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Tūrisma nozares pārstāvju tikšanās 
Valsts prezidenta kancelejā

30.  jūlijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pa-
domniece Andra Feldmane kopā ar tūrisma, vies-
mīlības  un  pasākumu  organizatoru  nozares  pār-
stāvjiem Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidenta kan-
celejas  vadītāju  Andri Teikmani  un  padomnieci 
ekonomikas politikas jautājumos Alisi Pīku.

Pamatojoties  uz  kopīgu  iniciatīvu,  6.  martā  tika 
izveidota Latvijas Darba devēju konfederācijas un 
nozares  vadošo darba devēju organizāciju  –  Lat-
vijas  Viesnīcu  un  restorānu  asociācijas,  Latvijas 
Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas, Latvijas 
Kongresu biroja un Latvijas Restorānu biedrības – 
krīzes vadības komiteja.  Ņemot  vērā  situāciju 
nozarē, krīzes vadības komitejai  ir pievienojusies 
Latvijas Pasākumu producentu asociācija, Latvijas 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ



2

lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Latvijas 
Tirgotāju  asociācija  un  tūrisma  klasteris  “Enter 
Gauja”, un  to atbalsta arī Latvijas Pašvaldību sa-
vienība.

Tikšanās gaitā tika apspriesti  jautājumi, ko noza-
re  aktualizēja  jūlija  sākumā Latvijas Valsts  prezi-
dentam, Ministru prezidentam un Latvijas Bankas 
prezidentam  nosūtītajā  atklātajā vēstulē,  tajā 
skaitā  par  situāciju  katrā  nozares  segmentā,  no-
zares konkurētspēju reģionā, nodarbinātību, mul-
tiplikatora efektu, sadarbību ar valsts institūcijām 
un kā to padarīt rezultatīvāku, pieejamo atbalsta 
instrumentu  efektivitāti  un  nozares  ģenerālvie-
nošanos  un pašsakārtošanos. Tikšanās  dalībnieki 
uzsvēra  nozares  lielo  pienesumu  Latvijas  pakal-
pojumu eksportā, tās sociālo lomu – tā nodarbina 
vairāk nekā 30 000 strādājošo un cenšas saglabāt 
darbvietas –, kā arī vienojās: lai veiksmīgi piesais-
tītu  struktūrfondu  līdzekļus  darbības  atjaunoša-
nai, valdībai būtu jādefinē, ka tūrisms ir viena no 
Covid-19 krīzē visvairāk cietušajām nozarēm.

Šobrīd  tūrisma  un  viesmīlības  nozare  piedzīvo 
vēsturiski  smagāko krīzi:  90–100%  saimnieciskās 
darbības  kritums  gan  uzņemošā,  gan  izejošā  tū-
risma  jomā; 90–95% Latvijas naktsmītnēs  apkal-
poto  viesu  samazinājums  (pamatojoties  uz  STR 
Global datiem, trešais straujākais kritums Eiropā); 
otrais  lielākais piešķirto dīkstāves pabalstu skaits 
(12  870  darba  ņēmēji  saskaņā  ar VID  datiem  uz 
07.06.2020.); 85% nozares uzņēmumu ir ņemti 
hipotekārie kredīti.

Starptautiskais tūrisms rada gandrīz 5% no Latvi-
jas  iekšzemes kopprodukta un  līdz šim bijis nozī-
mīgs  pienesums  Latvijas  eksporta  bilancē,  devis 
vienu  no  lielākajiem  ieguldījumiem pakalpojumu 
eksporta kopējā vērtībā, vēsturiski augstāko apjo-
mu sasniedzis 2019. gadā; tas tiešā veidā ir svarīgs 
valsts tēla veidotājs.

Latvijā,  tāpat  kā  citviet  attīstītajā  pasaulē,  tūris-
ma nozīme valsts ekonomikā ir vērtējama ne 
tikai tiešajā ekonomiskajā atdevē. Tūrisma noza-
res multiplikatora efekts arī Latvijā veicina vietējā 
ražojuma pārtikas, dzērienu un citu Latvijā ražotu 
preču un pakalpojumu pieprasījumu. Vistiešākajā 
veidā tā ir saistīta ar Latvijas materiālā un kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ko nodrošina 
vietējie  amatnieki,  mājražotāji  un  nodarbinātie 
citās  nozarēs,  kuri  pastarpināti  atkarīgi  no  tūris-
ma nozares. Tāpat pie netiešās  ietekmes noteikti 
uzskaitāma arī  transporta  nozare,  pasažieru pār-
vadājumi, kā arī virkne pašnodarbināto un autor-
atlīdzības saņēmēju (tūristu gidi, pasākumu orga-
nizatori un vadītāji u. c.).

Vissarežģītākajā  situācijā  ir  vidējie un  lielie  tūrisma 
uzņēmumi, kas pakalpojumus sniedz visu gadu, pa-
stāvīgi algo darbiniekus un ir lielie nodokļu maksātāji.

Eiropas Komisija, Ekonomiskās sadarbības un at-
tīstības organizācija (OECD) un Fiskālās disciplīnas 
padome ir rekomendējušas valstīm atbalstīt krī-
zes visvairāk skartās nozares. Arī nozares Eiropas 
“jumta” organizācija HOTREC sadarbībā ar sociā-
lajiem partneriem izsūtītajā paziņojumā uzsvērusi 
pievienotās vērtības nodokļa lomu un ieteikusi to 
kā  vienu  no  labākajiem  risinājumiem nozares  iz-
augsmes atjaunošanai.

LPS uzsver, ka tūrismam kā Covid-19 krīzē visvairāk 
cietušajai nozarei un vienīgajai, kas tik ļoti atkarīga 
no sezonalitātes,  ir  jāsniedz  lielāks valsts atbalsts 
un jāgādā, lai kredītsaistību dēļ bankas neizputinā-
tu mūsu mazos un vidējos tūrisma uzņēmējus.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Santa Graikste,
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas  

izpilddirektore



Diskusija par C hepatītu

28.  jūlijā  Pašvaldību  savienībā  notika  diskusija 
“Jauni izaicinājumi jeb Kā pārkāpt suņa astei 
un uzveikt HCV”, kurā ārsti un veselības politikas 
plānotāji meklēja risinājumus, kā Latvijai sasniegt 
Pasaules Veselības organizācijas uzstādīto mērķi – 
līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu 
draudu  iedzīvotāju  veselībai.  Diskusiju  vadīja  Rī-
gas Austrumu slimnīcas Aknu slimību nodaļas va-
dītāja Dr. Ieva Tolmane.

Pasākumu  atklāja  Rīgas  Austrumu  klīniskās  uni-
versitātes  slimnīcas  stacionāra  “Latvijas  infekto-
loģijas centrs” virsārste Dr. Velga Ķūse ar prezen-
tāciju  par C  hepatītu  un  tā  ārstēšanas  iespējām. 
Turpinājumā C hepatīta pacientu apvienības pār-
stāvis Kristaps Kaugurs informēja par 2019. gadā 

notikušās  diskusijas  rezultātiem,  apkopojot  pērn 
formulētās  apņemšanās  un  neatrisinātos  jautā-
jumus. Tālāk  sekoja  Jelgavas  cietuma  Medicīnas 
daļas vadītāja dr. Edvīna Biļeviča ziņojums par C 
hepatīta prevalenci un ārstēšanas iespējām Latvi-
jas cietumos.

