
Latvijas Pašvaldību savienībā  
(2. lpp.)

Šonedēļ un turpmāk (6. lpp.)

LPS padomnieka komentārs 
(6. lpp.)

LPS medijos (9. lpp.)

LPS iesaiste likumdošanā 
(10. lpp.)

Informācija pašvaldībām un 
iedzīvotājiem (13. lpp.)

2020. gada 
16. jūnijs

Nr. 26

INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

Foto: Sandra Bērziņa

Līgojat(i), līgojat(i),
Nav vairs tālu Jāņa diena:

Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.



2

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas 
ikgadējās sarunas

11. jūnijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
ikgadējās sarunas, kurās puses pārrunāja aktuālos 
un kopīgi risināmos jautājumus izglītības jomā.

Sarunās piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplin
ska, IZM un pašvaldību pārstāvji.

Sarunās tika diskutēts par IZM izstrādāto koncep-
tuālo ziņojumu par profesionālās izglītības pro
grammu finansēšanu un iesniegšanu izskatīšanai 
Ministru kabinetā. Tāpat norisinājās diskusija par 
finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu ped
agogu darba samaksai un nepieciešamajiem lī-
dzekļiem kompetenciārā izglītības satura ievie-
šanai. Ministre Ilga Šuplinska arī informēja par 
kvalitatīvas vispārīgās izglītības nodrošināšanas 
priekšnosacījumiem, uzsverot kvalitatīvu un kvan-
titatīvu kritēriju būtību un vienlīdz svarīgo nozīmi.

Tāpat IZM informēja par plānoto Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu un valsts finansējuma ieguldī-
jumu vispārīgajā izglītībā, ņemot vērā attālinātā 
mācību procesa organizācijas pieredzi skolās. Pē-
dējo mēnešu pieredze liecina, ka turpmāk jārisina 
kvalitatīvi interneta pieslēgumi, tajā skaitā elek-
troniskās sakaru infrastruktūras pieejamība lauku 
teritorijās (“pēdējās jūdzes” pieslēgumi). Plānots 
izstrādāt arī vienotu platformu izglītības iestāžu 
vajadzībām un iegādāties IT aprīkojumu, lai no-
drošinātu mācības attālināti un racionāli izmanto-
tu pedagogu resursus.

Jānodrošina arī pedagogu digitālo prasmju piln-
veide, digitālo mācību līdzekļu veidošana, tehno-
loģiju lietojums, attālinātā mācību procesa vadība 
un metodisko materiālu kopums, rokasgrāmatu 
sagatavošana par pieejamajiem resursiem un in
strumentiem.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ



LPS, Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrības un 
Latvijas Slimnīcu biedrības vadības 
tikšanās

Ņemot vērā veselības nozares rosināto reģionālo 
slimnīcu līmeņu pārskatīšanu, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arod-
biedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris 
un Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) priekšsēdē-
tājs Jevgēņijs Kalējs 9. jūnijā tikās klātienē un pār-
runāja iespējamos kopīgas rīcības virzienus.

Izvērtējot pieejamo informāciju, puses ir vienis-
prātis, ka nepieciešama skaidrība un argumentēts 
Veselības ministrijas (VM) pamatojums plānota-
jām izmaiņām slimnīcu tīklā, kā arī rīcības plāns, 
ja reģionos nebūs pieejami konkrēti veselības ap-
rūpes pakalpojumi un speciālisti. LPS, LVSADA un 
LSB uzsver nepieciešamību turpināt kopīgu disku-
siju un rast atbilstošāko risinājumu.

LPS un VM ikgadējās sarunās maijā ministrija in-
formēja par reģionālajās slimnīcās veiktajām pār-
baudēm un plānotajām izmaiņām tieši pašvaldību 
otrā un trešā līmeņa slimnīcām. 2. jūnijā valdībā 
tika skatīts informatīvais ziņojums “Izvērtējums 
par stacionāro ārstniecības iestāžu atbilstību de-

finētajiem līmeņiem”, kurā norādīts, ka VM plāno 
diskutēt ar noteiktām slimnīcām un iesaistītajām 
pašvaldībām par izmaiņām slimnīcu darbībā un 
līdz šā gada 1. oktobrim lemt par slimnīcu līmeņu 
maiņu. Tomēr vairāki aspekti informatīvajā ziņoju-
mā joprojām nav skaidri, piemēram, kā tiks risinā-
ta pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, vai tā 
vēl vairāk netiks samazināta, kā iespējamās izmai-
ņas ietekmēs ārstu un medicīnas māsu turpmā-
ko darbu un atalgojumu, līdz ar to nepieciešama 
daudz plašāka informācija.

LPS, LVSADA un LSB vadītāji uzvēra, ka ir jāda-
ra viss iespējamais, lai iedzīvotājiem nodrošinātu 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību vistuvāk dzīvesvietai un vienlaikus sekmētu 
medicīnas speciālistu nodrošināšanu un piesaisti 
reģionos. Samazinot speciālistu skaitu un pakal-
pojumu pieejamību, var prognozēt, ka notiks ie-
dzīvotāju aizplūšana un lauku reģionu iztukšoša-
nās.

Tāpēc īpaši būtisks jautājums ir veselības aprūpes 
speciālistu pārvietošanās reģionos. Būtu skaidri 
jāsaprot, kāds ir VM piedāvātais risinājums ārstu 
migrācijas izraisīto risku novēršanā, ņemot vērā 
pašreizējo speciālistu trūkumu valstī. Ja ārstu uz 
vietas slimnīcā nav un speciālistu pārvietošanās 
no pamata darbavietas uz citām slimnīcām netiks 
pieļauta, tad būs apdraudēta reģionālo slimnīcu 
darbība.

Līdz ar to jāturpina kopīgas detalizētas diskusijas 
ar pašvaldībām, slimnīcām, arodbiedrību un mi-
nistriju gan par slimnīcu pārbaudēs gūtajiem se-
cinājumiem, gan turpmāku skaidru rīcību slimnīcu 
līmeņu pārskatīšanā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Atjaunots sadarbības līgums starp LPS 
un Latvijas Tirgotāju asociāciju

11. jūnijā Pašvaldību savienībā LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis un Latvijas Tirgotāju asociācijas 
prezidents Henriks Danusēvičs parakstīja atjau-
noto sadarbības līgumu starp Latvijas Pašvaldību 

savienību un Latvijas Tirgotāju asociāciju (LTA).

Pirmo reizi sadarbības līgums abu organizāciju 
starpā tika noslēgts vēl pagājušajā gadsimtā, un 
nu pēc gadsimta ceturkšņa tas atjaunots.

Abu biedrību lielākais kopdarbs daudzu gadu 
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garumā ir ikgadējā konkursa “Latvijas labākais 
tirgotājs” organizēšana. Šis konkurss tiek rīkots, 
lai uzlabotu pircēju un apmeklētāju apkalpošanas 
kultūru, paaugstinātu tirgotāju un krodzinieku pro-

fesionalitāti, popularizētu labākos tirdzniecības un 
ēdināšanas uzņēmumus un to darbiniekus un veici-
nātu uzņēmējdarbības attīstību pilsētās un novados.

