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Ikgadējās LPS sarunas ar Finanšu 
ministriju

13. augustā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un 
Finanšu ministrija  (FM)  uzsāka  ikgadējās  sarunas 
par plānotajām izmaiņām nodokļu ieņēmumos un 
pašvaldību finansējumā. Tās vadīja LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis un finanšu ministrs Jānis Reirs.

Sarunās FM prezentēja piedāvāto risinājumu obli-
gātajai veselības apdrošināšanai. Pārdalot iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi veselības apdroši-
nāšanas maksājumam, pašvaldību ieņēmumi no IIN 
samazināsies par 140 miljoniem eiro  jeb 10%, kas 
būs  lielākais  ieņēmumu  samazinājums pašvaldību 
budžetos kopš 2009. gada, kad finanšu un ekonomi-
kas krīzē būtiski samazinājās nodokļu ieņēmumi.
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LPS ieskatā par šo jautājumu jāturpina nopietnas 
diskusijas,  jo  jebkurām  izmaiņām  nodokļos  un 
pašvaldību  finansējumā  ir  jābūt  proporcionālām: 
ja valstij uzlabojas nodokļu ieņēmumi, tad tā jābūt 
arī pašvaldībās, un pretēji.

Ieņēmumu  samazinājums  pašvaldībām  par  140 
milj. eiro ir ļoti būtisks un pašreizējā situācijā ne-
samērīgs.  Salīdzinājumam:  tas  ir  tikpat  daudz, 
cik  visas  pašvaldības  kopā  2019.  gadā  ieguldīja 
sociālajā atbalstā (vairāk nekā 80 milj. eiro), tajā 
skaitā  dažādos  pabalstos  un  pašvaldību  sociālo 
pakalpojumu  sniedzēju  (sociālās  aprūpes  cen-
tru, dienas centru, atbalsta centru u. c.) darbības 
nodrošināšanā  (vairāk  nekā  50 milj.  eiro). Tāpat 
šī summa atbilst apmēram pusei no kopumā ne-
pieciešamā  finansējuma  pašvaldību  bērnudārzu 
uzturēšanai.

Vienlaikus  jāņem  vērā,  ka  nākamgad  pašvaldī-
bām  ir  nepieciešams  papildu  finansējums  lielāka 
garantētā minimālā  ienākuma  līmeņa un dzīvok-
ļa  pabalsta  izmaksai,  minimālās  mēneša  darba 
algas palielināšanai pašvaldību iestādēs, minimā-

lās  algas  likmes  paaugstināšanai  no  pašvaldības 
budžeta  finansētajiem  pirmsskolas  pedagogiem, 
administratīvi  teritoriālās  reformas  īstenošanai, 
Eiropas Savienības  fondu  projektu  līdzfinansēša-
nai un citām darbībām.

Šobrīd  IIN  ir  galvenais  pašvaldību  nodokļu  ieņē-
mumu avots, tas veido 85% no visiem nodokļu ie-
ņēmumiem, kurus pašvaldības var novirzīt funkci-
ju izpildes nodrošināšanai.

Pieņemot 2020. gada budžetu, jau tika samazinā-
ta pašvaldību ieņēmumu bāze, samazinot pašval-
dību budžetā ieskaitāmo azartspēļu nodokļa daļu 
no 25% uz 5%, kā arī būtiski samazinot pašvaldību 
budžetā  ieskaitāmo dabas  resursu nodokļa  ieņē-
mumu daļu.

Sarunās puses vienojās turpināt diskusijas augusta 
izskaņā un septembrī.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tikšanās Ekonomikas ministrijā par 
Nacionālās industriālās politikas 
pamatnostādnēm

14. augustā LPS un Latvijas Lielo pilsētu asociāci-
jas  (LLPA)  pārstāvji  Ekonomikas  ministrijā  (EM) 
tikās  ar  EM  atbildīgiem  ierēdņiem,  lai  pārrunātu 
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam.

EM kā uzņēmējdarbības politikas veidotāja  ieski-
cēja  savu  redzējumu  par  pamatnostādnēm,  kas 
balstītas viedās specializācijas stratēģijā. Tuvākajā 
laikā pamatnostādnes papildinās ar tādām būtis-
kām  lietām kā ex-post  vērtējumu par Nacionālās 

industriālās  politikas  pamatnostādnēm  2014.–
2020. gadam un ārvalstu  tiešo  investīciju ex-post 
izvērtējumu,  īpašu  uzmanību  pievēršot  jomām, 
kurās  investēts  gana  daudz  līdzekļu,  ir  redzama 
atdeve vai saskatāms kāds industrijas virziens, kas 
varētu  strādāt,  piemēram,  uz  Nacionālā  enerģē-
tikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam (NEKP 
2030) mērķiem.

Sarunā LPS vairākkārt norādīja,  ka  šajā plānoša-
nas periodā, kad “zaļais kurss” tiek dēvēts par iz-
augsmes stratēģiju un kura mērķis ir radīt moder-
nu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, 
tās  izaugsmi atdalot no  resursu  izmantošanas,  ir 
svarīgi  atrast  sadarbības mehānismu  –  caur  ino-
vācijas  iepirkumu,  zaļo  iepirkumu, projekta  izpē-
tes vienībām – un ar šo instrumentu palīdzību ne 
tikai ievest visas jaunākās tehnoloģijas no Eiropas 
Savienības vecajām dalībvalstīm, tā ceļot viņu no-
dokļu  ieņēmumus,  bet  rast  iespēju  ražot  un  pār-
strādāt šeit – Latvijas reģionos.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos



Tikšanās ar VARAM speciālistiem par IKT 
jautājumiem

21. augustā plkst. 12 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā  1,  4.  stāva  zālē)  notiks  klātienes  un  virtuālā 
(attālināti MS Teams platformā) tikšanās ar Vides 
aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas 
(VARAM) informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģiju  (IKT)  jomas speciālistiem,  lai apspriestu paš-
valdību IKT problēmjautājumus.

Dažas no apspriežamajām tēmām:

• pašvaldību IT resursi un administratīvi teritoriā-
lās reformas ietekme;

• jaunā  plānošanas  perioda  2021.–2027.  gadam 
IKT jomas finansējuma iespējas pašvaldībām;

• pašvaldību IKT resursu optimizācijas iespējas.

Dalībnieki  no VARAM:  valsts  sekretāra  vietnieks 
digitālās  transformācijas  jautājumos  Āris Dzēr-
vāns,  Elektroniskās  pārvaldes  departamenta  di-
rektors Uģis Bisenieks un Informācijas sistēmu ar-
hitektūras nodaļas vadītājs,  informācijas  sistēmu 
galvenais arhitekts Lauris Linabergs.

Dalībai  klātienē  var  reģistrēties,  izmantojot  šo  
saiti.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos
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Aicinām piedalīties seminārā par dabā 
balstītiem risinājumiem pilsētvides 
atveseļošanai

26. augustā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienī-
ba  un  Ikšķiles  novada  pašvaldība  projektā  “Strā-
dājot kopā  iespēju  sniegšanai  vietējām un  reģio-
nālajām  pašvaldībām  attīstības  veicināšanai  ES 
partnervalstīs, 2” rīko semināru “Dabā balstīti risi-
nājumi  pilsētvides  atveseļošanai,  notekūdeņu un 
lietus ūdens attīrīšanai”.