Pasākuma turpinājumā notika diskusija, kurā ārsti 
un citi nozares eksperti kopā ar veselības politikas 
veidotājiem apsprieda nesenos uzlabojumus C he-
patīta  ārstēšanā un meklēja  turpmākos  soļus,  lai 
samazinātu C hepatīta  izplatību Latvijas  iedzīvo-
tāju vidū.

“Ir divi iemesli, kādēļ svarīgi sasniegt un izārstēt 
ikvienu C hepatīta pacientu Latvijā. Pirmkārt, tā 
pašam pacientam ievērojami tiek samazināts aknu 
cirozes un vēža risks. Otrkārt, katrs izārstētais cil-
vēks vairs nav infekcijas avots un nevar inficēt citus 
sabiedrības locekļus,” tēmas aktualitāti uzsver dis-
kusijas vadītāja Dr. Ieva Tolmane.

Diskusiju  rīkoja  Latvijas  Infektologu,  hepatologu 
un HIV/AIDS speciālistu asociācija sadarbībā ar C 
hepatīta pacientu apvienību. Pasākumu atbalstīja 
AbbVie un Latvijas Pašvaldību savienība.

Prezentācijas skatiet šeit.

Diskusijas  videoieraksts  pieejams  LPS  vietnes 
www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Vi-
deoarhīvs” vai šeit, kā arī YouTube kanālā šeit.
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Pagastu apvienības tikšanās Rundālē

Vasaras  pilnbriedā  šī  gada  31.  jūlijā  gleznainajā 
Rundālē  tikās  Latvijas  Pagastu  apvienības  valde 
(PAV), uzsverot sadarbības un novērtējuma nozī-
mi. Bijušie pagastu vadītāji savu darba mūžu vel-

tījuši vietējai attīstībai, tāpēc tikšanās reizē dalījās 
ne tikai pieredzē un atmiņās, bet arī pārdomās par 
šībrīža norisēm Latvijā, tai skaitā administratīvi te-
ritoriālo reformu (ATR).

Šie  pagastu  vadītāji  darba  dzīvē  saskārušies  ar 
neskaitāmiem  izaicinājumiem,  pieredzējuši  arī 
sarežģītus  un  neparedzamus  laikus,  kad  valsts 
piedzīvoja vēsturiski nozīmīgas pārmaiņas un vie-
tējos pagastos bija jārada jauni risinājumi. Tomēr 
stabils pamats tolaik ikdienas darbā un pārvaldībā 
bija stipras vērtības un cieņa. Diemžēl šodien vēr-
tības ir mainījušās, rezultātā zaudēta arī cieņpilna 
attieksme,  sadarbība  un dialogs  un  aizmirsts,  ka 
iedzīvotāji ir pirmajā vietā. Tādējādi līdz ar gaidā-
mo reformu vara vēl  vairāk attālināsies no  iedzī-
votājiem.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5971-diskusija-par-c-hepatitu
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PAV  darbojās  Latvijas  Pašvaldību  savienības  sa-
stāvā  no  1993.  līdz  2009.  gadam. Tajā  laikā,  vēl 
pirms iepriekšējās ATR, katru rajonu PAV pārstā-
vēja  viens  pagasta  vadītājs  un  viņa  aizvietotājs. 
Šajā  periodā  kopumā  valdē  darbojās  tikai  102 

cilvēki,  jo  tajos  laikos  vadītāju  mainība  nebija  
liela.

Sniedze Sproģe
LPS padomniece

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 4. augustā plkst. 11 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par  jaunā  Pašvaldību  likuma  izstrādi  –  infor-
mēs LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un 
padomniece  juridiskajos  jautājumos  Kristīne 
Kinča.

2. Diskusija ar labklājības ministri Ramonu 
Petraviču  (plkst. 12)  par  Labklājības ministri-
jas  sagatavotajiem  priekšlikumiem  garantētā 
minimālā  ienākuma  (GMI)  līmeņa  un  trūcīgās 
personas  ienākuma  līmeņa  apmēra  paaug-
stināšanai  no  2021.  gada  1.  janvāra  sakarā  ar 

Satver smes tiesas spriedumu īstenošanu lietās 
par GMI un  trūcīgas personas  ienākuma  līme-
ni  –  diskusiju  vadīs  LPS  priekšsēdis Gints Ka-
minskis un LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks.

3. Par publiskajā apspriešanā esošiem priekšliku-
miem, kuri ietekmē pašvaldību budžetu:
• veselības  nodoklis,  iedzīvotāju  ienākuma 
nodokļa  ieņēmumu  daļas  samazināšana 
pašvaldībām;

• plānotās kadastrālās vērtības 2022. gadam, 
iespējamās  izmaiņas  nekustamā  īpašuma 
nodoklī;

• minimālā alga – 500 eiro;
• brīvpusdienu cena – 1,90 eiro –

informēs LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Sanita Šķiltere.

4. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS ikgadējās sarunas ar VARAM LPS un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas  (VARAM)  gadskārtējās  sarunas  no-
tiks 5. augustā plkst. 10 VARAM ēkā (Rīgā, Peldu 
ielā 25). Sarunas vada vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Juris Pūce un LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis. 

Darba kārtība:

10:00–10:10 Ievadvārdi

10:10–10:25

1. LPS un VARAM 2019. gada sarunu protokola 
izpilde.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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10:25 – 10:40

2. Reģionālā attīstība un plānošana:

2.1. Reģioni, to funkcijas un reģionālā attīstība, 
tās  īstenošanas  atbalsts,  t.  sk.  Reģionālās 
politikas pamatnostādņu īstenošana.

2.2. Savlaicīga gatavošanās ES  fondu apguvei 
2021.–2027. gadā.

2.3. Teritorijas attīstības plānošana pārejas pe-
riodā (t. sk. laikā no 2020. gada 1. jūnija līdz 
pašvaldību vēlēšanām) un teritorijas attīstī-
bas plānošanas sistēmas attīstība.

10:40–10:55

3. Vide:

3.1.  Biotopu  eksperta  slēdziena  derīguma  ter-
miņš.

3.2. Pamatjautājumi par:

	atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna iz-
strādes gaitu,

	reģionālo plānu uzdevumiem,

	investīcijām mērķu  sasniegšanai  atkritumu 
apsaimniekošanas jomā.

10:55–11:10

4. IKT un transporta joma:

4.1.  Nākamā  plānošanas  perioda  (2021–2027) 

ERAF  finansējuma  piešķiršana  pašvaldību 
IKT projektam (-iem).

4.2. Valsts  līdzfinansējums  pašvaldību  koprisi-
nājumu uzturēšanai.

11:10–11:25 

5. Pieejamie finanšu resursi un plānotās aktivitā-
tes pašvaldībām “Taisnīgās pārejas”, “Atjauno-
šanas un noturības veicināšanas” fondu un “Ko-
hēzijas papildinājuma” līdzekļu apgūšanā.

11:25–11:40

6. Likumprojekta  “Likums  par  pašvaldībām”  iz-
strādes gaita un konceptuālie jautājumi.

11:40–11:55

7. Novadu  attīstības  centru  atbalsta  iespējas  un 
nomales  efekta  samazināšana  pēc ATR,  t.  sk. 
datubāzu  veidošana  par  sociālekonomisko  si-
tuāciju un tās pārmaiņām novadu teritoriālajās 
vienībās.