Atbilstoši atjaunotajam līgumam LPS apņemas 
būt par konkursa informatīvo atbalstītāju, infor-
mēt pašvaldības par konkursa norisi un aicināt 
piedalīties tajā vietējos uzņēmējus, kā arī atspo-
guļot konkursa gaitu un labāko pieredzi LPS infor-
matīvajos kanālos, tajā skaitā iknedēļas informatī-
vajā izdevumā “Infologs”. Savukārt LTA apņemas 
sniegt Pašvaldību savienībai nepieciešamo infor-
māciju par konkursu un gādāt par pašvaldību re
klāmu un reputācijas celšanu.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference par Administratīvo 
pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu

10. jūnijā LPS sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas 
(IeM) Informācijas centru rīkoja tiešsaistes semi-
nāru par Administratīvo pārkāpumu procesa at-
balsta sistēmas (APAS) ieviešanu.

Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās 

atbildības likums, ar kuru kopā lietošanā tiek no-
dota APAS. IeM Informācijas centrs ir sagatavojis 
videoinstrukcijas darbam ar sistēmu un jau šobrīd 
nodrošina lietotājiem piekļuvi APAS testa videi, 
kurā var apskatīt sistēmu un izmēģināt informā-
cijas ievadi. Apmācību materiāli atrodami IeM 
Informācijas centra vietnē zem banera “APAS ap-
mācību materiāli” (šeit). Jautājumus par darbu ar 
sistēmu var uzdot, rakstot uz epasta adresi ap-
macibas@ic.iem.gov.lv.

Šīs tiešraides videoieraksts atrodams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai atverot tiešo saiti, kā arī LPS You-
Tube kontā vai atverot tiešo saiti, un IeM Informā-
cijas centra APAS mācību materiālu krātuvē.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

https://www.ic.iem.gov.lv/apas/
mailto:apmacibas@ic.iem.gov.lv
mailto:apmacibas@ic.iem.gov.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/529-videokonference-par-administrativo-parkapumu-procesa-atbalsta-sistemu-apas
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw


5

Vebinārs par starpinstitūciju sadarbību 
sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā

11. jūnijā notika vebinārs “Starpinstitūciju sadar
bība sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā: labā 
prakse un inovatīvi risinājumi ikdienā un krīzes 
situācijā”, kurā piedalījās plašs klausītāju loks – 
pašvaldību politiķi un speciālisti, pašvaldību soci-
ālo dienestu, bāriņtiesu, izglītības pārvalžu un paš-
valdības policijas, kā arī valsts iestāžu un Norvēģi-
jas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Tā bija rosinoša 
praktiskās pieredzes un informācijas apmaiņa par 
aktuāliem sociālās jomas jautājumiem Latvijas un 
Norvēģijas pašvaldībās.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās 
pārvaldes priekšnieka, departamenta direktora 
vietnieka Mārtiņa Moora, stāstījums par aprū-
pētās dzīvesvietas pakalpojumu senioriem Rīgā 
bija noderīgs piemērs, kā plānot un ieviest jaunu 
pakalpojumu, veicot vajadzību identificēšanu, 
aprēķinus, izmantojot lobiju un sperot citus so-
ļus. Tukuma novada Sociālā dienesta direktores 
Inas Balgalves pieredzes stāsts par vardarbības 
ģimenēs situācijas risināšanu Tukuma novadā ap-

liecināja, cik svarīga ir dažādu jomu profesionāļu 
sadarbība, gan ieviešot inovācijas, gan nostipri-
not un pilnveidojot tās, lai krīzes situācijā varētu 
izmantot jau veiksmīgi funkcionējošus sadarbī-
bas algoritmus. Savukārt Saldus novada Sociālā 
dienesta direktore Ina Behmane iepazīstināja ar 
bērnu tiesību aizsardzības darba pieredzi Saldus 
novadā. Tas ir viens no pirmajiem novadiem Lat-
vijā, kur sāka darboties bērnu tiesību aizsardzības 
komisija. Uzkrātā ilggadējā pieredze liecina, ka 
šajā jomā it īpaši svarīga ir visu iesaistīto institū-
ciju ieinteresētība un līdzdarbošanās. Norvēģijas 
Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) 
vecākā padomniece Hanne Ingersleva raksturoja, 
kā globālās pandēmijas izraisītā ārkārtas situācija 
ir ietekmējusi sociāli neaizsargātās ģimenes Nor-
vēģijā un kā tiek organizēta palīdzība tām. Hjells 
Ārne Lī sniedza ieskatu, kā Hortenas pašvaldība 
organizējusi darbu ar sociāli neaizsargātiem bēr-
niem koronavīrusa krīzes laikā. Rezumējot domu 
apmaiņu vebinārā, LPS padomniece veselības un 
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte norādīja, ka lī-
dzīgie izaicinājumi, ar ko saskaras sociālās jomas 
darbinieki Latvijā un Norvēģijā, un vienojošais 
mērķis pilnveidot savu darbu un sniegtos pakalpo-
jumus ir labs pamats, lai pieredzes apmaiņu turpi-
nātu arī nākamajos projekta semināros.

Vebināra videoierakstu var skatīt LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai šeit, kā arī YouTube kanālā.

Vebinārā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.

Vebinārs notika projektā “Cienīgs darbs sociālās 
jomas darbiniekiem Latvijā”. Projekts tiek īste-
nots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 
programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” fi-
nansiālu atbalstu.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

http://www.lps.lv
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2026/videoarhivs/videoarhivs/530-vebinars-par-starpinstituciju-sadarbibu-socialaja-joma-latvija-un-norvegija
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5755-vebinars-par-starpinstituciju-sadarbibu-socialaja-joma-latvija-un-norvegija
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Diskusiju seminārs par kvalitatīvu 
izglītību visiem

Latvijas Pašvaldību savienība un Jaunpils novada 
pašvaldība aicina piedalīties diskusiju seminārā 
“Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrī
bas ilgtspējīgai attīstībai”, kas notiks 18. jūnijā 
plkst. 11 Jaunpils pilī Jaunpils novadā. Pasākumā 
varēs piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraidi 
LPS YouTube kanālā.

Diskusiju seminārs tiek veltīts ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķim nr. 4 – kvalitatīva izglītība. Uz 
kvalitatīvas izglītības jēdzienu kā pamatu ilgtspē-
jīgai sabiedrības attīstībai diskusiju seminārā ska-
tīsimies gan no izglītības nozares profesionāļu, 
gan citu nozaru ekspertu viedokļa, lai iegūtu vis-
aptverošu un vērtīgu galarezultātu. Šajā pasāku-
mā vēlamies dalīties ar labās prakses piemēriem 

un mudināt uz jaunām aktivitātēm un sadarbības 
iespējām kvalitatīvas izglītības veicināšanā un 
daudzveidošanā vietējā un nacionālā līmenī.

