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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Valdes un Domes sēdes

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienī-
bā (LPS) notika divas Valdes sēdes un divas Do-
mes sēdes, no kurām viena Valdes un viena Do-
mes sēde bija ārkārtas. Tajās apsprieda Ministru 
kabineta (MK) un LPS 2021. gada vienošanās un 
domstarpību protokola projektu un lēma par jau-
tājumiem, kuros ar valdību nebija panākta vieno-
šanās.

* 7. oktobrī pirms Domes sēdes uz kārtējo sēdi sa-
nāca LPS Valde, kuras darba kārtībā bija MK un 
LPS 2021. gada vienošanās un domstarpību pro-
tokola projekts. To iepriekšējā dienā izskatīja Mi-
nistru kabineta sēdē, atzīmējot, ka lielākajā daļā 
pašvaldību pieteikto jautājumu un vairāk nekā 
pusē nozaru ministriju jautājumu ir panākta pušu 
vienošanās. Atšķirīgi viedokļi protokolā saglabāti 
par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem gan 
2021. gadā, gan vidējā termiņā.
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* Pēc dažām stundām notika LPS Domes sēde, 
kurā izskatīja MK un Latvijas Pašvaldību savienī-
bas 2021. gada vienošanās un domstarpību proto-
kolu un lēma par LPS Sapulces un 31. kongresa 
sasaukšanu 2020. gada 4. decembrī Salacgrīvas 
novadā.

LPS Domes sēdē attālināti piedalījās arī Ministru 
prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, finanšu mi-
nistrs Jānis Reirs un vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Iepazīstinot klātesošos ar MK un LPS 2021. gada 
un vidēja termiņa vienošanās un domstarpību pro-
tokolu, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis rakstu-

roja vienošanās un nevienošanās gan par nākamo 
gadu, gan vidējā termiņā (2021.–2023. gadā). LPS 
Dome vienoti nolēma no savas puses atlikt pro-
tokola parakstīšanu, lai vēl turpinātu diskusijas ar 
Finanšu ministriju un rastu kompromisu par plāno-
to pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumu. 
Vairāk lasiet šeit.

* 8. oktobrī notika LPS Valdes ārkārtas sēde, 
kas izskatīja Finanšu ministrijas (FM) piedāvāto 
kompromisu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
aprēķinam 2021. gadā ar mērķi mazināt atseviš-
ķu pašvaldību ieņēmumu kritumu salīdzinājumā 
ar 2020. gadu. Analizējot šo piedāvājumu, Valde 
nolēma rīkot ārkārtas Domes sēdi, lai noskaidrotu 
pašvaldību viedokli un kā vienotu LPS pozīciju to 
paustu nākamās dienas MK sēdē.

* 9. oktobrī tika sasaukta LPS Domes ārkārtas 
sēde, kas notika attālināti. Darba kārtībā bija 
viens jautājums – par pilnvarojumu parakstīt MK 
un Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada un 
vidēja termiņa vienošanās un domstarpību pro-
tokolu. Lēmuma pieņemšana notika rakstveidā, 
domniekiem atsūtot ar e-parakstu parakstītu bal-
sojumu “par”, “pret” vai “atturas”. Ar balsu vairā-
kumu LPS Dome nolēma pilnvarot LPS priekšsēdi 
parakstīt MK un LPS 2021. gada un vidēja termiņa 
vienošanās un domstarpību protokolu. Vienlaikus 
protokolā ir saglabāti atšķirīgi viedokļi par paš-
valdību budžetu nodokļu ieņēmumiem. Protokols 
pieejams MK lapā.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6203-ar-valdibu-nevienojas-virkne-pasvaldibam-butisku-jautajumu-un-atliek-protokola-parakstisanu
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492715&mode=mk&date=2020-10-09
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LPS tikšanās ar reģionālo plašsaziņas 
līdzekļu žurnālistiem