11:55–12:10

8. Dažādi, t. sk. par pašvaldību saistošo noteiku-
mu  publicēšanu  oficiālajā  izdevumā  “Latvijas 
Vēstnesis” un sistematizāciju  tiesību aktu por-
tālā www.likumi.lv.

Ivita Peipiņa
LPS padomniece

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Iecavā

Latvijas  Pašvaldību  izpild-
direktoru  asociācijas  (LPIA) 
sanāksme  notiks  7. augus-
tā plkst. 10  Iecavas novada 
Kultūras  namā  (Iecavā,  Rī-
gas ielā 18).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Iecavas novada domes priekšsēdē-
tāja Aivara Mačeka uzruna un novada prezentāci-
ja – izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.

10:40–11:00  –  LPIA  Valdes  informācija  –  LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Skats no malas uz pašvaldībām. Pārmaiņas 10 
gados

11:00–11:40 – Izmaiņas demokrātiskajos procesos 
10 gadu laikā – eksperts Juris Radzevičs.

11:40–12:00 – Latvijas pašvaldību efektivitāte un 
ilgtspēja – 13. Saeimas aktuālais jautājums – Saei-
mas deputāte Inga Goldberga.

12:00–12:40 – Atgriezeniskā saite – izaugsmes, sa-
darbības un demokrātijas pamats – Biznesa augst-
skolas Turība prodekāne, komunikācijas profesio-
nāle Jana Bunkus.

12:40–14:00 – Pašvaldību pārmaiņas 10 gados žur-
nālistu skatījumā – Romāns Meļņiks (Dienas me-
diji); Ansis Bogustovs (TV un radio); Bens Latkov-
skis (NRA).

14:00–14:45 – Pusdienas.

http://www.likumi.lv
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14:45–17:30  – Novada apskate  –  uzņēmumi SIA 
“Vizulo”, AS “Balticovo” un SIA “AISIS” (organiza-
tori patur iespēju mainīt apskates programmu ie-

robežojumu dēļ!).
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Seminārs par dabā balstītiem 
risinājumiem pilsētvides atveseļošanai, 
notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanai

26. augustā plkst. 10 LPS un Ikšķiles novada paš-
valdība projektā “Strādājot kopā iespēju sniegša-
nai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstī-
bas veicināšanai ES partnervalstīs 2” rīko seminā-
ru “Dabā balstīti risinājumi pilsētvides atveseļo-
šanai, notekūdeņu un lietus ūdens attīrīšanai”. 

Plašāka informācija par semināru un darba kārtība 
pieejama šeit.

No plkst. 10 līdz 13 semināram varēs sekot līdzi 
tiešsaistē LPS YouTube kanālā.

Lūdzam  pieteikties semināram līdz 21. augus-
tam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Sandra Bērziņa
LPS padomniece

EIROPĀ UN PASAULĒ

Vīrusam nav atvaļinājuma: arvien vairāk 
pašvaldību Beļģijā nosaka obligātu 
masku valkāšanu

Ņemot vērā pieaugošo ar Covid-19 inficēto skaitu 
Beļģijā, arvien vairāk pašvaldību izmanto tiesības 
noteikt  obligātu  sejas  masku  lietošanu  ne  tikai 
veikalos un komersantu ielās, bet visā administra-
tīvajā  teritorijā. Tāpat  pašvaldībām  ir  arī  tiesības 

atcelt  publiskos  pasākumus,  ja  epidemioloģiskā 
situācija pasliktinās.

23.  jūlija  Beļģijas  Nacionālās  drošības  padomes 
sēdē  koronavīrusa  ierobežošanai  tika  nolemts 
turpmāk lietot nacionālu un vietēju pieeju, uzsve-
rot, ka pašvaldībām ir liela loma Covid-19 gadījumu 
samazināšanā. Tika noteikts, ka, ņemot vērā vietē-
jo epidemioloģisko situāciju, pašvaldības var lemt 
par papildu soļiem vēl bez nacionāli noteiktajiem. 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5991-aicinam-piedalities-seminara-par-daba-balstitiem-risinajumiem-pilsetvides-atveselosanai
https://forms.gle/GWdVjSbz1sd6D7QQ7


Izsludinām pieteikšanos konkursam 
attīstības sadarbības aktivitāšu 
īstenošanai ar Austrumu partnerības 
valstu pašvaldībām

Latvijas  Pašvaldību  savienība  izsludina  pieteikša-
nos konkursam attīstības sadarbības aktivitāšu īs-
tenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašval-
dībām jebkurā laikā no 2020. gada 14. līdz 29. no-
vembrim Eiropas vietējās solidaritātes dienās!

Konkursā var piedalīties pašvaldības, kurām ir sa-
darbības partneri  kādā  no  trim Austrumu  part-
nerības valstīm – Gruzijā, Moldovā vai Ukrainā. 
Aktivitātes  jāīsteno Latvijā, konkursa pieteikumu 
iesniegušās  pašvaldības  administratīvajā  teritori-
jā, jebkurā laika posmā no 14. līdz 29. novembrim. 
To mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju un politiķu 

izpratni  par  attīstības  sadarbības  aktivitātēm  un 
sadarbību ar Austrumu partnerības valstu pašval-
dībām. 

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties dokumentā 
pielikumā, kur atradīsiet arī pieteikuma formas.

Pieteikumu  iesniegšanas  termiņš  ir  2020. gada 
10. septembris.  Aktivitāšu  pieteikums  kopā  ar 
budžeta  tāmi  jānosūta  uz  e-pasta  adresi  agita.
kaupuza@lps.lv. 

Aktivitātes tiks finansētas no LPS īstenota un Ei-
ropas Savienības līdzfinansēta projekta „Strādājot 
kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām  attīstības  veicināšanai  ES  partner-
valstīs” līdzekļiem un ar Latvijas Republikas Ārlie-
tu  ministrijas  līdzfinansējumu.  Latvijas  Pašvaldī-
bu  savienība  Eiropas  vietējās  solidaritātes  dienu 

Pašvaldību rokās ir plašs rīcības klāsts, no konkrē-
tas iestādes slēgšanas līdz pat iedzīvotāju pārvie-
tošanās ierobežojumiem. 

Daudzas pašvaldības arī nav kavējušās izvirzīt stin-
grākus  noteikumus  koronavīrusa  ierobežošanai. 
Patlaban masku valkāšana ir obligāta visā Antver-
penes reģionā, kur vērojams intensīvs Covid-19 uz-
liesmojums, kā arī vairākās citās Beļģijas vietās, arī 
piekrastē, ko vasarā iecienījuši atpūtnieki. Intere-
santi, ka obligāta maskas valkāšana visā teritorijā 
noteikta arī tādās vietās, kur nav neviena vai ir daži 
inficēšanās gadījumi. Pašvaldību mēri to skaidro ar 
vēlmi saglabāt pašreizējo epidemioloģisko situāci-
ju. Dažu pašvaldību mēri nav kavējušies arī kritizēt 
federālo  valdību  par  nepietiekamo  informācijas 
pieejamību par inficēto skaita dinamiku konkrēta-

jā teritorijā, ko tie vēlētos saņemt regulāri un indi-
viduāli, nevis iegūt informāciju pētniecības institū-
ta “Sciensano” vietnē, kas pieejama ikvienam.