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 Covid-19 
paātrinājumā stāstīs izglītības un zinātnes minis-
tre Dr. philol. Ilga Šuplinska. Par vienlīdzīgi kva-
litatīvas izglītības ieguves iespējām Latvijā OECD 
PISA skatījumā informēs Latvijas Universitātes 
pārstāvji, savukārt ar tēmu – nākotnes izaicināju-
mi pedagogu darba dzīves paaugstināšanai pēc 
attālinātā mācību procesa īstenošanas – iepazīsti-
nās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Limbažu 
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.

Politiskā reforma tuvojas noslēgumam, 
satura reforma nav pat pusceļā

Māris Pūķis,
Dr. oec., Latvijas Universitātes asociētais 

profesors

10. jūnijā Saeima trešajā lasījumā pieņēma Admi
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likum
projektu jaunā redakcijā. Šā likuma galvenais sa-

sniegums ir valsts sadalīšana 42 administratīvajās 
teritorijās līdzšinējo 119 vietā. Ja Valsts prezidents 
neatgriezīs likumprojektu otrreizējai caurlūkoša-
nai, tad būs zināmas teritorijas, kurās organizēt 
2021. gada pašvaldību vēlēšanas.

Ko darīs Valsts prezidents – drīz uzzināsim. No 
vienas puses, atgriezt likumprojektu Saeimai at-
kārtotai izskatīšanai nozīmētu apšaubīt premjer-
ministra Artura Krišjāņa Kariņa valdības darbību, 
kura līdz šim ir atbalstījusi novadu apvienošanu. 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

https://www.youtube.com/watch?v=YIYosEE73aA&feature=youtu.be
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/SDG4_Jaunpils_DARBA_KARTIBA_2.pdf


Galvenais arguments bijis, ka varēs minimizēt sko-
lu un slimnīcu tīklu un ietaupīt ceļu remontiem, lai 
novirzītu valsts budžeta līdzekļus citiem šķietami 
svarīgākiem mērķiem.

No otras puses, Satversmes tiesa ir konstatējusi 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
tra Jura Pūces antikonstitucionālo rīcību lēmumā 
aizliegt noskaidrot Ikšķiles novada iedzīvotāju 
viedokli, kas būtiski kavēja pilnvērtīgu konsultā-
ciju procesu ar vietējām kopienām visā Latvijā. 
Zināms, ka ir pārkāptas vietējo kopienu pamattie-
sības un Eiropas Padomes pārraugošā institūcija 
ieteikusi apturēt reformu, lai ļautu iedzīvotājiem 
lemt par sava novada robežu maiņu. Administra-
tīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta 
apspriešanas norisē noraidīja arī paša Valsts pre-
zidenta priekšlikumus par vēlēšanu kārtības de-
mokratizāciju, bet vietējo interešu nodrošināšana 
daudzos desmitos teritoriālā dalījuma vienību ir 
atlikta uz citu likumprojektu.

Tāpēc Valsts prezidentam būs jāvērtē samērī-
gums – vai valdības pieļautie likumu, Satversmes 
un starptautiskā līguma pārkāpumi ir attaisnoja-
mi, lai gūtu sabiedrībai iecerēto labumu no iesāk-
tā varas un finanšu centralizācijas kursa. Ja prezi-
dents izsludinās likumu, tad reformas politiskais 
mērķis būs sasniegts. Jaunajiem politiskajiem spē-
kiem būs vieglāk startēt vēlēšanās mazākā skaitā 
teritoriju.

Vienlaikus no Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likuma izrietēs vairāki uzdevumi, kas 
apstiprina, ka Saeimas deputāti nav guvuši atbil-
des uz tiem pašiem jautājumiem, uz kuriem netika 
sniegtas atbildes tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem 
un ar pašvaldību deputātiem.

• Vai reformā netiks pazaudēta kultūrvēstu
riskā daudzveidība? Piederības sajūta savam 
novadam ir pašvaldību demokrātijas pamats. 
Ja zūd šī piederības sajūta, tad nevar gaidīt ie-
dzīvotāju aktīvu līdzdarbošanos. Tāpēc nepie-
ciešams stiprināt kultūrvēsturisko daudzveidī-
bu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) šo jautājumu ignorēja. At-
saucību neguva ne suitu, ne sēļu iniciatīvas un 
pat ne Valsts prezidenta aicinājums. Rezultātā 
likumprojekta pārejas noteikumos ir uzdevums 
izstrādāt jaunu likumu par šādām teritorijām, 
nesaistot tās ar tehnokrātiski noteiktām robe-
žām.

• Vai ir iecerēts mainīt funkciju sadalījumu 
starp valsti, plānošanas reģioniem, vietējām 
pašvaldībām un privāto sektoru? Deklarēta-
jam reformas mērķim – samērojami pakalpoju-
mi – nav nekāda pamata, jo nav atrastas funkci-
jas, ko kāda no pašreizējām pašvaldībām nepil-
da. Toties, veidojot vairākus pārvaldes līmeņus, 
ir svarīgi katrā mērogā noteikt piemērotāko 
atbildības jomu.

Izvēloties lielāku vai mazāku vietējo pašvaldību 
mērogu, ir jāsaprot, ko darīs un par ko atbildēs 
citi mērogi. Šai jautājumā VARAM nav skaidra 
priekšstata, ir tikai neizdiskutēts ministriju vēl-
mju saraksts. Nav ņemti vērā ne pašvaldību, ne 
zinātnieku, ne plānošanas reģionu un uzņēmē-
ju priekšlikumi. Skaidrību neieviesa arī Saeimas 
apakškomisija par pašvaldību attīstību. Tika so-
līts, ka šos jautājumus precizēs jaunais likum-
projekts par pašvaldībām.

• Kādas pārmaiņas gaidāmas pašvaldību finan
šu sistēmā? Iecerēts divu likumu, proti, “Par 
pašvaldību budžetu” un Pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas likuma, modificētas normas pārcelt 
uz jauno likumu “Par pašvaldībām”. Pagaidām 
Finanšu ministrijas vai VARAM iestrādes tur sle-
penībā. Taču jauno teritoriju rīcībspēja būs tieši 
atkarīga no finanšu sistēmas.

• Kā iecerēts organizēt reformas rezultātu mē
rīšanu? 2009. gada reformas rezultātus rūpīgi 
slēpa. Par mazāko vienību, kurā apkopo oficiālo 
statistiku, kļuva novads vai republikas pilsēta. 
Līdz ar to informācija par iedzīvotāju migrāciju, 
algām, teritorijās samaksātajiem nodokļiem, 
pabalstiem un pensijām nebija vairs pieejama. 
2020. gada reformu gaida tāds pats liktenis: šī 
Saeima noraidīja deputātu priekšlikumu mērīt 
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un analizēt reformas rezultātus. Tas neatbilst 
labas pārvaldības principam.

• Kā valdība atskaitīsies Saeimai par reformas 
rezultātiem? Bija piedāvājums Ministru prezi-
dentam reizi gadā atskaitīties Saeimai, kas no-
ticis novados un to teritoriālajās vienībās. Tad 
būtu ik gadu jāapkopo un jāanalizē, kas noticis 
pēc reformas, kā attīstās centri un kas notiek 
nomalēs. Saeima izvairījās no šāda uzdevuma, 
atskaitīties vajadzēs par administratīvajām te-
ritorijām kopumā un tikai reizi četros gados. 
Datos balstīta šīs reformas vērtējuma pirms nā-
kamajām Saeimas vēlēšanām nebūs.