Seminārs  veltīts ANO  ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķiem  (IAM)  nr.  6  “Nodrošināt  ūdens  un  sanitāri-
jas  pieejamību  visiem  un  ilgtspējīgu  pārvaldību” 
(apakšmērķis 6.6. – līdz 2030. gadam aizsargāt un 
atjaunot ar ūdeni saistītas ekosistēmas, tajā skai-
tā kalnus, mežus, mitrājus, upes, pazemes ūdeņus 
un ezerus) un nr. 13 “Veikt steidzamus pasākumus, 
lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi” 
(apakšmērķis 13.1. – visās valstīs stiprināt noturī-
bu pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu un 
dabas katastrofām, un spēju pielāgoties tiem).

Vides  aizsardzības  un  klimata  pārmaiņu  jautāju-
mu risināšana  šobrīd pasaulē  ir  kļuvusi par  vienu 
no prioritātēm, tādēļ tiek meklētas arvien  jaunas 
iespējas  un  tehnoloģijas,  kā  mazināt  vides  pie-
sārņojumu,  sekmēt  pielāgošanos  klimata  pār-
maiņām,  saglabāt  bioloģisko  daudzveidību.  Gan 
pasaules, gan ES mērķu sasniegšanai šajās jomās 
arvien vairāk  izmanto dabā balstītus risinājumus, 
kuru  koncepcijas  pamatā  ir  zināšanas,  ka  veselī-
gas,  dabiskas  un  pārvaldītas  ekosistēmas  sniedz 
daudzveidīgu  pakalpojumu  klāstu,  no  kura  at-
karīga  cilvēku  labklājība.  Dabā  balstīti  risinājumi 
atdarina  ekosistēmu  pakalpojumus,  piemēram, 
biofiltri  lietusūdeņu  noteces  regulēšanai,  zālāju 
joslas erozijas mazināšanai, uztvērējaugu stādīju-
mi piesārņojuma un barības vielu piesaistei, zaļie 
jumti gaisa kvalitātes uzlabošanai.  Izstrādājot un 
ieviešot dabas atbalstītus risinājumus, tiek panāk-
ta noturība,  vienlaikus  radot  labumu sabiedrībai, 
videi un ekonomikai.

Semināra  dalībnieki  dalīsies  gan  ar  labās  prak-
ses  piemēriem  pilsētvides  atveseļošanā,  gan  da-
žādiem  notekūdeņu  un  lietusūdens  attīrīšanas 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5370-1-registracija-varam-un-pasvaldibu-tiksanas-par-ikt-jautajumiem-21-augusta-plkst-12-00
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5370-1-registracija-varam-un-pasvaldibu-tiksanas-par-ikt-jautajumiem-21-augusta-plkst-12-00


• 10. augustā LETA: “Atsevišķām pašvaldībām va-
rētu būt problēmas nodrošināt GMI celšanu” – 
par  LPS  priekšsēža  Ginta Kaminska  interviju 
Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta Panorāma”.

• 10.  augustā DELFI:  “Atsevišķām  pašvaldībām 
varētu  būt  problēmas  nodrošināt  GMI  celša-
nu” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska stās-
tīto  intervijā  Latvijas  Televīzijas  raidījumam 
“Rīta Panorāma” (šeit).

• 10. augustā DELFI: “Rīgā samazinās trūcīgo un 
maznodrošināto personu skaits” –par GMI līme-
ņa celšanu un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sacīto Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta Pano-
rāma” (šeit).

• 10. augustā TVNET: “Atsevišķām pašvaldībām 
varētu  būt  problēmas  nodrošināt  GMI  celša-
nu” – par GMI līmeņa celšanu, trūcīgas personas 
ienākumu līmeņa noteikšanu un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacīto intervijā Latvijas Televī-
zijas raidījumā “Rīta Panorāma” (šeit).
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paņēmieniem ar dabā balstītiem risinājumiem, ko 
var  izmantot,  lai stiprinātu noturību pret apdrau-
dējumiem,  kuri  saistīti  ar  klimata  pārmaiņām un 
dabas katastrofām un spēju pielāgoties tām, kā arī 
aizsargātu dažādas ekosistēmas.

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

Pieteikties semināram var līdz 21. augustam, 
aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Semināra darba kārtība pieejama šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS MEDIJOS

https://www.delfi.lv/news/national/politics/atseviskam-pasvaldibam-varetu-but-problemas-nodrosinat-gmi-celsanu.d?id=52364957
https://www.delfi.lv/news/national/politics/riga-samazinas-trucigo-un-maznodrosinato-personu-skaits.d?id=52366737
https://www.tvnet.lv/7036032/atseviskam-pasvaldibam-varetu-but-problemas-nodrosinat-gmi-celsanu
https://forms.gle/GWdVjSbz1sd6D7QQ7
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Seminars_dabas_risinajumi_DK.pdf
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• 10.  augustā  LSM.lv;  LTV;  REplay.lv  –  LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska intervija LTV 1 rai-
dījumam  “Rīta  Panorāma”  par  garantētā  mi-
nimālā  ienākuma  līmeņa  paaugstināšanu,  ad-
ministratīvi  teritoriālo  reformu,  finansējumu 
pašvaldībām,  jauno  mācību  gadu,  reģionālo 
slimnīcu reformu u. c. (šeit).

• 13. augustā LETA: “LPS: FM piedāvātās nodok-
ļu  izmaiņas  radīs būtisku un nesamērīgu  ieņē-
mumu samazinājumu pašvaldībām” – par LPS 
un  Finanšu  ministrijas  ikgadējās  sarunās  ap-
spriesto.

• 13. augustā TVNET: “LPS: piedāvātās nodokļu 
izmaiņas  radīs  nesamērīgu  ieņēmumu  sama-
zinājumu  pašvaldībām”  –  par  LPS  un  Finanšu 
ministrijas  sarunās  apspriestajām  izmaiņām 
nodokļu  ieņēmumos  un  pašvaldību  finansēju-
mā (šeit).

• 13. augustā LV portāls: LPS relīze “Plānotajām 
izmaiņām  nodokļos  jābūt  proporcionālām  un 
samērīgām” (šeit).

• 13.  augustā  LSM.lv;  LTV; REplay.lv:  “LPS  ie-
bilst pašvaldību budžetu samazināšanai” – LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis par FM piedāvāta-
jām izmaiņām nodokļos (šeit un šeit).

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.