Vairākas  pašvaldības  bija  noteikušas  obligātu 
masku  lietošanu  jau  kopš  maija,  kad  valstī  tika 
mazināti  iedzīvotāju pārvietošanās  ierobežojumi. 
Tā,  piemēram, Eterbēkas  (Etterbeek)  novadā Bri-
seles reģionā maskas obligāti bija jālieto pie sko-
lām laikā, kad skolēni  ierodas skolā un to pamet, 
kā arī komersantu ielās, kur iedzīvotājiem ir grūti 
ievērot sociālo distancēšanos. Toreiz šo pašvaldī-
bu lēmumu kritizēja Beļģijas iekšlietu un drošības 
ministrs Pīters De Krems (Pieter De Crem), uzsve-
rot, ka mēri nevar iedzīvotājiem likt vilkt maskas, 
bet tikai stingri ieteikt.

Infektologi secina, ka kopš 15. jūlija vīruss intensīvi 
cirkulē visā Beļģijas teritorijā, it īpaši blīvi apdzīvo-
tās vietās un rajonos, kur dzīvo iedzīvotāji ar zemu 
sociālekonomisko stāvokli, visvairāk tas skar iedzī-
votāju aktīvo daļu vecumā no 20 līdz 40 gadiem.

Iedzīvotāji  var  sekot  līdzi  pašvaldību  lēmumiem 
par masku obligātu valkāšanu interaktīvā kartē. Ja 
pašvaldības noteikušas masku obligātu valkāšanu 
konkrētās  ielās, par  to  liecina uz  ielām  izvietotas 
zīmes, kā arī uz ietvēm uzkrāsoti masku zīmējumi.

foto: lesoir.be
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https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_31_p1.docx
file:///C:\Agita\Platforma\SGAII\EDLS\konkurss\agita.kaupuza@lps.lv
file:///C:\Agita\Platforma\SGAII\EDLS\konkurss\agita.kaupuza@lps.lv
http://platforma-dev.eu/about-the-fpa/
http://platforma-dev.eu/about-the-fpa/
http://localsolidaritydays.eu/
https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB
https://www.lesoir.be/315970/article/2020-07-29/la-liste-des-communes-ou-le-masque-est-obligatoire-infographie


• 27. jūlijā LV portāls: “Gatavo nosacījumus mā-
cību gada sākšanai” – par pašvaldību atbildību 
klātienes mācību pārtraukšanā un LPS padom-
nieka Māra Pūķa  viedoklis  (šeit:  https://lvpor-
tals.lv/norises/318422-gatavo-nosacijumus-
macibu-gada-saksanai-2020).

• 28.  jūlijā LETA:  “Notiks ekspertu diskusija par 
C hepatīta saslimstības mazināšanu” – par LPS 
rīkoto diskusiju  “Jauni  izaicinājumi  jeb Kā pār-

kāpt suņa astei un uzveikt C hepatītu”.

• 28. jūlijā LETA: “LPS eksperte: pirms jauno ka-
dastrālo  vērtību  ieviešanas  jāatrisina  daudzas 
būtiskas problēmas” – LPS padomniece Sanita 
Šķiltere par jauno kadastrālo vērtību ieviešanu 
un nekustamā īpašuma nodokli.

• 28.  jūlijā LSM.lv; Latvijas Radio:  “IZM  rosina 
noteikt  trīs  mācību  īstenošanas  modeļus  Co-
vid-19  laikā”  –  LPS  priekšsēža  Ginta Kamin
ska  dalība  raidījumā  “Pēcpusdiena”  par  izglī-
tības organizēšanu klātienē un attālināti  (šeit: 
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/izm-ro-
sina-noteikt-tris-macibu-procesa-istenosanas-
modelus-covid.a132563/).

• 29. jūlijā LETA: “LPS eksperte: pirms jauno ka-
dastrālo  vērtību  ieviešanas  jāatrisina  daudzas 
būtiskas problēmas” – LPS padomniece Sanita 
Šķiltere par jauno kadastrālo vērtību ieviešanu 
un nekustamā īpašuma nodokli.

aktivitātes rīko kopš 2016. gada, lai informētu paš-
valdības  un  iedzīvotājus  par  attīstības  sadarbību 
un attīstības  izglītību. Papildu  informāciju par Ei-
ropas vietējās solidaritātes dienām atradīsiet tām 
veltītajā vietnē.

Ja ir jautājumi par konkursa pieteikumu un īsteno-

jamajām aktivitātēm, lūdzu, sazinieties ar LPS pa-
domnieci ES  jautājumos Agitu Kaupužu  (e-pasts: 
agita.kaupuza@lps.lv; tālr. 26430728).

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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LPS MEDIJOS

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

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.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/izm-rosina-noteikt-tris-macibu-procesa-istenosanas-modelus-covid.a132563/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/izm-rosina-noteikt-tris-macibu-procesa-istenosanas-modelus-covid.a132563/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/izm-rosina-noteikt-tris-macibu-procesa-istenosanas-modelus-covid.a132563/
http://localsolidaritydays.eu/
file:///C:\Agita\Platforma\SGAII\EDLS\konkurss\agita.kaupuza@lps.lv
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saska-
ņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS562 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Adop-
cijas reģistra noteikumi”

27.07.2020. 09.07.2020. Nē

2. VSS585 – Par likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 27.07.2020. 16.07.2020. Jā
3. VSS596 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru  kabineta 2016.  gada  10. maija noteikumos 
nr. 287 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt  inovāciju  ievieša-
nu komersantos”  1.2.2.2.  pasākuma  “Inovāciju motivācijas 
programma” īstenošanas noteikumi””

28.07.2020. 16.07.2020. Jā

4. VSS590 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kār-
tība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros paš-
valdībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā 
novada pašvaldības  administratīvās  struktūras  projekta  iz-
strādei”

30.07.2020. 16.07.2020. Nē

5. VSS551 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2015. gada 1.  jūlija rīkojumā nr. 347 
“Par  biedrībai  un  nodibinājumam  piederošajām  ēkām  vai 
inženierbūvēm,  kas  netiek  apliktas  ar  nekustamā  īpašuma 
nodokli””

31.07.2020. 09.07.2020. Jā

6. VSS578 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ze-
mes vienību Smiltenes novadā piederību vai piekritību valstij 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu 
ministrijas personā”

31.07.2020. 16.07.2020.