• Kā organizēs pārvaldi reģionu mērogā? Asa 
diskusija par šo tēmu Saeimā beidzās bez rezul-
tāta. Tika piedāvāts gan tieši vēlētu pašvaldību, 
gan valsts ieceltu gubernatoru, gan valdības 
pārstāvju konsultāciju modelis. Valsts prezi-
dents rosināja veidot demokrātisku pārvaldi 
Latvijas vēsturiskajās zemēs, cienot arī Sēlijas 
atdzimšanu. Konceptuālas skaidrības nav, izņe-
mot vēlmi par pamatu ņemt pašreizējo piecu 
plānošanas reģionu teritorijas.

Administratīvi teritoriālās reformas likumpro-
jekta pārejas noteikumos ir uzdevums izstrādāt 
likumu par administratīvajiem reģioniem, kas 
nebūs administratīvās teritorijas. Šis likums va-
rētu būtiski ietekmēt kompetences un finanšu 
sadali, regulēt sadarbību. To nezinot, nobalso-
tais teritoriālais dalījums ir apšaubāms pēc bū-
tības.

• Kā organizēs pārvaldi novadu teritoriālajā 
dalījuma mērogā? Daudzos gadījumos vienā 
novadā būs daudzi vai pat daudzi desmiti pa-
gastu un vairākas pilsētas. Likumprojektā ir 
uzdots iestrādāt šo teritoriju pārvaldes kārtību 
likumā, tajā skaitā nodrošināt katrā teritoriālā 
dalījuma vienībā pārstāvniecības demokrātiju. 
Nav pat uzsākta diskusija, ko darīs šajās teri-
torijās, kā tās izveidos un kā finansēs. Ir atļauts 
veidot teritoriālā dalījuma vienību apvienības, 
bet detalizētāk nekas nav zināms. Šie jautāju-
mi nav arī atstāti jauno novadu kompetencē, jo 
nav zināms, ko par Valsts prezidenta ierosināju-
miem domā VARAM.

Tik daudz neatbildētu jautājumu apliecina šīs re-
formas patieso politisko mērķi un tās īstenotāju 
vienaldzību pret iedzīvotāju vajadzībām. Opozīci-

jas deputāti pastāvīgi atgādināja, ka pirms jauna 
teritoriālā dalījuma būvēšanas vajadzētu piedā-
vāt, kā šī jaunā sistēma funkcionēs.

Lai kas arī uzvarētu nākamajās pašvaldību vēlē-
šanās, līdzšinējā pieredze liecina, ka pašvaldības 
iespēju robežās rūpējas par savas teritorijas ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem, par ekonomiskās un 
sociālās situācijas uzlabošanu. Tomēr jaunās paš-
valdības saskarsies ar vairākām sistēmiskām pro
blēmām, ar valsts neizdarītā sekām.

Velns slēpjas detaļās. Ir daudzi jautājumi, ko vienai 
atsevišķai pašvaldībai grūti atrisināt, jo valsts ne-
veic savus pienākumus vai pat kavē darbību vietē-
jo iedzīvotāju interesēs. Galvenie kavējošie faktori 
saistāmi ar priekšlikumiem, ko Saeima apsprieša-
nas gaitā noraidīja.

Pirmkārt, centru atbalsta programma. Pašlaik 
pēc reformas administratīvie centri ir ar ļoti atšķi-
rīgām iespējām. Vairums šo centru ir saņēmēji no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, pēc attīs-
tības indeksa ieņem pēdējās vietas pašreizējo 119 
pašvaldību vidū. Ja patiesi vēlamies jauno novadu 
attīstību, vajadzīga īpaša atbalsta programma. 
Nacionālajā attīstības plānā paredzētie pasākumi 
attīstības centru atbalstam ir daudz par maz.

Otrkārt, nomales efekta samazināšanas pro
gramma. Nomales efekts ir neizbēgams, tiešie 
cietēji būs apmēram 400 000 iedzīvotāju. Pārējie 
1 500 000 iedzīvotāju būs netiešie zaudētāji tad, ja 
reformas rezultātā vēl 200 000 iedzīvotāju emigrēs. 
Tas kopumā novājinās Latviju, jo, zaudējot savu cil-
vēkkapitālu, mēs atbalstīsim citu valstu ekonomi-
ku. Te ir nepieciešama valsts atbalsta programma, 
garantējot finanšu plūsmu uz tām teritorijām, ku-
ras nav jauno administratīvo teritoriju centrā.

Treškārt, informācijas trūkums. Lai uzlabotu si-
tuāciju ne tikai jaunajos centros, bet arī pārējos 
novados un novada pilsētās, nepieciešama infor-
mācija. To viegli apkopot centralizēti, bet grūti 
vākt un analizēt katrā pašvaldībā pašu spēkiem.

Visbeidzot, par reformas nepabeigtību liecina arī 
neskaidrība par pārējām reformām – izglītībā, 
veselības aprūpē un ceļu infrastruktūras nodro-
šinājumā. Kārtējo reizi reforma notiek vienlaikus 
ar pasaules ekonomisko krīzi, tā kavēs pilnvērtī-
gu pašvaldības iesaistīšanos Covid-19 pandēmijas 
seku novēršanā.
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Ja Latvija izvēlētos tiesiskuma ceļu, tad trešajā 
lasījumā nobalsotais teritoriālais dalījums būtu jā-
nodod konsultatīvai aptaujai katrā no pašreizējām 
administratīvajām teritorijām. Ja valsts pieņemtu 
šādu lēmumu un organizētu procesu pēc Ikšķiles 

novada parauga, tad deputātu rīcībā pirms otr-
reizējas caurlūkošanas būtu patiesa un objektī-
va aina. Varētu gan reformu paspēt, gan nebūtu 
kauns, ka esam pārkāpuši Satversmi.

9

* 8. jūnijā NRA.lv: “Trūcīgo skaits aug. Knapinās 
ar pabalstu” – par garantētā minimālā ienākuma 
līmeni, pabalsta saņēmēju skaitu un LPS un Lab-
klājības ministrijas vienošanos (šeit).

* 9. jūnijā LETA: “Starpministriju sanāksmē pagai-
dām neizdodas vienoties par NĪN atcelšanu pri-
mārajam mājoklim” – par Tieslietu ministrijas ro-
sinātajiem likumu grozījumiem, kas paredz atcelt 
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) primārajam 
mājoklim, un LPS paustajām bažām par kopīpašu-
miem.

* 10. jūnijā LETA: “LPS: reģionālo slimnīcu darbība 
būs apdraudēta, ja VM neļaus mediķiem strādāt 
vairākās slimnīcās” – par LPS un mediķu organi-
zāciju satraukumu par reģionālo slimnīcu darbības 
nodrošināšanu un veselības aprūpes speciālistu 
pārvietošanos reģionos.

