fm_TfrvkhjrFkJBEUnLPZbc65Bhy5xFj5ZAcNGM-_HONlT33ZYq9Zeb8nMzORstWBVh8QqlOJJeRNFBMkJ8CQ40KV7fdJiN9fqYnNXVWyfBdkEaF2pFqzwcPq06X8RPNv7GDogZF5_ELM4Zwqbdbhku4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/262415441784093/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCr8bSPSMQEE7js1bQoCu32sLBzlesHtBvxkK37OyaIJzGfjfes-QFoh80ZrweTO-1xrXffMKh7oG9NdIqOtlYf_nsoUaJPYB55pNyau4_t6e3h8ZdVj_JKSIL7Wmda2E0_M5E_wlFg114YjiG-1xQB1UfmFXDLdVJ6h25yXnAv7b_4qpKoRdrCjUQEQg_fm_TfrvkhjrFkJBEUnLPZbc65Bhy5xFj5ZAcNGM-_HONlT33ZYq9Zeb8nMzORstWBVh8QqlOJJeRNFBMkJ8CQ40KV7fdJiN9fqYnNXVWyfBdkEaF2pFqzwcPq06X8RPNv7GDogZF5_ELM4Zwqbdbhku4&__tn__=K-R
https://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/es-strategija-baltijas-juras-regionam
https://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/es-strategija-baltijas-juras-regionam
https://www.cbss.org/
https://www.bsssc.com/
https://www.bsssc.com/
https://ubc.net/
https://ubc.net/
http://www.eurobalt.org
https://esnfinland.eu/
https://esnfinland.eu/
https://www.balticyouthcamp.org/
https://www.balticyouthcamp.org/
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=61c4c8858e&e=c29645e246
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=720d8c0862&e=c29645e246
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Pateicoties “Laipai”, ikdienā, atrodoties ārpus bi-
roja telpām un apsekojot īpašumus, pašvaldības 
atbildīgajiem darbiniekiem, tajā skaitā pašvaldību 
policijai, ir pieejama jaunākā informācija par nova-
dā noslēgtajiem sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumiem.

ZAAO Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Sa-
darbībā ar pašvaldībām ne tikai nemitīgi atjauninām 
iedzīvotāju prasībām atbalstošus pakalpojumus, 
bet kopā strādājam pie risinājumiem, lai atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas darbība pašvaldību ad-
ministratīvajās teritorijās tiktu uzraudzīta. Atkritu-
mu apsaimniekošanas līgumu tiešsaistes sistēmu 
“Laipa” ieviešam savas darbības pašvaldībās kopš 
2015. gada. Pašvaldībās, kurās sistēma jau darbo-
jas, nenoslēgto līgumu skaits ir būtiski samazinājies, 
pilsētu teritorijās nenoslēgto līgumu skaits vietām 
vairs ir tikai 5% robežās, lauku teritorijās ap 15%.”

Pašvaldības saistošie noteikumi attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu nosaka, ka nekus-

tamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir 
pienākums slēgt līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums nav 
noslēgts, pašvaldības izsaka brīdinājumu un aici-
nājumu sakārtot līgumsaistības.

Gints Kukainis norāda: “Šobrīd vairākās pašval-
dībās norit darbs arī pie pašvaldību saistošo notei-
kumu aktualizēšanas atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. Rezultāta sasniegšanai ne mazāku akcentu 
kopīgi veltām arī vides izglītības aktivitātēm, mēģi-
not mainīt iedzīvotāju paradumus un virzot tos vi-
des ilgtspējas saglabāšanai.”

Novados ir pieejama infrastruktūra – EKO pun-
kti, EKO laukumi – dalītu atkritumu bezmaksas 
nodošanai. Nodalot pārstrādājamos atkritumus 
no atkritumu plūsmas, samazinās ģimeņu ikmē-
neša izdevumi par nešķirotu atkritumu izvešanu, 
jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem jo
projām, pat neraugoties uz šābrīža situāciju pār-
strādes tirgū, ir bez maksas. Atkritumu šķirošana 
palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepako-
juma materiālu pārstrādei ir nepieciešams mazāk 
resursu nekā ražošanai no jaunām izejvielām.