Jā, ar 
ierosi-
nāju-
miem

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

30. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-631  –  Rīkojuma  projekts  “Par  finansējuma 
piešķiršanu Gulbenes novada domei”

VSS-652 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpa-
šumā”

VSS-653 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru  kabineta 2014.  gada  14.  oktobra noteikumos 

nr.  631  “Latvijas  Republikas  iekšējo  jūras  ūdeņu, 
teritoriālās  jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zo-
nas būvju būvnoteikumi””

VSS-618 – Likumprojekts  “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”

VSS-619 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos nr. 187 
“Sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  iepirkuma 
procedūru un metu konkursu norises kārtība””

VSS-620  –  Noteikumu  projekts  “Sabiedrisko  pa-
kalpojumu sniedzēju  iepirkumu paziņojumi un to 
sagatavošanas kārtība”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490337
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490337
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490337
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490338
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490295
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490295
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490295
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490295
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490296
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490296
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VSS-621 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
nr.  107  “Iepirkuma  procedūru  un metu  konkursu 
norises kārtība””

VSS-622 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
nr. 105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgum-
cenu robežvērtībām””

VSS-623 – Noteikumu projekts “Publisko iepirku-
mu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

VSS-625 – Likumprojekts “Grozījumi  likumā “Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību””

VSS-626  –  Rīkojuma  projekts  “Grozījumi  Minis-
tru  kabineta  2016.  gada  13.  decembra  rīkojumā 
nr.  769  “Par  Latvijas  valsts  simtgades  pasākumu 
plāna  2017.–2021.  gadam  īstenošanai  piešķirtā 
valsts budžeta finansējuma sadalījumu””

VSS-627 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2020.  gada  21.  janvāra  noteikumos 
nr. 33 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts bu-
džeta  finansējumu  programmas  “Latvijas  skolas 
soma”  īstenošanai  no  2020.  gada  1.  janvāra  līdz 
2020. gada 31. decembrim””

VSS-635  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Sociālā  uz-
ņēmuma likumā”

VSS-647  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos 
nr. 244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelz-
ceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu””

VSS-648 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 
Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īs-
tenošanai”

VSS-649 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma Gramzdas  ielā, Rīgā, pirkšanu projekta “Ei-
ropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas 
izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju 
un Lietuvu” īstenošanai”

VSS-650 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-

šuma Kārklu ielā 17, Priedaines ielā 102, Gramzdas 
ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta  “Eiropas  stan-
darta  platuma  1435 mm dzelzceļa  līnijas  izbūves 
“Rail  Baltica”  koridorā  caur  Igauniju,  Latviju  un 
Lietuvu” īstenošanai”

VSS-636  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Bāriņtiesu 
likumā”

VSS-637  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Civilliku-
mā”

VSS-638 – Likumprojekts “Grozījums Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likumā”

VSS-639 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civilliku-
ma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
piemērošanas kārtību””

VSS-640 – Likumprojekts “Grozījums Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”

VSS-641 – Likumprojekts “Grozījums Kredītiestā-
žu likumā”

VSS-642  –  Likumprojekts  “Grozījums  Notariāta 
likumā”

VSS-643 – Likumprojekts “Grozījumi  likumā “Par 
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiro-
pas pilsoņu iniciatīvu””

VSS-644 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

VSS-645  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Zemesgrā-
matu likumā”

VSS-629  –  Likumprojekts  “Grozījums  Valsts  un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā”

VSS-630 – Noteikumu projekts “Mācību pārvaldī-
bas sistēmas noteikumi”

VSS-633 – Noteikumu projekts “Dabas pieminekļa 
“Lēdurgas  dendroloģiskie  stādījumi”  individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490294
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490294
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490294
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490294
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490293
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490293
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490293
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490293
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490292
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490292
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490303
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490303
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490304
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490319
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490319
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490332
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490332
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490332
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490332
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490333
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490333
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490333
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490333
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490321
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490322
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490324
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490324
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490324
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490324
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490326
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490326
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490328
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490328
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490328
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490329
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490329
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490330
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490330
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490307
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490307
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490307
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490308
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490308
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Aicinājums piedalīties seminārā par LIFE 
projektu budžeta sastādīšanu

10.  augustā  Zoom platformā notiks  seminārs 
“LIFE projektu budžeta sastādīšana”. Tas  pare-

dzēts  visiem  LIFE  programmas  interesentiem  – 
gan tiem, kas tikai plāno iesniegt projektu iesnie-
gumus,  gan  tiem,  kas  jau  iesnieguši  2020.  gada 
projektu  koncepcijas  Eiropas Komisijā. Seminārā 
tiks detalizēti apskatītas obligātās prasības un gal-
venie izaicinājumi LIFE budžeta sastādīšanā, kā arī 
tiks sniegti praktiski padomi, kā sekmīgi aizpildīt 
budžeta sadaļu LIFE eProposal sistēmā.

Seminārā  piedalīsies  un  zināšanās  dalīsies  pie-
redzējuši  vairāku  LIFE  projektu  īstenotāji  –  Elīna 
Konstantinova  (Baltijas krasti)  un Laura Zvingule 
(Latvijas Dabas fonds).

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāaizpilda reģis-
trācijas anketa! Vairāk par semināru var uzzināt un 
ar programmu iepazīties šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

Kultūras pasākumus var apmeklēt lielāks 
cilvēku skaits

Kopš  1.  augusta  palielināts  apmeklētāju  skaits, 
kas vienlaikus var piedalīties kultūras pasākumos. 

Laikā no 1. līdz 31. augustam telpās ar kopējo pla-
tību  līdz  1000  m2  pasākuma  apmeklētāju  skaits 
nedrīkst pārsniegt 250 personas; telpās, kuru pla-
tība ir lielāka par 1000 m2, tāpat kā līdz šim, drīk-
stēs pulcēties  līdz 500 cilvēkiem. Savukārt ārpus 
telpām  notiekošos  pasākumus  vienlaikus  drīkst 
apmeklēt līdz 3000 personām līdzšinējo 1000 vie-
tā, protams, ievērojot savstarpēju 2 metru distan-
ci.

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=8f03ed0b53&e=a6f291200c
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=8f03ed0b53&e=a6f291200c
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=87911ec7a4&e=a6f291200c
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=43e812fa56&e=a6f291200c
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Kā nosacījums gan kultūras pasākumu norisē, gan 
kultūras  iestāžu un  izstāžu  zāļu darbībā  arī  turp-
māk noteikta 2 metru distances ievērošana starp 
personām jeb 4 m² platības nodrošināšana uz vie-
nu personu  (nepārsniedzot 50% no  telpas  ietilpī-
bas), kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku 
un  virsmu  higiēnas  nodrošināšanai  pasākumu 
norises vietās, kultūras  iestādēs un  izstāžu zālēs. 
Ieteicama biļešu  iegāde tiešsaistē,  izmantojot  in-
ternetu, ja šāda iespēja tiek nodrošināta.

Pēc  1.  augusta  muzejos,  bibliotēkās,  kultūras 
centros,  izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs,  teātru 
ēkās,  koncertzālēs,  kinoteātros un  šo  kultūrvietu 
ārpusē notiekošo pasākumu apmeklētāji, atrodo-
ties  fiksētās,  personalizētās  sēdvietās,  var  sēdēt 
kopā pa divi, ja tie nav vienas mājsaimes pārstāv-
ji; vienas mājsaimes locekļi var sēdēt ne vairāk kā 
četru personu grupā.

Starp  katrām  divām  aizpildītajām  sēdvietu  gru-
pām pasākuma rīkotājam būs jānodrošina 1 metra 
distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, pa-
sākumu apmeklētājiem būs jāievēro savstarpēja 2 
metru distance.

Kultūras  pasākumus  joprojām  atļauts  organizēt 
laikā  no  plkst.  6  līdz  24,  izņemot  brīvdabas  kino 
demonstrācijas, kas var ilgt līdz plkst. 2 naktī.