* 10. jūnijā LETA: “Jautājumā par NĪN atcelšanu 
primārajam mājoklim PKC neapmierina iespēja-
mā ienākumu nevienlīdzības palielināšanās” – par 
Tieslietu ministrijas ierosinājumu atcelt NĪN pri-
mārajam mājoklim un LPS bažām par kopīpašu-
miem.

* 10. jūnijā DIENA: “LPS: ja VM neļaus mediķiem 
strādāt vairākās slimnīcās, tiks apdraudēta reģio-

nālo slimnīcu darbība” – par LPS tikšanos ar me-
diķu organizāciju vadītājiem un iespējamiem kopī-
gas rīcības virzieniem (šeit).

* 10. jūnijā LV portāls – LPS relīze “Jāturpina kopī-
ga un efektīva diskusija par plānotajām izmaiņām 
reģionālo slimnīcu tīklā” (šeit).

* 10. jūnijā LR4 – LPS priekšsēža Ginta Kamin ska 
telefonintervija raidījumā “Открытый вопрос” 
par pašvaldību ekonomiku (šeit).

* 10. jūnijā Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Ministrijas sola 
uzlabot valsts meliorācijas sistēmu” – par melio-
rācijas sistēmu apkopes jomu, Valsts kontroles 
revīzijas rezultātiem un LPS akcentētajām pro
blēmām – LPS padomnieces Sniedzes Sproģes 
komentārs (šeit).

* 11. jūnijā LSM.lv; Latvijas Radio – LPS vecākā 
padomnieka Māra Pūķa dalība raidījumā “Krust-
punktā” diskusijā par to, vai Rīgai nepieciešams 
galvaspilsētas likums (šeit).

* 12. jūnijā LV portāls – eksperta Māra Pūķa vie-
doklis “Politiskā reforma tuvojas noslēgumam, sa-
tura reforma nav pat pusceļā” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lps-ja-vm-nelaus-medikiem-stradat-vairakas-slimnicas-tiks-apdraudeta-regionalo-slimnicu-darbiba-14242636
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317052-jaturpina-kopiga-un-efektiva-diskusija-par-planotajam-izmainam-regionalo-slimnicu-tikla-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317052-jaturpina-kopiga-un-efektiva-diskusija-par-planotajam-izmainam-regionalo-slimnicu-tikla-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317052-jaturpina-kopiga-un-efektiva-diskusija-par-planotajam-izmainam-regionalo-slimnicu-tikla-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317052-jaturpina-kopiga-un-efektiva-diskusija-par-planotajam-izmainam-regionalo-slimnicu-tikla-2020
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/ekonomika-samoupravleniy-depressija-ili-nadezhda.a130898/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/ministrijas-sola-uzlabot-valsts-melioracijas-sistemu/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/diskusija-vai-rigai-nepieciesams-galvaspilsetas-likums.a130964/?highlight=M%C4%81ris P%C5%AB%C4%B7is
https://lvportals.lv/viedokli/317192-politiska-reforma-tuvojas-noslegumam-satura-reforma-nav-pat-puscela-2020
https://lvportals.lv/viedokli/317192-politiska-reforma-tuvojas-noslegumam-satura-reforma-nav-pat-puscela-2020
https://lvportals.lv/viedokli/317192-politiska-reforma-tuvojas-noslegumam-satura-reforma-nav-pat-puscela-2020


* 12. jūnijā LSM.lv; Latvijas Radio: “Līdz gada bei-
gām sagaida konkrētību par nulles līmeņa pašval-
dības funkcijām” – LPS vecākā padomnieka Māra 
Pūķa komentārs (šeit).

* 14. jūnijā Skaties.lv; TV3: “Simtiem nepārvēlēti 
pašvaldību vadītāji pēc amata zaudēšanas tikuši 
pie īpašām izdienas pensijām” – LPS vecākā pa-
domnieka Māra Pūķa komentārs raidījumā “Nekā 
personīga” (šeit).
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saska-
ņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša
nas datums

Izsludināša
nas datums

Saska
ņojums

1. VSS426 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rēzek-
nes pilsētas pašvaldības īpašumā”

08.06.2020. 28.05.2020. Jā

2. VSS432 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 883 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas 
jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai””

10.06.2020. 28.05.2020. Jā

3. VSS442 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Ogres novada 
pašvaldības īpašumā”

10.06.2020. 04.06.2020. Jā

4. VSS439 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos 
nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pa-
matizglītības programmu paraugiem””

11.06.2020. 28.05.2020. Nē

5. VSS458 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 22315 “Ka-
nalizācijas būves”””

11.06.2020. 04.06.2020. Jā

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lidz-gada-beigam-sagaida-konkretibu-par-nulles-limena-pasvaldibas-funkcijam.a363555/
https://skaties.lv/zinas/latvija/neka-personiga/simtiem-neparveleti-pasvaldibu-vaditaji-pec-amata-zaudesanas-tikusi-pie-ipasam-izdienas-pensijam/
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6. VSS436 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos 
nr. 339 “Noteikumi par ostu formalitātēm””

11.06.2020. 28.06.2020. Jā

7. VSS428 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis”, “Ķieģeļnīcā”, Tomē, To
mes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu”

12.06.2020. 28.06.2020. Jā

8. VSS431 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Nor-
vēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda pro
grammas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie 
un vidējie uzņēmumi” divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu 
īstenošanas noteikumi”

12.06.2020. 28.06.2020. Jā

9. VSS477 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos nr. 238 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadar-
bībai””

12.06.2020. 11.06.2020. Jā

10. VSS475 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos 
nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju saga-
tavošanai un īstenošanai””

12.06.2020. 11.06.2020. Jā

11. VSS476 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam 
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenoša-
na”””

12.06.2020. 11.06.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

11. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā
tie projekti:

VSS490 – Noteikumu projekts “Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūras maksas pakalpoju-
mu cenrādis un tā piemērošanas kārtība”

VSS491 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos 
nr. 113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistē-
mas noteikumi””

VSS464 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli””

VSS465 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Marki”, Baldones pagastā, Baldones 
novadā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopī-
bas ministrijas valdījumā”

VSS466 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS467 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS478 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes 
nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni”

VSS479 – Rīkojuma projekts “Par pasākumu plā-
nu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, tero-
risma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488402
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488455
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488455
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488455
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488456
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laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”

VSS469 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos nr. 
207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neie-
saistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 
Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās 
darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jau-
niešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” 
un “Sākotnējās profesionālās izglītības program-
mu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īste-
nošanas noteikumi””

VSS488 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā 
īpašuma Gaviezes ielā 4, Gaviezes ielā 4c, Gavie-
zes ielā 4b, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas 
standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbū-
ve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un 
Lietuvu” īstenošanai”

VSS489 – Noteikumu projekts “Publiskās lie-
tošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldnie-
ka sniegto pakalpojumu pierobežas iecirkņos  
noteikumi”

VSS480 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 23. septembra noteiku-
mos nr. 559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtē-
tāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās 
kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība””