ZAAO ir 28 pašvaldību atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmums, kurš nodrošina kvalitatīvu atkritu-
mu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkrau-
šanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, 
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jau-
tājumos.

Bagāžnieku tirgus “Ķirpēni” Auru pagastā

Bagāžnieku tirgus “Ķirpēni” ir labdarības projekts 
sadarbībā ar Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrību 
“DACE”.

Visu vasaru līdz pat rudenim katru sestdienu no 
plkst. 9 līdz 15 Dobeles novada Auru pagasta 
Ķirpēnos darbosies bagāžnieku tirgus “Ķirpēni” 
(Car Boot Sale). Pasaulē bagāžnieku tirgus ir jau 
sena tradīcija un pulcē lielu dalībnieku skaitu, jo 
mājās vienmēr krājas pašam vairs nederīgas lie-
tas – rotaļlietas, grāmatas, apģērbs, mēbeles, 
elektropreces, sporta inventārs, istabas augi, in
strumenti, produktu krājumi, rokdarbi utt. –, kas 



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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var noderēt citam. Bagāžnieku tirgū “Ķirpēni” būs 
iespējams iegādāties arī mājražotāju, amatnieku 
un zemnieku preces. Tirdziņā pircēji un pārdevēji 
varēs ne tikai tirgoties, bet arī mēģināt samainī-
ties ar lietām, kas kļuvušas liekas pašu saimnie-

cībā, vietā iegūstot krietni vien nepieciešamākas 
mantas.

Sekojiet informācijai: https://www.facebook.com/
bagazniekutirgus/!

Zaļās brīvdienas Āraišos 13. un 14. jūnijā

13. un 14. jūnijā Āraišos varēs izbaudīt pirmsjāņu 
noskaņu caur Āraišu skaistajām pļavām, vietām un 
noderīgām prasmēm.

Zaļās brīvdienas sāksies 13. jūnijā plkst. 10 ar rītu 
ezerpilī un ekskursiju gida pavadībā, iebrienot se-
najos laikos Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā, 
un turpināsies Āraišu vējdzirnavās, kur būs iespēja 
ne tikai apskatīt un izstaigāt visus četrus dzirnavu 

stāvus, bet arī nobaudīt dzirnavu saimnieces lat-
viskos ēdienus vējdzirnavu kalna terasē ar skatu 
uz ezeru vai piknikot ziedošā pļavā. Par noderīgām 
prasmēm parūpēsies Drabešu muižas Amatu mā-
jas meistari, kuri ierādīs un palīdzēs darināt un tikt 
pie sava zāļu deķīša.

Arī 14. jūnijā Zaļo brīvdienu tikšanās vieta paliek 
nemainīga – Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks. 
Dienas programma norisināsies trīs dažādos lai-
kos – plkst. 10, 12 un 14. Tā sāksies ar ekskursiju 
gida pavadībā Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā par-
kā, turpinājumā varēs apskatīt un izstaigāt visus 
četrus Āraišu vējdzirnavu stāvus un nobaudīt dzir-
navu saimnieces latviskos ēdienus vējdzirnavu 
kalna terasē ar skatu uz ezeru vai piknikot ziedošā 
pļavā. Jāņu un līgosvētku noskaņas nav iedomāja-
mas bez paša gatavota jāņusiera, tāpēc program-
mas noslēgumā Amatu mājas meistari ierādīs, kā 
tikt pie sava jāņusiera.

Aicinām biļetes iegādāties savlaicīgi, jo program-
ma pieejama, tikai iepriekš iegādājoties biļeti in-
ternetā. Programma un biļetes pieejamas šeit.
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