Jaunais mācību gads tiek plānots klātienē

Izglītības  un  zinātnes ministrija  (IZM)  paziņojusi, 
ka mācības no 1. septembra tiks organizētas klā-
tienē (A modelis), ja epidemioloģiskā situācija būs 
līdzīga kā tagad. Klātienes mācībās visos izglītības 
līmeņos ir jāievēro drošības noteikumi – jānodroši-
na savlaicīga informācija, jāievēro higiēna, perso-
niskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēša-
nās, kas izglītības iestādē ir saistīta ar koplietoša-
nas telpu piepildījumu un izglītojamo plūsmu ko-

ordinēšanu, pēc iespējas izslēdzot plūsmu pārklā-
šanos un drūzmēšanos. Tieši šis aspekts ir atstāts 
dibinātāja ziņā, jo skolu iespējas var atšķirties.

Īstenojot A modeli,  ieteicams dot  iespēju vecāko 
klašu skolēniem līdz 20% no kopējā mācību  laika 
izmantot patstāvīgam darbam klātienē vai attāli-
nāti,  lai  nostiprinātu  pašvadītu mācību  prasmes. 
To  nosaka  gan  attālināto mācību  pozitīvā  piere-
dze, gan jaunā izglītības satura ieviešana.

IZM  sadarbībā  ar Veselības ministriju  un Slimību 
profilakses un kontroles centru (SPKC) izstrādājusi 
grozījumus Ministru kabineta noteikumos nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai”. Tajos īpaši izcel-
ti trīs aspekti:

• klase vai grupa pielīdzināma slēgtai kopai, kas 
ļauj mācības atsākt klātienē, tajā pašā laikā pa-
redzēts, kas notiek, ja distancēšanos (klašu vai 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai


13

grupu plūsmu pārklāšanās) ievērot ir grūti vai ja 
pasliktinās  epidemioloģiskā  situācija  lokāli  vai 
valstī;

• tiek  rosināts  veikt  izmaksu pieauguma vai  sa-
mazinājuma (pret  laika periodu no 2019. gada 
1. augusta  līdz 31. decembrim) uzskaiti, ko di-
binātājs  vai  iestāde  veikusi  no  saviem finanšu 
līdzekļiem;

• noteikta  kārtība  starptautisko  sporta  pasāku-
mu norisei.

Izstrādāti arī  ieteikumi mācību organizēšanai vis-
pārīgās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs,  kas 
paredz  B  un C modeļus,  kuri  atšķiras  pēc  epide-
mioloģiskās  situācijas  un  spējas  ievērot  drošības 
pamatprasības.  Prakses  un  darba  vidē  balstītas 
mācības  uzņēmumos  var  notikt  klātienē,  daļēji 
klātienē vai attālināti, izvērtējot riskus.

Ja  izglītības  iestāde  nevar  nodrošināt  distancē-
šanos,  ar  to  saprotot  pārāk  blīvu  koplietošanas 
telpu  piepildījumu,  klašu  vai  grupu  pārklāšanos 
starpbrīžos, pasākumos, skolai ir jāplāno B mode-
lis. Tas paredz, ka 1.–6. klase mācās klātienē, bet 
7.–12.  klasei mācības  var organizēt  klātienē  (40–
60%) un attālināti,  savukārt profesionālās  izglītī-

bas iestādēm – 60–80% izglītības iestādes telpās, 
20–40% attālināti.

C modelis  – mācības  1.–12.  klasei  organizē  tikai 
attālināti – tiek piemērots tad, ja skolā ir konstatē-
ta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19 vai valstī 
noteikti pretepidēmijas pasākumi.

Organizējot 1. septembri – Zinību dienu –, izglītī-
bas iestādes ir aicinātas ievērot vispārējās prasības 
attiecībā  uz  pulcēšanos  saskaņā  ar  MK  noteiku-
miem nr. 360.

Pirmsskolas  izglītības  iestādēm  un  bērnu  uzrau-
dzības  pakalpojumu  sniegšanas  vietām  noteiku-
mu  projekts  papildu  nosacījumus  neizvirza,  tās 
darbojas  jau  ierastajā kārtībā,  ievērojot vispārēju 
piesardzību.

Atsevišķi izstrādāti ieteikumi Covid-19 drošībai un 
darba organizācijai arī pirmsskolas izglītības iestā-
dēm, augstskolām un sporta pasākumiem. Tie tiks 
izsūtīti izglītības iestādēm, sporta federācijām, kā 
arī būs pieejami IZM tīmekļvietnē.

28.  jūlijā  notikušās  preses  konferences  ieraksts 
pieejams šeit.

Jauniešus aicina piedalīties aptaujā

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvi-
jas jauniešus piedalīties jauniešu aptaujā 2020 
(http://dialogs.jaunatneslietas.lv/) un paust vie-
dokli par aktuāliem jautājumiem. Iegūtie rezul-
tāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politi-
kas plānošanā un izstrādē.

Aptauja  ir daļa no Eiropas  jaunatnes dialoga, kas 
Eiropas un Latvijas jauniešiem dod iespēju iesais-

tīties dialogā ar politikas veidotājiem un lēmumu 
pieņēmējiem,  sniegt  savu  ieguldījumu  politikas 
veidošanā. Eiropas jaunatnes dialoga mērķis ir pa-
nākt pozitīvas pārmaiņas jaunatnes politikā vietē-
jā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.

Aptaujas sākumā dalībnieki var izvēlēties vienu no 
trim  aptaujas  tēmām. Tēmā  “Iesaiste”  ir  iekļauti 
jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņem-
šanā un sabiedriskajā dzīvē; jautājumi par jaunie-
šu  informētību par Eiropas Savienību  (ES) un  tās 
piedāvāto  iespēju  izmantošanu  ir  apkopoti  tēmā 
“Saikne ar ES”; savukārt tēmā “Atbalsts” var atbil-
dēt uz jautājumiem par vajadzīgo atbalstu jaunie-
šu attīstībai. 

Piedalīties  aptaujā  ir  iespējams  gan  individuāli, 
gan veidojot aptaujas aizpildīšanas grupu sesijas. 
Izveidojot  grupas  sesiju,  var  sekot  līdzi  grupas 
dalībnieku  atbilžu  statistikai.  Ieteicams  veidot 
grupas sesiju, ja grupas dalībnieku skaits ir lielāks 

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/574771879863693
http://jaunatneslietas.lv/content/eiropas-jaunatnes-dialogs
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par pieciem cilvēkiem. Iesākām veidot grupu se-
sijas,  lai  kopā  ar  jauniešiem  izdiskutētu  jautāju-
mus.

Aicinām  dalīties  ar  aptaujas  saiti  http://dialogs.

jaunatneslietas.lv/ un tēmturi #jaunietisrunā so-
ciālajos tīklos un citos informācijas kanālos.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz jaunatnes-
lietas@izm.gov.lv.

Aprēķināti 2019. gada teritorijas 
attīstības līmeņa indeksi

Valsts  reģionālās  attīstības  aģentūra  (VRAA)  in-
formē,  ka  ir  aprēķināti  teritorijas  attīstības  līme-
ņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu 
indeksi  pēc  2019.  gada  datiem. Aprēķinā  izman-
toti Centrālās  statistikas  pārvaldes, Valsts  kases, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu minis-
trijas un Valsts  zemes dienesta dati par plānoša-
nas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Jaunākie  teritorijas  attīstības  indeksi  publicēti 
VRAA  vietnes  sadaļā  “Publikācijas”  –  “Attīstības 
indekss” un VRAA pārziņā esošā reģionālās attīs-
tības indikatoru moduļa portālā www.raim.gov.lv.