VSS493 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos 
nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizē-
šanas un samaksas kārtība””

VSS470 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-

vērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu 
emisiju no sadedzināšanas iekārtām”

VSS471 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos nr. 
182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avo-
tu emisijas limita projektu izstrādi””

VSS472 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos nr. 
353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un 
to piemērošanas kārtība””

VSS473 – Likumprojekts “Grozījumi Jūras vides 
aizsardzības un pārvaldības likumā”

VSS474 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumos 
nr. 740 “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un 
uzraudzības kārtība””

VSS475 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos nr. 
125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

VSS476 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecī-
bas fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju īstenošana”””

VSS477 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos nr. 
238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība vietējām rīcības grupām starpterito-
riālai un starpvalstu sadarbībai””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488456
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488466
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488488
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488488
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488488
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488488
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488447
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488447
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488447
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488447
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488449
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488450
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488452
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488453
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488453
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Veselības ministrija aicina ievērot 
ierobežojumus arī pēc ārkārtējās 
situācijas beigām

Lai gan situācija ar koronavīrusa izplatību Latvijā 
ir stabila un līdz ar ārkārtējās situācijas beigām 
iespējams mazināt dažas piesardzības prasības, 
aizvien vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi. Tas ir bū-
tiski, lai saslimšana ar Covid-19 nepieaugtu un arī 
turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt 
ierobežojumus. Tāpat ļoti svarīgi ir katram pašam 
izvērtēt riskus un uzņemties atbildību par savu un 
līdzcilvēku veselību.

Pamatprincipi ir nemainīgi: visur, kur iespējams, 
ievēro 2 metru distanci, mazgā rokas, paliec mā-
jās, ja esi saslimis, un seko līdzi informatīvajām no-
rādēm, piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī izpil-
di konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma 
organizētāja norādījumus!

Distances ievērošana, īpaši starp savstarpēji sve-
šiem cilvēkiem, joprojām ir izšķiroša, lai mazinātu 
vīrusa izplatību, taču vairākās situācijās ir pieļau-
jams to tik strikti neievērot, piemēram, veicot dar-
ba pienākumus, bērnudārzos un nometnēs, kā arī 
sporta, dejošanas un aktiermākslas nodarbībās. 
Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji pazīstami un 
epidemiologi varēs apzināt kontaktpersonas, ja 
kāds saslims. Savukārt sabiedriskajā transportā, 
kur bieži nav iespējams ievērot starp cilvēkiem 
2 metru distanci, joprojām ir jālieto mutes un de-
guna aizsegs.

Kopš 10. jūnija atļauts vienkopus pulcēties lielā
kam cilvēku skaitam – telpās līdz 100 cilvēkiem, 
bet ārā līdz 300 cilvēkiem –, ievērojot divu metru 
distanci starp personām. Šie nosacījumi attiecas 
uz pakalpojumu sniegšanas un publisku pasāku-
mu norišu vietām. Tas nozīmē, ka privātam pasā-
kumam privātā teritorijā, piemēram, savās mājās 
vai dārzā, šādu nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem 
pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasāku-
mu un jārespektē piesardzības noteikumi.

Minētie cilvēku skaita ierobežojumi neattiecas arī 
uz vietām, kur ir aktīva cilvēku plūsma, piemēram, 
tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām, 
muzejiem, izstādēm un dabas takām, ja šajās vie-
tās netiek rīkots pasākums. Šajās vietās cilvēki ilg-
stoši neuzkavējas uz vietas, tādēļ nav iespējams 
noteikt tajās esošo cilvēku skaitu, bet šīm vietām 
ir atsevišķi specifiski nosacījumi, piemēram, jābūt 

INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM
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nodrošinātiem 4 m2 uz vienu cilvēku.

Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, plānots, ka no 
1. jūlija telpās, kuru platība ir virs 1000 m2, varēs 
pulcēties līdz 500 cilvēkiem, bet ne vairāk kā 50% 
no telpas kapacitātes un nodrošinot 4 m2 uz vie-
nu cilvēku. Tas nozīmē, ka telpu īpašniekiem būs 
jāaprēķina, cik cilvēkiem ir droši atrasties konkrē-
tajā vietā. Pasākumos ārā varētu pulcēties līdz pat 
1000 cilvēkiem. Savukārt no 1. augusta telpās, 
kuru platība ir līdz 1000 m2, iespējams, drīkstēs 
pulcēties līdz 250 cilvēkiem.

Papildu nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas vie
tām: starp galdiņiem jānodrošina 2 metru distan-
ce. Līdz 1. jūlijam pagaidām ir noteikts, ka telpās 
pie galdiņa drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, piemē-
ram, uz terases, pie galdiņa – 8 cilvēki.

Tāpat kā līdz šim, kultūras, sporta, izklaides un 
reliģiskās darbības vietas darbu uzsāks ne agrāk 
kā plkst. 6:30 un beigs ne vēlāk kā plkst. 24:00. 

Izņēmums ir brīvdabas kino un sabiedriskās ēdinā-
šanas vietas, kas drīkstēs darboties līdz plkst. 2:00 
naktī.

Valdība arī lēmusi, ka bērnu nometnēs drīkstēs 
būt 30 bērni, savukārt pieaugušo neformālās izglī-
tības pasākumos vienā grupā varēs būt 50 cilvēki. 
Īpaši nosacījumi ir arī sporta treniņos: vienā treniņ-
grupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēki, ieskaitot 
treneri. Līdz 31. jūlijam sporta pasākumiem tel-
pās, kur kopējā publisko telpu platība ir mazāka 
nekā 1000 m², ir jānotiek bez skatītājiem.

Attiecībā uz ceļojumiem Veselības ministrija aici
na rūpīgi izvērtēt to nepieciešamību. Jārēķinās, 
ka ārzemēs pastāv ne tikai lielāks risks inficēties ar 
Covid-19, bet arī nonākt karantīnā, kas būs jāievē-
ro valstī, kur tobrīd atradīsities. Vienlaikus jāņem 
vērā, ka šobrīd ES ārējā robeža nav atvērta ceļo-
jumiem, tādēļ nenotiek ceļojumi uz trešajām val-
stīm. Nenotiek arī ceļojumi uz ES un EEZ valstīm, 
kas SPKC vietnē ir publicētas kā valstis ar augstu 
risku sabiedrības veselībai (14 dienu kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 
pārsniedz 25), bet, ieceļojot Latvijā no valsts, kur 
14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits 
uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 15, būs jāievēro 
pašizolācija 14 dienas kopš izbraukšanas no mi
nētās valsts.

Ar visiem nosacījumiem, kas turpmāk jāievēro gan 
uzņēmējiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, 
var iepazīties 9. jūnijā valdības apstiprinātajos MK 
noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasā
kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežoša
nai”.

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/
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Covid-19 testēšana netiks pārtraukta, 
valsts apmaksātu testu var saņemt 
ikviens

Lai pēc ārkārtējās situācijas beigām varētu tur-
pināt Covid-19 testēšanu, nodrošināt attālinātās 
konsultācijas un nostiprinātu citas prasības, 9. jū-
nijā valdība MK noteikumos “Grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos 
nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu orga
nizēšanas un samaksas kārtība”” nostiprināja 
atbilstošas normas, kas pagaidām būs spēkā līdz 
šā gada beigām.