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir sa-
skaņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-621 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 107 
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība””

11.08.2020. 30.07.2020. Jā

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/193902/inretvija-ar-gintu-kaminski?fbclid=IwAR372bgYpac0E7Rf6QAXc0i0AMrtIX6V3M0r0j0479R4sBKHFB_Z3Gc1O1s
https://www.tvnet.lv/7039184/lps-piedavatas-nodoklu-izmainas-radis-nesamerigu-ienemumu-samazinajumu-pasvaldibam
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318889-planotajam-izmainam-nodoklos-jabut-proporcionalam-un-samerigam-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318889-planotajam-izmainam-nodoklos-jabut-proporcionalam-un-samerigam-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318889-planotajam-izmainam-nodoklos-jabut-proporcionalam-un-samerigam-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318889-planotajam-izmainam-nodoklos-jabut-proporcionalam-un-samerigam-2020
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/13.08.2020-lps-iebilst-pasvaldibu-budzetu-samazinasanai.id194157/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-pasvaldibu-savieniba-iebilst-vietvaru-budzetu-samazinasanai.a370398/
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2. VSS-597 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi  Ministru  kabineta  2017.  gada  13.  jūnija  noteikumos 
nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem””

11.08.2020. 23.07.2020. Nē

3. VSS-670 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 29. septembra noteikumos nr. 1104 “Noteikumi 
par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto paš-
valdībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””

12.08.2020. 06.08.2020. Jā

4. VSS-676  – Noteikumu projekts  “Darbības programmas  “Iz-
augsme  un  nodarbinātība”  6.1.6.  specifiskā  atbalsta mērķa 
“Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta 
izveide” īstenošanas noteikumi”

12.08.2020. 06.08.2020. Jā

5. VSS-528 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 109 “Noteikumi par 
profesionālās darbības pārkāpumiem””

14.08.2020. 07.02.2020.
Jā, ar 
iebildu-
miem

6. VSS-649  –  Par  Ministru  kabineta  rīkojuma  projektu  “Par 
nekustamā  īpašuma Gramzdas  ielā, Rīgā, pirkšanu projekta 
“Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve 
“Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īste-
nošanai”

14.08.2020. 30.07.2020. Jā

7. VSS-648 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 
Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai”

14.08.2020. 30.07.2020. Jā

8. VSS-652 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpa-
šumā”

14.08.2020. 30.07.2020. Jā

9. VSS-650 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā  īpašuma Kārklu  ielā 17, Priedaines  ielā 102, Gram-
zdas  ielā,  Rīgā,  daļas  pirkšanu  projekta  “Eiropas  standarta 
platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves “Rail Baltica” kori-
dorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai”

14.08.2020. 30.07.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

13. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-695 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2016.  gada  11.  oktobra  noteikumos 
nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un pie-
mērojamā energopārvaldības  sistēmas  standarta 
noteikumi”

VSS-696  –  Rīkojuma  projekts  “Par  rīcības  plānu 
pasākumiem  dzīvojamā  fonda  tehniskā  stāvokļa 
pilnveidošanai ekspluatācijas laikā”

VSS-698 – Likumprojekts “Grozījumi Informācijas 
sabiedrības pakalpojumu likumā”

VSS-677 – Noteikumu projekts  “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos 
nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasi-
fikāciju”

VSS-688 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai Salienas pagastā”

VSS-689 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai Kaplavas pagastā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490749
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490750
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490750
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490750
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490696
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490744
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490744
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490744


VSS-681  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi Ministru 
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos nr. 614 
“Kārtība,  kādā aprēķina, piešķir  un  izlieto  valsts bu-
džetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai””

VSS-686 – Likumprojekts “Grozījumi Administra-
tīvā procesa likumā”

VSS-687  –  Likumprojekts  “Grozījumi  Zemesgrā-
matu likumā”

VSS-692 – Noteikumu projekts “Aptieku un aptie-
ku filiāļu izvietojuma kritēriji”

VSS-683  –  Noteikumu  projekts  “Administratīvā 
centra,  ciema  vai  pilsētas  statusa maiņas,  kā  arī 
administratīvās  teritorijas,  novada  teritoriālā  ie-
dalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas 
un aktualizēšanas noteikumi”

VSS-684 – Noteikumu projekts “Grozījumu Minis-
tru  kabineta 2014.  gada  14.  oktobra noteikumos 
nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentiem””

VSS-694 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””
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Mazināti atsevišķi Covid-19 dēļ noteiktie 
ierobežojumi

Lai  gan  saslimšana  ar  Covid-19  vairākās  Eiropas 
valstīs  palielinās,  šobrīd  var  uzskatīt,  ka  Latvijā 
Covid-19  izplatība tiek kontrolēta un ir iespēja at-
sevišķus ierobežojumus mazināt. Ja saslimstība ar 
Covid-19 Latvijā pieaugs, valdība lems par atgrie-
šanos pie stingrākiem nosacījumiem.

Jāņem vērā,  ka  inficēšanās  risks  ārvalstīs  ir  ievē-
rojami  lielāks  nekā  Latvijā  un  mūsu  valstī  katrs 
trešais saslimšanas gadījums saistīts ar atrašanos 
ārvalstīs.  Līdz  ar  to  ikvienam ir rūpīgi jāizvērtē 

ārvalstu brauciena nepieciešamība, ņemot vērā 
gan Covid-19 infekcijas izplatību mērķa valstī, gan 
inficēšanās risku, gan to, ka pēc atgriešanās Latvi-
jā var būt jāievēro divu nedēļu pašizolācija.

Valdības 11. augusta sēdē apstiprinātie grozījumi 
Ministru kabineta noteikumos nr. 360 “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai”  (šeit) atceļ vairā-
kus ierobežojumus.

No 17. augusta, ievērojot piesardzību, pasākumos 
var pulcēties lielāks skaits cilvēku, kā arī kultūras, 
sporta, reliģiskās darbības un sabiedriskās ēdinā-
šanas  vietas  var  būt  atvērtas  līdz  plkst.  2  naktī. 
Vienlaikus  palielinās  katra  paša  atbildība,  izvēr-
tējot riskus savai un tuvinieku veselībai. Savukārt 
izklaides vietas, tajā skaitā naktsklubi, kur pamat-
pakalpojums  ir  izklaide,  piemēram,  dejas,  spēles 
u. tml., var strādāt tikai līdz plkst. 24.

Valdība arī lēmusi, ka pēc 17. augusta telpās vien-
laicīgi var pulcēties līdz 1000 cilvēkiem (iepriekš – 
500), ārpus telpām – līdz 3000 cilvēkiem.

Turpmāk  vairs  netiks  dalīti  ierobežojumi  cilvēku 
skaitam  atkarībā  no  telpu  platības,  bet  ikvienā 
pasākumā  būs  jānodrošina minimālā platība uz 
vienu cilvēku 3 m²  iepriekš  noteikto  4 m²  vietā 
(arī  tirdzniecības  centros un kultūras norises  vie-
tās). Spēkā saglabājas nosacījums, ka pasākuma 
norises vietā cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490735
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490742
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490757
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490757
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490738
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490748
https://likumi.lv/ta/id/316699-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...