Salīdzinot  teritorijas  attīstības  līmeņa  indeksa 
vērtības  iepriekšējā  gadā  un  šogad,  redzams,  ka 
pirmajā desmitniekā novadu pašvaldības sakārto-

jušās jaunā secībā. Ādažu un Carnikavas novads ir 
pakāpušies par divām vietām un tagad ierindojas 
attiecīgi 5. un 8. vietā, turpretī Saulkrastu novads 
zaudējis četras vietas un tagad atrodas 10. vietā.

Novads
Attīstības 
līmeņa indekss

Rangs

Mārupes novads 2,240 1.
Garkalnes novads 1,887 2.
Babītes novads 1,772 3.
Stopiņu novads 1,711 4.
Ādažu novads 1,475 5.
Ķekavas novads 1,435 6.
Ikšķiles novads 1,295 7.
Carnikavas novads 1,067 8.
Siguldas novads 0,994 9.
Saulkrastu novads 0,913 10.

Vislielākais kāpums kopējā novadu  rangā salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo gadu ir Raunas un Mērsraga 
novadam (par 16 vietām), Vecpiebalgas novadam 
(par  13  vietām),  Aknīstes  un  Rucavas  novadam 
(par 12 vietām), kā arī Priekules novadam (par 11 
vietām).

Teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības lī-
meni 2019. gadā, parādot  teritorijas attīstību sa-
līdzinājumā ar vidējo  līmeni atbilstošajā teritoriju 
grupā. Savukārt aprēķinātais  teritorijas attīstības 
līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību 
salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2018. gadā.

http://dialogs.jaunatneslietas.lv/
http://dialogs.jaunatneslietas.lv/
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indekss
https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indekss
http://www.raim.gov.lv


VARAM tapuši priekšlikumi “uz kartes”, 
kā sakārtot 105 reģionālajai reformai 
svarīgus ceļu posmus

VARAM  sadarbībā  ar  Satiksmes  ministriju  saga-
tavojusi priekšlikumus 300 miljonu eiro pro gram-
mai,  kuras  rezultātā  tiks uzlabota novadu centru 
sasniedzamība,  sakārtojot  105  ceļu  posmus  teju 
900 kilometru kopgarumā.

Investīciju  programma  tika  veidota  sadarbībā  ar 
VAS “Latvijas valsts ceļi” un plānošanas reģioniem. 
Saraksta izstrādei VARAM lūdza visiem plānošanas 
reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām sagatavot un 
iesniegt  priekšlikumus  ar  prioritāri  pārbūvējamo 
un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoce-
ļu posmiem reģionu administratīvajās teritorijās.

Vairākiem  būtiskiem  ceļu  posmiem  tika  rasti  ri-
sinājumi  sakārtošanai  jau  2020.  gadā.  Līdz  ar  to 
valsts budžetam tika pieteikti tie autoceļu posmi, 
kam nepieciešams papildu budžets.

Plānots atbalstīt līdz pat 900 kilometriem valsts 
reģionālo un vietējo autoceļu, kuru pārbūve un 
atjaunošana ir prioritāra administratīvi terito-
riālās reformas īstenošanai.

Šo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai nepiecieša-
mi 300 miljoni eiro.

Rīgas  reģionā  paredzēts  remontēt  183,29  km, 
tam izlietojot 54,6 miljonus eiro, Zemgales reģio-
nā – 159,50 km par 51,2 miljoniem eiro, Kurzemes 
reģionā – 137,18 km par 53,9 miljoniem eiro, Lat-
gales reģionā – 235,04 km par 77,7 miljoniem eiro, 
Vidzemes reģionā – 162,98 km par 62,8 miljoniem 
eiro.

2021. gadā papildus nepieciešamais finansējums ir 
93,76 miljoni eiro, 2022. gadā – 97,45 miljoni eiro, 
bet 2023. gadā – 108,79 miljoni eiro.

Plānots 2021. gadā sakārtot autoceļus aptu-
veni 416 km garumā, 2022. gadā – 335 km, bet 
2023. gadā – 127 km garumā.

Rīgas reģionā plānots remontēt 28 ceļu posmus. 
Remonti  paredzēti  uz  ceļiem  Ragana–Limbaži, 
Limbaži–Salacgrīva,  Saulkrasti–Sēja–Ragana, 
Saulkrasti–Bīriņi,  Inciems–Sigulda–Ķegums,  Ro-
paži–Griķukrogs,  Baloži–Plakanciems–Iecava, 
Jaunmārupe–Skulte, Mežvidi–Baldone, Madliena–
Aderkaši,  Ogre–Jugla,  Juglas  papīrfabrika–Upes-
ciems,  Rīgas  HES–Jaunjelgava,  Iecava–Baldone–
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Daugmale,  Lielvārde–Rozītes, Dzelmes–Veckara-
pe,  Kalēji–Durbe,  Ozolpils–Kalēji–Smārde,  Jaun-
pils–Viesatas, Garkalne–Alauksts, Blukas–Embur-
ga,  Tīraine–Jaunolaine,  Tukums–Auce–Lietuvas 
robeža, Kocēni–Limbaži–Tūja.

Zemgales reģionā remonti paredzēti 17 ceļu pos-
mos  uz  ceļiem  Nereta–Pilskalne–Gricgale–Ērber-
ģe, Pārslas–Misa–Šarlotes, Bauska–Linde, Jelgava–
Staļģene–Code,  Ilūkste  (Virsaiši)–Bebrene–Birži, 
Jēkabpils–Lietuvas  robeža,  Sērene–Kalnieši,  Do-
bele–Īle–Auce,  Jelgava–Tērvete–Lietuvas  robeža, 
Daudzeva–Viesīte–Apserde, Zemkopības institūts–
Skrīveri, Pļaviņas–Juči, Jēkabpils–Antūži–Medņi.

Kurzemes reģionā  remonti  paredzēti  14  ceļu 
posmos uz ceļiem Adze–Gudenieki–Ēdole, Vecais 
suitu ceļš, Butnāri–Saldus–Ezere, Talsi–Dundaga–
Mazirbe,  Valdgale–Roja,  Talsi–Upesgrīva,  Vents-
pils–Dundaga, Ventspils–Piltene, Ventspils–Kolka, 
Ezere–Embūte–Grobiņa,  Talsi–Stende–Kuldīga, 
Skrunda–Aizpute, Kuldīga–Skrunda–Embūte.