Prakse ārstniecības personām sniegt attālinātās 
konsultācijas pacientiem ārkārtējās situācijas lai-
kā bijusi efektīva, tāpēc lemts iesākto turpināt. Arī 
turpmāk ārsts varēs izvērtēt, vai attālinātā konsul-
tācija ir iespējama vai nepieciešams pacienta ve-
selības stāvokli novērtēt klātienē. Pacientam par 
attālināto konsultāciju nebūs jāmaksā.

Noteikumos arī nostiprināta apmaksas kārtība, lai 
varētu turpināt veikt Covid-19 diagnostiku. Tāpat 
kā līdz šim, plašs personu loks varēs saņemt valsts 
apmaksātu Covid-19 testu līdz pat gada beigām 
ierastajā kārtībā. Savukārt no 10. līdz 30. jūnijam 
ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Co-
vid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simpto
mu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tāl-
ruņa numuru 8303 darba dienās no plkst. 8 līdz 20, 
sestdienās no 9 līdz 15 un svētdienās no 9 līdz 12. 
Šāds lēmums pieņemts, lai pēc ārkārtējās situāci-
jas beigām, mazinoties ierobežojumiem, sabiedrī-
bā būtu plaša testēšana, kas ļautu savlaicīgi atklāt 
iespējamu slimības uzliesmojumu. Ja cilvēkam 
nav saslimšanas simptomu, uz paraugu ņemšanas 

punktu var ierasties arī ar velosipēdu, kājām vai, 
lietojot masku, ar sabiedrisko transportu. Ja cilvē-
kam ir saslimšanas simptomi, ieteicams vispirms 
sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs kon-
sultēt arī par nepieciešamo ārstēšanu un nosūtīt 
uz Covid-19 testu.

Valsts arī turpmāk apmaksās ar Covid-19 ārstēša-
nu saistītos izdevumus (pacientu pārvešanu, pava-
dīto laiku slimnīcā, ārstēšanu u. c.).

Tāpat paplašinātas situācijas, kurās tiks apmaksā-
tas ģimenes ārsta mājas vizītes. Valsts apmaksās 
ģimenes ārsta vizīti pacienta mājās, ja pacientam 
ir hroniskas slimības saasinājums, bet NMPD uz 
izsaukumu nebūs devies, jo situācija nav bijusi dzī-
vību apdraudoša.

Valdība arī lēma par risinājumu, ja ārkārtējās situā-
cijas laikā bija paredzēts saņemt valsts apmaksātu 
zobārstniecības pakalpojumu bērniem īsi pirms 18 
gadu sasniegšanas, bet pakalpojums tika atteikts 
un šobrīd bērns jau sasniedzis pilngadību. Ja šajā 
laikā bija konkrēts pieraksts, kas tika atteikts, 
valsts apmaksātu pakalpojumu šīs personas var 
saņemt līdz 31. augustam. Līdzīgs princips attiecas 
arī uz valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu.

Valdība arī precizēja MK noteikumus “Grozījumi 
Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra no
teikumos nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas 
un darbības kārtība””, kas paredz, ka bērna dalī-
bai visās nometnēs ir nepieciešama ģimenes ārsta 
izsniegta izziņa un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā 
septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsāk-
šanas. Ģimenes ārsts novērtē bērna veselību, bet 
nav nepieciešams sūtīt bērnu veikt Covid-19 testu.



Sociālie darbinieki tiksies Labklājības 
ministrijas organizētajās vasaras skolās

Labklājības ministrija (LM) jau septīto gadu orga-
nizē vasaras skolas sociālajiem darbiniekiem. Va-
saras skolas mērķis ir veicināt sociālo darbinieku 
profesionalitāti, motivāciju un piederības sajūtu 
savai profesijai, trīs dienu garumā intensīvi apgūs-
tot jaunas metodes un tehnikas, ko vēlāk izmantot 
savā ikdienas darbā.

Trešo gadu pēc kārtas tiek organizētas divas va-
saras skolas: no 30. jūnija līdz 2. jūlijam tiks or-

ganizēta vasaras skola sociālajiem darbiniekiem 
darbam ar ģimenēm ar bērniem, un no 7. līdz 
9. jūlijam notiks otrā vasaras skola, kurā pieda-
līsies sociālie darbinieki, kuri strādā ar pieau
gušajiem. Vasaras skolu norises vieta ir Lubānas 
novadā, “Latvijas valsts mežu” atpūtas un tūrisma 
centrā “Ezernieki”. Tāpat kā iepriekš, piedalīties 
aicināti pašvaldību sociālo dienestu, ieslodzījuma 
vietu, slimnīcu, nevalstisko organizāciju un citu in-
stitūciju sociālie darbinieki.

Abās vasaras skolās plānots uzlabot sociālo dar-
binieku komunikācijas un klientu konsultēšanas 
prasmes, ņemot vērā pašreizējās situācijas kon-
tekstu, kad strauji jāpielāgojas jaunajiem nosacī-
jumiem un ierobežojumiem – ievērojot distancē-
šanos, pašizolēšanos, komunicējot ar klientiem 
un kolēģiem attālināti, izmantojot dažādus tieš-
saistes rīkus. Ņemot vērā, ka līdzīga situācija var 
atkārtoties un tai savlaicīgi jāsāk gatavoties, jā-
analizē, kas ir izdevies labi, kas ne tik labi, jādalās 
pieredzē un labajā praksē ar kolēģiem, jāattīsta 
savstarpējā sadarbība un komunikācija.

Sociālo darbinieku vasaras skolas organizē par 
valsts budžeta līdzekļiem.

Plašāku informāciju par pieteikšanos dalībai va-
saras skolās var saņemt, rakstot uz epasta adresi 
Daiga.Muktupavela@lm.gov.lv vai zvanot pa tāl-
runi 60008555.
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NVA rīko tiešsaistes darba dienas 
darbaspēka piesaistei būvniecības un 
lauksaimniecības nozarēm

Lai veicinātu darbaspēka piesaisti nozarēm, kur 
šobrīd ir liels vakanču skaits, kā arī lai palīdzētu 
darba ņēmējiem, kuri ir zaudējuši darbu, pēc ie-
spējas ātrāk to atrast, 16. un 18. jūnijā Nodarbinā-
tības valsts aģentūra (NVA) savā sociālās vietnes 
Facebook kontā rīko divas tiešsaistes darba dienas 
videokonferences formā. 16. jūnijā nodarbinātības 
iespējas darba meklētājiem piedāvās būvniecības 
nozares darba devēji, savukārt 18. jūnijā darba 
meklētājus uzrunās tie darba devēji, kas darbojas 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaim-
niecības nozarē. Abu pasākumu sākums NVA soci-
ālās vietnes Facebook kontā – plkst. 18.