50% no telpas ietilpības. Telpu  ietilpības un dis-
tancēšanās  izņēmums  attiecas  uz  kultūras  pa-
sākumiem,  kuros  cilvēki  sēž  fiksētās,  personali-
zētās  sēdvietās  –  koncertos,  teātrī,  kino  u.  tml., 
kur  starp  sēdvietām  ir  jāievēro  viena metra  dis-
tance. Pasākumos ar lielu apmeklētāju skai-
tu jānodrošina, lai grupas līdz 300 cilvēkiem 
savstarpēji nepārklātos,  piemēram,  jāizmanto 
vairākas  ieejas  un  izejas  un  sēdvietas  jāorganizē  
sektoros.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa 
telpās drīkst sēdēt ne vairāk kā 8 cilvēki, savukārt 
ārā  cilvēku  skaita  ierobežojuma vairs nav. Tomēr 
starp galdiņiem jāievēro divu metru attālums gan 
telpās, gan ārā.

Noteikumi arī papildināti ar normu, ka izglītības ie-
stādes varēs piesaistīt reģistrētu ārstniecības per-
sonu, kura spēs identificēt saslimšanu un operatīvi 
novērst tālāku infekcijas izplatību izglītības iestādē.
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Papildu valsts budžeta finansējums ES 
fondu projektu investīcijām Covid-19 
seku mazināšanai

11. augustā valdība izskatīja Finanšu ministrijas in-
formatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struk-

tūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) ieviešanu 
Latvijā. Ziņojumā iekļauta informācija par ES fon-
du ieviešanas gaitu un sniegti priekšlikumi papildu 
valsts budžeta finansējuma (virssaistību) izmanto-
šanas  iespējām Covid-19  seku mazināšanai,  īste-
nojot ES fondu projektu investīcijas.
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Atbilstoši 2.  jūnijā valdībā uzdotajam par papildu 
soļiem Covid-19 seku mazināšanai valdība atbalsta 
papildu  virssaistību  piešķiršanu  līdz  70,44  miljo-
niem eiro ES fondu darbību realizēšanai uzņēmēj-
darbības,  izglītības  un  pētniecības  un  veselības 
aprūpes  jomās, ņemot vērā ekonomikas atlabša-
nas vajadzības, investīciju efektivitāti un no valsts 
budžeta  samazināmo  finansējumu. Uzņēmējdar-
bības un energoefektivitātes jomai tiks piešķirtas 
virssaistības  līdz  34,7  miljoniem  eiro,  tajā  skaitā 
nodarbināto  apmācībām  –  19,7  miljoni  eiro,  bet 
dzīvojamo ēku siltināšanai – 15 miljoni eiro. Izglī-
tības un zinātnes  jomā tiks piešķirti 19,34 miljoni 
eiro,  tajā  skaitā  praktiskas  ievirzes  pētījumiem – 
11  miljoni  eiro,  starptautiskiem  projektiem  pēt-
niecībā  un  inovācijās  –  0,48 miljoni  eiro,  labākai 
augstākās izglītības pārvaldībai – 7,86 miljoni eiro. 
Savukārt veselības jomā 16,4 miljoni eiro paredzē-
ti neatliekamās medicīniskās palīdzības transport-
līdzekļiem.  Pēc  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas 

priekšlikuma izglītības iestādēm IKT risinājumiem 
trīs miljoni eiro tiek rosināti finansēšanai no valsts 
budžeta ārpus ES fondu programmas.

Gandrīz  500 miljonus  eiro  ES  fondu  finansējuma 
paredzēts novirzīt ekonomikas atveseļošanai – ātri 
ieviešamiem projektiem, ko īstenot šā gada otrajā 
pusē un 2021. gadā. Primāri līdzekļi atvēlēti vese-
lības sistēmas kapacitātes stiprināšanai, lai nodro-
šinātu neatliekamus ieguldījumus infektoloģijas un 
psihiatrijas spēju stiprināšanā, kā arī atbalsta snieg-
šanai  uzņēmumiem –  eksportspējīgu  un  ražojošu 
uzņēmumu  apgrozāmo  līdzekļu  nodrošināšanā, 
ražošanas modernizēšanā un ekonomikas  sildīša-
nā. Tāpat ieguldījumus novirzīs sociāli ekonomisko 
seku mazināšanai – nodarbinātības iecerēm.

Informatīvais ziņojums un infografika par ES fon-
du ieviešanu Latvijā līdz 2020. gada jūlijam pieeja-
mi ES fondu mājaslapā.

ES fondu darbības programmas 
projekta 2021.–2027. gadam sabiedriskā 
apspriešana

Ikvienam  Eiropas  Savienības  fondu  projektu  po-
tenciālajam īstenotājam un interesentam ir iespē-
ja  iepazīties  ar  ES  fondu  darbības  programmas 
2021.–2027.  gadam  projektu,  kā  arī  izteikt  savu 
viedokli uzsāktajā sabiedriskajā apspriešanā.

Darbības programma izstrādāta, pamatojoties uz 
Nacionālajā  attīstības  plānā  2021.–2027.  gadam 

identificētajām  tautsaimniecības  vajadzībām  un 
noteiktajiem uzdevumiem.

Darbības  programmas  projektā  2021.–2027.  ga-
dam  var  iepazīties  ar  Eiropas  Sociālā  fonda  + 
(ESF+), Kohēzijas  fonda  (KF), Eiropas Reģionālās 
attīstības  fonda  (ERAF)  un Taisnīgas  pārkārtoša-
nās  fonda  stratēģiskajiem mērķiem, atbalstāma-
jām  darbībām,  mērķa  grupām,  indikatīvo  finan-
sējuma apjomu un plānotajiem sasniedzamajiem 
rādītājiem.

ES līderu sanāksmē jūlijā panāktā vienošanās pa-
redz,  ka  Latvijas  ekonomikas  attīstībai  nākamo 
septiņu gadu laikā būs pieejami gandrīz 10,5 mil-
jardi  eiro. No  tiem 4,63 miljardi  eiro  atvēlēti  ko-
hēzijas politikas programmām (ESF+, KF, ERAF), 
savukārt aptuveni 198 miljoni eiro – Taisnīgas pār-
kārtošanās  fonda  programmām.  Lai  vienošanās 
par  daudzgadu  budžetu  stātos  spēkā,  nepiecie-
šams atbalsts no Eiropas Parlamenta.

Ar darbības programmas projektu 2021.–2027. ga-
dam var  iepazīties Finanšu ministrijas  lapā un ES 
fondu lapā. Potenciālie ES fondu projektu iesnie-
dzēji  un  ikviens  interesents  aicināti  komentārus 
iesniegt,  sūtot  tos uz  fsd@fm.gov.lv līdz 9. sep-
tembrim.

https://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
https://www.pkc.gov.lv/index.php/lv/nap2027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484151&mode=mk&date=2020-02-25
https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/
https://www.esfondi.lv/planosana-1
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Augustā  FM  organizēs  vairākas  tematiskās  tik-
šanās,  kurās  sociālajiem  un  sadarbības  partne-
riem  būs  iespēja  detalizētāk  iepazīties  ar  dar-
bības  programmas  projektu,  uzklausīt  nozaru 
ministriju  skatījumu,  kā  arī  sniegt  priekšliku-

mus  un  izteikt  ierosinājumus  precizējumiem  vai  
izmaiņām.