Latgales reģionā remonti plānoti 26 ceļu posmos 
uz ceļiem Vecpils–Biķernieki–Bramanišķi, Skruda-
liena–Kaplava–Krāslava, Višķi–Nīcgale, Jēkabpils–
Dignāja–Ilūkste,  Krāslava–Dagda,  Krāslava–Iz-

valta–Šķeltova–Aglona,  Špoģi–Arendole–Upma-
le–Sīļi,  Kārsava–Ludza–Ezernieki,  Ludza–Auziņi–
Stoļerova,  Viļāni–Preiļi–Špoģi,  Svente–Lietuvas 
robeža  (Subate), Kārsava–Ludza–Ezernieki, Dub-
ļeva–Cērpene,  Rēzekne–Dagda,  Brigi–Krivanda–
Cibla–Seļekova,  Brigi–Krivanda–Cibla–Seļekova, 
Puša–Krāce–Silajāņi–Riebiņi,  Līksna–Kalupe–Up-
male–Rožupe,  Viļāni–Maltas  Trūpi–Lomi,  Rēzek-
ne–Stoļerova–Kaunata,  Ilūkste–Rubanišķi–Dau-
gavpils,  Silmala–Kruki,  Silmala–Štikāni–Saveļi, 
Vērēmi–Rogovka,  Bebrene–Šedere–Gorbunovka, 
Lauderi–Vecslabada–Šķaune.

Vidzemes  reģionā  iecerēti  remonti  20  ceļu  pos-
mos  uz  ceļiem  Alūksne–Liepna,  Umurga–Cēsis–
Līvi,  Liepa–Smiltene,  Valmiera–Matīši–Mazsala-
ca, Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi), 
Cesvaine–Velēna,  Stāmeriena–Pļavnieki–Zeltale-
ja,  Pļaviņas  (Gostiņi)–Madona–Gulbene,  Ausek-
ļi–Burga,  Rauna–Drusti–Jaunpiebalga,  Līgatne–
Asaru  ezers–Nītaure,  Daibe–Kūdums,  pievedceļš 
Stāķiem,  Mūrnieki–Līgatne–Augšlīgatne,  Gaujie-
na–Verasskola,  Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs,  Il-
zene–Līzespasts.

VARAM sagatavotā karte ar sakārtojamajiem ceļu 
posmiem apskatāma šeit.

16

Kuldīgā labdarības skrējiens pēc 
pasakām

Šogad Kuldīgas pusmaratona  15. dzimšanas die-
nā  norisināsies  2  km  labdarības  skrējiens,  kurā 
vāks ziedojumus audio aprīkojuma iegādei Kuldī-
gas slimnīcas Bērnu nodaļai, lai katrā palātā pirms 
miedziņa bērniem atskaņotu pasakas.

Skrējiens notiks 8. augustā pulksten 17:45 no Kul-
dīgas  pilsētas  estrādes.  Dalība  skrējienā  iepriekš 
nav  jāpiesaka. Dalībnieki būs aicināti  reģistrēties 
un  veikt  ziedojumu  tam  īpaši  paredzētā  dāvanu 
kastē.

http://stor1.leta.lv/za-feb3f20/ig/9/3/9/9397dd7a-a8ca-4b63-af44-5d60cde6895e/priekslikumi-105-regionalajai-reformai-svarigu-celu-posmu-sakartosanai.pdf
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Piedalies Ķekavas velobraucienā 2020!

8. augustā  Latvijas  kausā  notiks  otrais  Ķekavas 
velobrauciens ar četrām dažādām distancēm, no 
400 metriem līdz 80 kilometriem. Sacensības rīko 
Ķekavas novada pašvaldības  sporta aģentūra  sa-
darbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju, un 
tās  notiek  saskaņā  ar Starptautiskās Riteņbrauk-
šanas savienības noteikumiem.

Ķekavas novada sporta svētku velobrauciena da-
lībniekiem atkarībā  no  vecuma un  sportiskās  sa-
gatavotības  ir  iespēja piedalīties kādā no četrām 
disciplīnām. Rūdītākie riteņbraucēji varēs pārbau-
dīt  savu  meistarību  velobrauciena  visgarākajā, 
“ISOSTAR sporta distancē” 80 km garumā, kas 
divos  apļos  vīsies  no  Ķekavas  caur  Daugmali  un 
Baldoni līdz starta vietai Ķekavā. Šajā distancē ar 
naudas  un  atbalstītāju  balvām  apbalvos  ātrākos 
sešus braucējus un sešas braucējas. Pirmās vietas 
ieguvējs saņems 100 eiro naudas balvu.

Ikviens  aktīvā  dzīvesveida  piekritējs  aicināts  pie-
dalīties  vispopulārākajā  distancē,  45 km garajā 
putnu fabrikas “Ķekava” tautas distancē “Stip-
rie stilbiņi”, līdzīgi kā sporta distancē mērojot ceļu 

no  Ķekavas  uz  Daugmali  un  Baldoni  un  finišējot 
Ķekavā. Ātrākie  trīs dalībnieki  sieviešu un vīriešu 
grupā  saņems  velobrauciena  atbalstītāju  sarūpē-
tās dāvanas.

Savukārt  aktīvas  brīvā  laika  pavadīšanas  cienītā-
jiem, jo īpaši sportiskām ģimenēm, tiks piedāvāta 
īpašā  “Ķekavas avota” ģimenes distance,  kurā 
ikviens aktīvā dzīvesveida piekritējs varēs izbaudīt 
velopiedzīvojumu 7 km garumā pa Ķekavu, pieda-
līties  loterijā  un  saņemt  balvas  organizatoru  no-
teiktajās īpašajās nominācijās.

Tāpat  kā  pērn,  arī  šogad  Ķekavas  velobraucienā 
būs padomāts par pašiem mazākajiem, kas varēs 
startēt  “Herkulesa bērnu distancē” un  saņemt 
veicināšanas balvas.

Līdztekus  riteņbraukšanas  sacensībām  visas  die-
nas garumā bez maksas notiks dažādas aktivitā-
tes  gan  pieaugušajiem,  gan mazajiem  apmeklē-
tājiem. Bērnus iepriecinās grandiozā putu ballīte, 
radošās  darbnīcas,  piepūšamās  atrakcijas,  kā  arī 
sporta pasākums “Stiprais cālis”, savukārt enerģi-
ju varēs uzņemt, degustējot putnu fabrikas “Ķeka-
va” garšīgo produkciju.

Burtnieku muižas parkā būs skatāms 
deju uzvedums “Vakara blūzs”

8. augustā plkst. 21:30  Burtnieku  muižas  par-
kā būs skatāms deju uzvedums “Vakara blūzs” ar 
Agra Daņiļeviča  horeogrāfiju.  Piedalīsies  dejotāji 
no Burtnieku novada un deju skolas “Dzirnas”. Īpa-
šie viesi – grupa “Latvian Blues Band”.



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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Deju uzvedumā piedalās ne tikai profesionāli de-
jotāji, bet arī laukos dzīvojoši bērni un jaunieši. Jau 
piekto  gadu  Burtniekos  nedēļu  pirms  pasākuma 
tiek organizētas deju meistarklases, kur Agra Da-
ņiļeviča un deju  skolas  “Dzirnas” pasniedzēju va-
dībā Burtnieku novada bērni un jaunieši pilnveido 
kustību prasmes, attīsta ritma izjūtu, lai dejotu uz 
lielās  skatuves. Ar Burtnieku novada pašvaldības 

atbalstu novada jaunajiem dejotājiem deju apmā-
cību nodrošina bez maksas.

Šogad Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar 
kanālu ReTV  nodrošinās  iespēju  bez  maksas  vē-
rot  deju  uzveduma  tiešraidi  internetā. Tiešraides 
saiti meklējiet pasākuma dienā Burtnieku novada 
Facebook lapā!

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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