Būvniecības nozares tiešsaistes darba dienā 
16. jūnijā NVA Pakalpojumu departamenta Darba 

https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/


meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja vietnie-
ce Eva Lapsiņa informēs par pašreizējo situāciju 
būvniecības nozarē, savukārt biedrības “Latvijas 
būvuzņēmēju partnerība” pārstāvis Jēkabs Leiš-
kalns prezentēs būvniecības nozares redzējumu 
par darba tirgu. 16. jūnija tiešsaistes darba dienā 
piedalīsies tādi ar būvniecību saistītie uzņēmumi 
kā SIA “Bukoteks”, AS “BMGS”, SIA “AGMA solu-
tions”, SIA “Latvijas energoceltnieks”, SIA “Gludi 
LM”, SIA “RECK” un AS “Ceļu pārvalde”. Darba 
devēji iepazīstinās ar saviem uzņēmumiem, pa-
stāstīs par vakancēm, darba apstākļiem, specifiku 
un nosacījumiem. Pasākuma laikā darba meklētāji 
jautājumus varēs uzdot sociālās vietnes Facebook 
NVA konta komentāru sadaļā.

Ja saistošs ir darbs lauksaimniecības, mežsaimnie-
cības un zivsaimniecības nozarē, piedalieties tieš-
saistes darba dienā 18. jūnijā!
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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 izklāstīts par ES programmu “Eiropa pilso-
ņiem” un “Radošā Eiropa” piedāvātajām finansē-
juma iespējām projektu īstenošanai.

Vebinārs notiks 19. jūnijā plkst. 11.

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

Ja nevēlaties savā ierīcē instalēt lietotni, tad sekot 
tiešsaistes 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.

Seminārs LIFE projektu rakstītājiem 
Vides un Resursefektivitātes 
apakšprogrammā

17. jūnijā Zoom platformā norisināsies tiešsaistes 
seminārs par LIFE projektu rakstīšanu Vides un 
Resursefektivitātes apakšprogrammā.

Seminārā īpaša uzmanība tiks pievērsta koncepciju 
sagatavošanai Eiropas Komisijas LIFE konkursam. 
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Tāpat tiks sniegts ieskats projekta veidošanas pro-
cesā, kā arī varēs uzzināt par prioritātēm un svarī-
gākajiem jaunumiem vides un resursefektivitātes 
jomā.

Pasākuma programma pieejama ŠEIT.

Lai piedalītos seminārā, iepriekš jāaizpilda pietei
kuma anketa, kas pieejama ŠEIT.

Vairāk informācijas: Madara Eihe, LIFE Atbalsta 
vienības sabiedrisko attiecību eksperte (madara.
eihe@vraa.gov.lv).
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Par Spānijas kailgliemeža izplatības 
ierobežošanu

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) pēdējo gadu 
laikā saņem regulārus Latvijas iedzīvotāju ziņoju-
mus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūrau-
gus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spā-
nijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži nereti 

tiek konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus 
postījumus dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika 
iestāšanos iedzīvotāju sūdzības pēdējās nedēļās ir 
būtiski pieaugušas, nereti izskan lūgums pēc koor-
dinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem.

Spānijas kailgliemezis ierindots Eiropas simts 
visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai gan no 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=36bdd16b9c&e=a6f291200c
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=cb7ea7c00e&e=a6f291200c
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=cb7ea7c00e&e=a6f291200c
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zinātniskā viedokļa arī Latvijā tā ir klasificējama kā 
invazīva suga, nepilnīgā normatīvā regulējuma dēļ 
šobrīd Spānijas kailgliemezis nav oficiāli iekļauts 
invazīvo sugu sarakstā. Latvijas teritorijā šī suga 
ir sastopama kopš 2009. gada. 2019. gada rudenī 
bija konstatētas un apstiprinātas 59 sugas atrad-
nes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas centrā-
lajā daļā. 2020. gadā sugas izplatība, visticamāk, 
ir paplašinājusies (skat. karti 1. pielikumā – dati 
uz 05.06.2020.). Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion 
vulgaris ir ļoti līdzīgs vietējam sarkanajam kailglie-
mezim Arion rufus, kas sastopams Latvijas dien-
vidrietumos – Embūtē un pie Liepājas ezera. Tādēļ 
sākumā eksperti precīzi nosaka kailgliemeža sugu 
un tikai tad apstiprina jaunu atradni.

Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ieva-
zāts ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas glieme-

ža oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu gliemezis veik-
smīgi iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, grāv-
malām un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan 
kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās teritorijās. Tāpēc 
ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža izpla-
tības ierobežošanā būtu jāiesaistās visu invadēto 
teritoriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas kailgliemezis 
visintensīvāk olas dēj no augusta līdz septembrim, 
jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāks glieme-
žu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un izdētu 
olas. Viena dējuma olas ir vienkopus, un vienā dē-
jumā var būt pat vairāk nekā 250 olu.

Sugas ietekme var izpausties dažādi: piemēram, 
kailgliemeži var apdraudēt kultūraugus un vietējās 
augu sugas, gan apēdot tās, gan pārnēsājot dažā-
dus augu patogēnus. Tāpat Spānijas kailgliemezis 
izkonkurē un barojas ar citām bezmugurkaulnieku 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_26_p1.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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sugām, piemēram, gliemežiem un sliekām. Ir no-
vērota krustošanās ar tuvāk radniecīgajām Arion 
ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimi-
lējas un izzūd. Suga var izplatīt jaunas parazītu un 
patogēnu sugas, kas ar gliemežiem tiek ievestas 
no citiem reģioniem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dabas aizsardzības 
pārvalde aicina:

• informēt iedzīvotājus par Spānijas kailgliemeža 
iespējamo ietekmi un rīcību tā izplatības iero-
bežošanā, ievietojot pašvaldības vietnē un/vai 
izdrukājot infografikas un novietojot tās vietās, 
kur parasti pulcējas cilvēki, jo īpaši mazdārziņu 
rajonos, kas ir nozīmīgas Spānijas kailgliemežu 
dzīvotnes un tālākas izplatības avoti;

• papildu informācijai iepazīties ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldes vietnē pieejamo Spā-

nijas kailgliemežu izplatības ierobežošanas  
plānu;

• turpināt ziņot par jauniem atradņu gadīju
miem, rakstot uz epasta adresi invazivs@
daba.gov.lv, norādot iespējami precīzu atrad-
nes vietu, savu kontaktinformāciju un pievieno-
jot atrastā Spānijas kailgliemeža foto;

• iespēju robežās atbalstīt vietējos iedzīvotājus 
cīņā ar šo sugu, kā arī novados, kur Spānijas 
kailgliemeža atradnes ir apstiprinātas un tas 
jau bieži sastopams, uzņemties šīs sugas īpatņu 
iznīcināšanas koordināciju. Ir jārēķinās, ka kail
gliemežu ierobežošana ir darbietilpīgs process, 
kas jāveic katru gadu;

• pievērst īpašu uzmanību, lai šīs sugas ierobežo-
šana notiktu arī pašvaldībai piederošajos vai tās 
apsaimniekotajos īpašumos.
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