Apstiprināšanai  Eiropas  Komisijā  darbības  pro-
gramma tiks iesniegta 2021. gada sākumā.

FM diskusijai valdībā iesniegusi 
informatīvo ziņojumu par nodokļu 
politikas attīstības virzieniem

Finanšu  ministrija  (FM)  diskusijai  valdībā  iesnie-
gusi  informatīvo  ziņojumu  par  nodokļu  politikas 
attīstības  virzieniem  valsts  sociālās  un  veselības 
apdrošināšanas  ilgtspējas  veicināšanai.  Nodokļu 
sistēmas taisnīgums un vienkāršība ir būtisks no-
dokļu politikas mērķis. Vienlaikus atsevišķu darbī-
bu izstrādē un ieviešanā jāņem vērā neskaidrības 
un riski, ko rada Covid-19 pandēmija un tās ietek-
me uz ekonomisko attīstību.

Lai risinātu identificētās problēmas saistībā ar so-
ciālā un veselības nodrošinājuma nepietiekamību 
nodarbinātām personām, plānots nodokļu  izmai-
ņas ieviest trīs posmos, sākot no nākamā gada.

Pirmajā nodokļu izmaiņu posmā, kas stāsies spē-
kā  2021.  gadā,  plānots  iezīmēt  veselības  apdro-
šināšanas  obligāto  maksājumu  5  procentpunktu 
apmērā, nepalielinot kopējo darbaspēka nodokļu 
slogu, bet pārdalot valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto  iemaksu  (VSAOI),  iedzīvotāju  ienākuma 
nodokļa un solidaritātes nodokļa likmes. Lai minē-

to nodokļu likmju pārdales rezultātā novērstu dar-
baspēka nodokļu sloga palielinājumu personām ar 
zemiem un  vidējiem  ieņēmumiem, paredzēts  arī 
diferencēto neapliekamo minimumu palielināt no 
līdzšinējiem 300 uz 350 eiro mēnesī. Tāpat plānots 
ieviest minimālo VSAOI objektu vispārējā nodokļu 
režīmā un alternatīvajos nodokļu  režīmos nodar-
binātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz mi-
nimālās algas apmēru, kā arī reorganizēt mikrouz-
ņēmuma nodokļa režīmu.

Otrajā nodokļu izmaiņu posmā, kas stāsies spēkā 
2022. gadā, tiks veiktas  izmaiņas, kas attiecas uz 
saimnieciskās darbības veicējiem – vispārējā režī-
mā, nosakot, ka par saimnieciskās darbības ienā-
kumiem virs 20 004 eiro gadā (1667 eiro mēnesī) 
veiks VSAOI no visa saimnieciskās darbības  ienā-
kuma.

Savukārt trešajā nodokļu izmaiņu posmā, kas stā-
sies  spēkā  2023.  gadā,  plānots  noteikt,  ka  visos 
saimnieciskās darbības  ienākumu līmeņos VSAOI 
maksā pilnā apmērā no faktiskajiem ienākumiem, 
bet ne mazāk kā minimālo VSAOI.

Visos posmos notiks pakāpeniska akcīzes nodokļa 
likmju paaugstināšana tabakas produktiem. Seko-
jot vides mērķiem, paredzētas izmaiņas arī trans-
portlīdzekļu  nodokļos  un  nodevās.  Transportlī-
dzekļu  ekspluatācijas  nodoklis  netiks  palielināts, 
bet  piemēros  jaunas  nodokļa  aprēķina  likmes 
tiem transportlīdzekļiem, kuriem CO2 izmeši ir no-
teikti atbilstoši  jaunajai CO2  izmešu metodei. Uz-
ņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa  likmes 
indeksēs,  ņemot  vērā  inflācijas  pieauguma  tem-
pu no 2017. gada, un,  lai novērstu vecu un nolie-
totu vieglo auto  ievešanu un reģistrēšanu Latvijā 
no Rietumeiropas valstīm, paredzēts arī atjaunot 
vieglo automobiļu reģistrācijas nodokli.
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Par pensiju indeksāciju 2020. gadā

Labklājības ministrija  informē,  ka  šā  gada  1.  ok-
tobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija un tiks 
palielinātas pensijas un atlīdzības  vai  to daļu ap-
mērs, kas nepārsniedz 454 eiro.

Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlī-
dzības apmērs, ja tas nepārsniedz 454 eiro. Savu-
kārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas 
par  454  eiro,  indeksēs  daļu  no  piešķirtās  sum-
mas –  jau pieminētos 454 eiro. Palielinājums būs 
atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan 
piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski repre-
sētie, cilvēki ar  I grupas  invaliditāti un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieki, kam indeksēs visu pensijas apmēru.

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zau-
dējuma  pensijām  un  atlīdzībām  lietos  indeksu 
1,0380.

Līdzīgi  kā  iepriekš,  arī  šogad  vecuma  pensiju  in-
deksācijā lietos dažādus indeksus, kas atkarīgi no 
cilvēka  uzkrātā  apdrošināšanas  stāža:  jo  lielāks 
apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks lietots 
un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var 
sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pen-
siju  indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu  indek-
sa ņems vērā arī 50% no apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma procentiem; ja no 
30  līdz 39 gadiem, kā arī,  ja pensija piešķirta par 
darbu  kaitīgos  un  smagos  vai  sevišķi  kaitīgos  un 
sevišķi  smagos darba apstākļos,  – 60%;  ja no 40 
līdz 44 gadiem – 70%, bet 45 gadi un vairāk – 80%.

Tā  cilvēkiem,  kuru  apdrošināšanas  stāžs  ir  līdz 
29  gadiem,  vecuma  pensijas  pārskatīšanā  lietos 
indeksu  1,0380;  ja  apdrošināšanas  stāžs  ir  no  30 

līdz  39  gadiem,  lietos  indeksu  1,0446;  ja  apdro-
šināšanas  stāžs  ir  no  40  līdz  44  gadiem,  indekss 
būs 1,0512; ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk 
gadu, lietos indeksu 1,0578.

Tā, piemēram,  ja piešķirtais vecuma pensijas ap-
mērs  ir 350 eiro,  tad senioram ar apdrošināšanas 
stāžu līdz 29 gadiem no šā gada oktobra pensijas 
apmērs būs 363,30 eiro  (par 13,30 eiro  lielāks);  ja 
apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, pen-
sijas apmērs būs 365,61 eiro (par 15,61 eiro lielāks); 
ja  apdrošināšanas  stāžs  ir  no  40  līdz  44  gadiem, 
pensijas apmērs būs 367,92 eiro (par 17,92 eiro lie-
lāks); ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, 
tad pensija palielināsies līdz 370,23 eiro (par 20,23 
eiro).

Indeksēs arī  piešķirtās piemaksas pie  vecuma un 
invaliditātes  pensijas  par  vienu  apdrošināšanas 
stāža  gadu,  kas  uzkrāts  līdz  1995.  gada  31.  de-
cembrim,  lietojot  faktisko patēriņa  cenu  indeksu 
un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas 
reālā pieauguma procentiem. Indeksējot piemak-
su, 2020. gada 1. oktobrī attiecīgo  indeksu  lietos 
piemaksas apmēram 1,07 eiro par katru apdroši-
nāšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim 
un piemaksas apmēram 1,61 eiro par katru apdro-
šināšanas  stāža gadu  līdz 1995. gada 31. decem-
brim,  ja vecuma pensija piešķirta  līdz 1996. gada 
31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķir-
ta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais 
vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Tas  nozīmē,  ka  piemaksas  apmērs,  kas  šobrīd  ir 
1,07  eiro  un  1,61  eiro  par  vienu  apdrošināšanas 
stāža gadu, tiks pārskatīts, lietojot indeksu 1,0380. 
Līdz ar to cilvēki, kuri saņēma 1,07 eiro par katru 
stāža  gadu,  kas  uzkrāts  līdz  1995.  gada  beigām, 
turpmāk  saņems  1,11  eiro,  bet  tie,  kas  saņēma 
1,61 eiro, turpmāk saņems 1,67 eiro.

Tā,  piemēram,  pensionārs,  kurš  saņem  vecuma 
pensiju  400  eiro  par  kopējā  apdrošināšanas  stā-
ža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 26,75 
eiro  (par  25  darba  gadiem  (no  45  gadiem)  līdz 
1995. gada beigām), no oktobra saņems vecuma 
pensiju 423,12 eiro un piemaksu pie pensijas 27,75 
eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas 
apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma no-
doklis, kas samazina izmaksājamo summu.
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Indeksēs  vecuma,  invaliditātes,  izdienas  un  ap-
gādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras 
piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2020. gada 30. sep-
tembrim. Pensionāriem pašiem nekas nav jādara: 
pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās ap-

drošināšanas aģentūra (VSAA), un tā notiek auto-
mātiski. Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt 
portālā  www.latvija.lv  vai  jebkurā  VSAA  nodaļā 
(http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformaci-
ja).

Latvijas skolas saņems viedierīces  
3,97 miljonu eiro vērtībā

Valdība  11.  augustā  atbalstīja  3,97  miljonu  eiro 
piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) 

tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai  vispārī-
gās izglītības iestādēs. Tā ir daļa no Covid-19 krīzes 
pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas finansē-
juma.

Organizējot  viedierīču  iegādi,  līdz  gada  beigām 
IZM  plāno  iegādāties  portatīvos  datorus,  ko  no-
gādās  pašvaldībām,  kuras  atbilstoši  proporcio-
nālajam  sadalījumam  tos  nodos  skolām. Viedie-
rīces  skolas  varēs  izmantot  gan  ikdienas mācību 
procesa  modernizēšanai,  gan  attālināto  mācību 
nodrošināšanai, primāri tās piešķirs skolēniem no 
daudzbērnu un sociāli mazaizsargātām ģimenēm.

IZM  sadarbībā  ar  Satiksmes  ministriju  līdztekus 
risina jautājumus par interneta pieejamību un jau-
du, kā arī plāno sagatavot mācību saturu skaidro-
jošus videomateriālus kā turpinājumu “Tavas kla-
ses” virtuālajām mācību stundām.

Publiskoti visi mācību programmu 
paraugi, un notiek skaidrojoši vebināri

Valsts  izglītības  satura  centra  (VISC)  īstenota-
jā  projektā  “Kompetenču  pieeja  mācību  saturā” 
(Skola2030)  ir  izstrādāti  un  publiskoti  visi  plāno-
tie mācību programmu paraugi pamatizglītībā un 
vidējā  izglītībā, un  tie  ir pieejami Mācību  resursu 

krātuvē. Laikā no 11. līdz 21. augustam notiek kat-
ru programmu skaidrojoši publiski vebināri.

Kopumā izstrādāts 51 mācību priekšmetu un kur-
su  programmu  paraugs,  kas  veidots  kā  atbalsta 
materiāls  skolotājiem. Tā  kā  izstrādātajām mācī-
bu  programmām  ir  ieteikuma  raksturs,  izglītības 
iestāde var elastīgi veidot mācību plānu, īstenojot 
kursus īsākā vai garākā laika periodā, jo izglītības 
programmā  noteikts  tikai  kopējais  ieteicamais 
stundu skaits kursā un tematā. Tāpat kā līdz šim, 
skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem 
noteiktie  sasniedzamie  rezultāti  mācību  jomās; 
tie  ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas 
brīža valdībā: pamatizglītībā – kopš 2018. gada ru-
dens, vidējās izglītības pakāpē – kopš 2019. gada 
rudens. Tie viegli uztveramā formā publicēti šeit.

Skola2030  organizē  vebināru sēriju  par  pamat-
kursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to 

http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija
http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija
https://mape.skola2030.lv/
https://mape.skola2030.lv/
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izmantošanu mācību procesā; tie, tāpat kā līdz šim 
notikušie,  skatāmi  tiešraidē  Skola2030 Facebook 
kanālā www.facebook.com/skola2030.

Šonedēļ  vebināri notiks: 19. augustā plkst. 10 – 
Programmēšana; 21. augustā plkst. 10 – Datori-
ka.

Saites uz mācību programmu paraugiem atroda-
mas  arī  Skola2030  vietnē  (pamatizglītība,  vidējā 

izglītība).

Vienkopus  saites  uz  iepriekšējo  vebināru  ierak-
stiem  atrodamas  tīmekļvietnē  un  tiek  papildinā-
tas: sadaļā “Skolotājiem”, apakšsadaļā “Atbalsts” 
pie attiecīgā programmas parauga saites.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārīgajā iz-
glītībā paredzēts  ieviest pakāpeniski, sākot no šā 
gada 1. septembra 1., 4., 7. un 10. klasē.

Izsludināts konkurss “Pretendentu 
atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu 
mācībās”

Izglītības  un  zinātnes  ministrija  aicina  personas, 
kuras veic jaunatnes lietu speciālista pienākumus, 
pieteikties dalībai  jaunatnes  lietu speciālistu mā-
cībās.

Saskaņā  ar  Jaunatnes  likuma  5.  panta  ceturto 
daļu,  ja  pašvaldībā  darbu  ar  jaunatni  nodrošina 

jaunatnes  lietu  speciālists,  viņš  ir  apmācāms MK 
noteikumu  nr.  1047  “Jaunatnes  lietu  speciālistu 
apmācības kārtība” noteiktajā kārtībā.

Mācību  dalībnieki  apgūs  tādas  tēmas  kā  jaunat-
nes politikas pamati, jauniešu neformālā izglītība, 
projektu vadība, stresa vadība u. c. Mācību nodar-
bību norises datumi ir 9. un 21. septembris, 7. un 
21. oktobris, 4. un 19. novembris, 2. decembris, 6. 
un 20.  janvāris, kā arī 3. februāris. Mācību nodar-
bības notiks klātienē. Nepieciešamības gadījumā 
nodarbības var notikt tiešsaistē.

Pieteikties dalībai  jaunatnes  lietu speciālistu mā-
cībās var persona, kura strādā pašvaldībā par jau-
natnes  lietu  speciālistu  un  nav  iepriekš  apguvusi 
šo mācību programmu. Lai pieteiktos konkursam, 
pretendentam  līdz 21. augustam  jāiesniedz pie-
teikuma  veidlapa  (konkursa  nolikuma  1.  pieli-
kums), amata apraksta un/vai darba līgumu kopi-
jas, nosūtot šos dokumentus uz e-pasta adresi jau-
natneslietas@izm.gov.lv  ar  norādi  “Pretendentu 
atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ministrijas tī-
mekļvietnē www.izm.gov.lv.

Jauniešiem iespējas pilnveidot darba 
tirgū nepieciešamās prasmes

      

Jau rudenī jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, 
kuri  ieguvuši  vidējo  izglītību,  nemācās  un nestrā-
dā, būs papildu  iespējas apgūt darba tirgū aktuā-
las  prasmes. Valsts  izglītības  attīstības  aģentūras 
(VIAA) īstenotajā Jauniešu garantijas projektā jau-
nieši  varēs  pilnveidot  digitālās,  uzņēmējdarbības 
un profesionālās ievirzes svešvalodu prasmes.

http://www.facebook.com/skola2030.
http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba
http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba
http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba
https://www.skola2030.lv/lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
http://www.izm.gov.lv
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To paredz 11. augusta valdības sēdē apstiprinātie 
grozījumi  MK  noteikumos  “Darbības  program-
mas  “Izaugsme  un  nodarbinātība”  7.2.1.  speci-
fiskā  atbalsta  mērķa  “Palielināt  nodarbinātībā, 
izglītībā  vai  apmācībās  neiesaistītu  jauniešu  no-
darbinātību  un  izglītības  ieguvi  Jauniešu  garan-
tijas  ietvaros”  pasākumu  “Aktīvās  darba  tirgus 
politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarb-
nieku  nodarbinātības  veicināšanai”  un  “Sākotnē-
jās  profesionālās  izglītības  programmu  īsteno-

šana  Jauniešu  garantijas  ietvaros”  īstenošanas  
noteikumi”.

Tādējādi  paredzēts  veicināt  nodarbinātībā,  izglī-
tībā vai apmācībās neiesaistītu  jauniešu nodarbi-
nātību  un  izglītības  ieguvi  Jauniešu  garantijā,  lai 
viņiem  būtu  nepieciešamās  prasmes  un  labāka 
sagatavotība  iesaistei  darba  tirgū.  Plašāka  infor-
mācija par programmu īstenošanu pieejama VIAA 
tīmekļvietnē www.viaa.gov.lv.

Pirmie autonomā autobusa braucieni 
Jelgavā un Aizkrauklē

Kopš 14. augusta teju divas nedēļas jelgavniekiem 
un pilsētas viesiem ir iespēja bez maksas izbraukt 
ar  autonomo  autobusu,  ko  “Zemgales  plānoša-
nas  reģions” atvedis ar  INTERREG Baltic Sea Re-
gion programmas projekta “Baltijas jūras reģiona 
sadarbība  pārejai  uz  videi  draudzīgu  autonomo 
(bezvadītāju)  pirmās/pēdējās  jūdzes  sabiedrisko 
transportu (SOHJOA Baltic)” palīdzību.

Jelgavā  bezvadītāja  autobusa  atklāšana  notika 
14. augustā Pasta salā. Autobusa publisko braucie-
nu maršrutā ir divas pieturvietas – “Tējas namiņš” 
un “Peldvieta”. Elektriskais transportlīdzeklis brauc 

patstāvīgi:  ar  dažādiem  sensoriem  tas  uztver  ap-
kārtējo vidi un zina, kad piebremzēt vai apstāties 
pilnībā, ja priekšā uzrodas šķērslis. Jāatzīmē, ka au-
tobusā pastāvīgi atrodas pavadonis, kurš nepiecie-
šamības gadījumā var pārņemt tā vadību.

Šonedēļ  un  nākamnedēļ  autonomā  autobusa 
kursēšanas  grafiks  Jelgavā,  Pasta  salā,  ir  šāds: 
19. augustā plkst. 11–20; 20. augustā plkst. 10–15; 
21. augustā plkst. 11–20; 22. augustā plkst. 10–15; 
23. augustā plkst. 11–20; 24. augustā plkst. 11–20; 
25. augustā plkst. 11–20; 26. augustā plkst. 11–20; 
27. augustā plkst. 10–15.

Aizkrauklē  autonomā autobusa atklāšana notiks 
9. septembrī plkst. 11.

http://www.viaa.gov.lv
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Ar praktisku izzināšanu aicina iepazīt 
Baltijas jūras piekrastes vērtības

Lai  iedzīvotājus  plašāk  iepazīstinātu  ar  Baltijas 
jūras  piekrastes  vērtībām,  21.  augustā  Liepājas 
pludmalē  pie  centrālās  glābšanas  stacijas  notiks 
vairākas  praktiskās  izzināšanas  aktivitātes,  kurās 
apmeklētāji varēs  līdzdarboties un  iepazīt visma-
zākos  jūras  iemītniekus,  izprast piekrastes dabas 
norises un vides saudzēšanas nozīmi.

21. augustā no plkst. 12 līdz 15 Zilā karoga plud-
male  iepretim  centrālajai  glābšanas  stacijai,  kā 
arī  glābšanas  stacijas  teritorija  tiks pārvērsta par 

izzināšanas  un  pētniecības  vietu,  kur  katrs  varēs 
izmēģināt dažādas darbības:

• jūras iemītnieku pētīšana (pētnieciskā tīkla vilk-
šana piekrastē, lai uzzinātu, ko var sastapt jūras 
ūdenī);

• apslēpto  dārgumu meklēšana  (smilts  sijāšana 
piekrastē, lai noskaidrotu, vai kāds tajā mīt);

• jūras sāļuma noteikšana  (noskaidro, cik sāļa  ir 
Baltijas jūra dažādās vietās, cik tā ir sāļa salīdzi-
nājumā ar citām jūrām un okeāniem);

• plastmasas  ceļojums pa  jūru  (izzini,  cik  liels  ir 
plastmasas piesārņojums jūrā);

• ieniršana jūras dzelmē (apskati ūdenslīdēja tēr-
pu  un  instrumentus,  iepazīsti  aizraujošo  jūras 
zemūdens pasauli akvārijos un videofilmā);

• jūras planktona izzināšana (ieraugi mikroskopā 
zooplanktonu un noskaidro tā nozīmi jūrā).

Aktivitātes organizē Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas  Vides,  veselības  un  sabiedrības 
līdzdalības  daļas Vides  nodaļa  sadarbībā  ar Dau-
gavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroeko-
loģijas institūts”.

Tradicionālie Sīpolu svētki Babītes 
novada Salas pagastā

23. augustā notiks  jau  trešie Babītes novada Sa-
las pagasta Sīpolu svētki “Dārgumu meklējumos”, 
kuru  apmeklētājiem  būs  iespēja  atrast  Salas  pa-
gasta un novada dārgumus. Svētku mērķis  ir vei-
cināt  ne  tikai  Salas  pagasta  un  Babītes  novada 
iedzīvotāju un viesu kvalitatīvu un  izglītojošu brī-
vā laika pavadīšanu, bet arī Babītes novada uzņē-
mējdarbību, iepazīstinot pasākuma apmeklētājus 
ar  ekskursiju  vietām,  tūrisma  un  aktīvās  atpūtas 
iespējām novadā. Visas svētku aktivitātes un kon-
certi ir bez maksas.

Svētku programma:

No  plkst.  12  dziesmu  un  deju  koncertos  uzstā-
sies  Babītes  novada  pašvaldības  amatiermākslas 
kolektīvi –  jauktais koris “Atskaņa”, koklētāju an-
samblis  “Balti”,  vidējās  paaudzes  deju  kolektīvs 

“Dārta”, mūsdienu deju grupa  “Platīns”,  popgru-
pas  “Cool  kids”,  “Pīlādzīši”,  “Bon bon” un  “Kara-
meles” un senioru deju kopa “Gāte”.

“RIKKO  lelles”  izrādes  bērniem:  plkst.  14  izrāde 
“Opīša  buča”  – muzikāla  leļļu  situāciju  komēdija 
par Kāpēcīša un Nezinīša piedzīvojumiem ar opīša 
bēniņos atrasto noslēpumaino grāmatu; plkst. 16 
izrāde “Sīpoliņš lielveikalā” – muzikāls jautru pie-
dzīvojumu stāsts par Sīpoliņa dēkām lielveikalā un 
kā cīnīties pret mikrobiem.

Plkst. 15 – Viļķenes Kultūras nama amatierteātra 
brīvdabas  izrāde, Pauls Putniņš  “Ar būdu uz baz-
nīcu”.

Plkst. 16:30 – indiegrupas “Ārpilsētas sakars” kon-
certs.

Plkst. 18 – leģendārās rokgrupas “Pērkons” kon-
certs.
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Visas dienas garumā notiks Sīpolu svētku gadatir-
gus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības strazdu būru 
darbnīcas, dabas materiālu darbnīcas, gan lieliem, 
gan maziem būs iespēja iziet “Turies.lv” virvju tra-
si, tiks atklāta vides objektu “Leģendu sargi” jau-
nā  skulptūra  “Dārgumu  meklētāji  Baznīckalnā”. 
Izstāžu  zālē  varēs  saņemt  uzdevumus  ģimeņu 

spēlei  “Dārgumu meklētāji”  un  apskatīt  unikālās 
digitālās ekspozīcijas “Burvju spogulis” divus  jau-
nos sižetus, Radošo prasmju telpā pirmo reizi būs 
apskatāma  izstāde  “Padomju  Latvijas  gadi”. Ne-
izpaliks  arī  tradicionālais  Sīpolu  kapāšanas  čem-
pionāts,  kuram var pieteikties,  zvanot uz  tālruņa 
numuru 20001958.



17

Preiļu pilsētas svētki “Ar krāsu un prieku”

Solidaritātes akcija “Baltijas ceļš. Brīvību 
Baltkrievijai”

Solidarizējoties ar Baltkrievijas tautas brīvības un 
demokrātijas  centieniem,  Latvijas  Pilsoniskā  ali-
anse aicina ikvienu pašvaldību piedalīties vēsturis-
kā Baltijas ceļa gadadienā 23. augustā un būt daļai 
vērienīgā solidaritātes akcijā “Baltijas ceļš. Brīvību 
Baltkrievijai”.

Pirms 31 gada “Baltijas ceļš” pierādīja, ka solida-
ritātei  un  vienotībai  ir  spēks,  un  šobrīd  ikvienam 
Latvijā ir iespēja atbalstīt mūsu kaimiņus viņu ne-
vardarbīgajā protestā, kā reiz mums palīdzēja ci-
tas valstis.

Latvijas  pilsoniskā  sabiedrība  organizē  solidari-
tātes akciju “Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai”, 
kura sastāv no diviem posmiem un kurā ikviens ir 
aicināts iesaistīties un atbalstīt praktiski:

• 22. augustā plkst. 19  sāksies gājiens gar Balt-
krievijas robežu. Tā noslēgums notiks 23. augustā 
Krāslavas novada Piedrujā, kur plkst. 12 norisinā-
sies solidaritātes akcijas atklāšanas pasākums;

• no Piedrujas  akcijas dalībnieki  sāks  ceļu uz Viļ-
ņu,  apvienojoties  ar  tiem  Latvijas  iedzīvotājiem, 
kas no visiem novadiem dosies uz akciju “Baltijas 
ceļš.  Brīvību  Baltkrievijai”. Akcija  Lietuvā  sāksies 
23. augustā plkst. 19.



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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Kā piedalīties un iesaistīties?

• Ikviens  var  piedalīties  vienā  vai  abās  akcijās  – 
gājienā un/vai “Baltijas ceļā. Brīvību Baltkrievi-
jai”.

• Izplatot informāciju dažādos komunikācijas ka-
nālos un aicinot iesaistīties ar citus.

• Kļūstot  par  reģionālo  koordinatoru,  palīdzot 
praktiski noorganizēt iedzīvotāju līdzdalību ak-
cijā – pulcēšanos un kopīgu došanos uz gājienu 
un/vai “Baltijas ceļu. Brīvību Baltkrievijai”.

• Atbalstot ar ziedojumu vai  tehnisko palīdzību, 
lai  ikviens  interesents  var  piedalīties  un  paust 
solidaritāti baltkrievu tautai.

Plašāks  ieskats  par  akciju  pieejams  šeit:  https://
ej.uz/Freedomway.

Alūksnē veidos Baltijas ceļa atceres ziedu 
kompozīciju

Nevardarbīgā  Baltijas  ceļa  akcija  1989.  gada 
23. augustā  izskanēja visā pasaulē ar milzīgu ap-
brīnu un cieņu, un to vēl šodien atceras  ļoti dau-
dzi  visās  pasaules malās. Svētdien, 23. augustā, 
Alūksnē notiks Baltijas ceļa 31. gadadienas atceres 
pasākumi.

No pulksten 9 līdz 12 laukumā pie Alūksnes nova-
da  administratīvās  ēkas  pasākuma  organizatori 
kopā ar  iedzīvotājiem veidos ziedu ceļu par godu 
Baltijas  ceļa  31  gada  jubilejai. Veltījums  iecerēts 

kā ziedu kompozīcija, tāpēc novada iedzīvotāji ai-
cināti  iesaistīties un palīdzēt, nesot ziedus no sa-
viem dārziem. Pēc tam pulksten 15 – brāļu Puncu-
ļu koncerts pie pašvaldības administratīvās ēkas.

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