6. oktobrī tiešsaistē norisinājās Latvijas Pašvaldī-
bu savienības ekspertu tikšanās ar reģionālo plaš-
saziņas līdzekļu žurnālistiem, kurā LPS sniedza 
jaunāko informāciju par pašvaldību budžetu, jau-
nā pašvaldību likumprojekta izstrādi, atkritumu 
apsaimniekošanu un citiem jautājumiem.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis informēja par 
plānotajām izmaiņām nodokļu sistēmā. Valdība 
paredz izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(IIN) sadalē, kas samazina pašvaldību budžetā ie-
skaitāmo IIN ieņēmumu daļu līdz 75%. Pašvaldības 
nepiekrīt šādai pārdalei, kas nākamgad negatīvi 
ietekmēs budžetu, turklāt nozīmīgi tas skars tie-
ši Latgali. Ieņēmumi no IIN ir pamatienākumi, kas 
nonāk pašvaldību budžetā pamatfunkciju veikša-

nai, tajā skaitā dažādiem pabalstiem, bērnudārzu 
pedagogu algām, skolēnu brīvpusdienu apmak-
sai, jaundzimušo un pensionāru atbalstam, skolu 
un aprūpes centru medicīnas māsu atalgojumam, 
atlaidēm dažādiem pakalpojumiem un citām bū-
tiskām iedzīvotāju vajadzībām. Turklāt jau nākam-
gad pašvaldībām būs jārod papildu finansējums 
apmēram 50 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu 
valdības, Satversmes tiesas un Saeimas lēmumus 
par obligāti īstenojamiem papildu pasākumiem 
pašvaldībās. Līdz šim diskusiju rezultātā panākta 
vienošanās jautājumā par iespēju paplašināt paš-
valdībām aizņemšanās iespējas, nākamajā gadā 
paredzot aizņēmumus arī izglītības iestāžu inves-
tīciju projektiem un vienam prioritāram investīciju 
projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības pro-
grammas investīciju plānam (ar ierobežojumu līdz 
400 000 eiro).

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristī-
ne Kinča žurnālistiem pastāstīja par jaunā paš-
valdību likuma izstrādi. Viņa akcentēja, ka tiek 
apkopoti pašvaldību viedokļi, kurus iesniegs Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai (VARAM), savukārt LPS savu atzinumu sniegs 
pēc likumprojekta izsludināšanas Valsts sekretā-
ru sanāksmē. Pašvaldības galvenokārt izsaka vie-
dokli par valdēm, izpilddirektoru lomu, līdzdalību 
u. c.

Par atkritumu apsaimniekošanu, mežiem un par-
kiem un mājdzīvnieku turēšanas nosacījumiem 
informēja LPS padomniece Sniedze Sproģe. 
VARAM izstrādājusi jaunu atkritumu apsaimnie-
košanas plānu, kas šobrīd ir nodots sabiedriskajai 
apspriešanai. Jaunais plāns paredz, ka turpmāk 
būs pieci atkritumu apsaimniekošanas reģioni.

Vairāk skatiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6220-lps-tiksanas-ar-regionalo-plassazinas-lidzeklu-zurnalistiem
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Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

6. oktobrī notika Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienības (LPPA) Valdes sēde, kurā piedalījās 
VARAM Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldī-
bas departamenta direktora vietniece Ilze Aigare 
un vecākā eksperte Maija Pintele, VARAM Dabas 
aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilk
aste un Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja 
Inga Belasova, Vides pārraudzības valsts biroja 
ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītāja Iveta 
Jēgere, kā arī Dundagas novada domes priekšsē-
dētājs Aldis Felts, Attīstības un plānošanas noda-
ļas vadītāja Maruta Blūma un vides eksperte Ma-
rita Nikmane no SIA “Grupa93”.

Valdes sēde tika sasaukta pēc Dundagas novada 
domes aicinājuma LPPA iesaistīties situācijas risi-
nāšanā, jo novada teritorijas plānošanā, kas turpi-
nās kopš 2016. gada, galvenais bremzējošais fak-
tors ir krasta kāpu aizsargjoslas attēlošana. Tas 
pašvaldībai ir radījis lielu administratīvu slogu un 
resursu nelietderīgu patēriņu. Dundagas novada 
pašvaldības vadītājs A. Felts norādīja, ka dažādu 
dabas aizsardzības prasību dēļ dzīve novadā kļu-
vusi neprognozējama, nav zināms, kas būs rīt. Tā 
kā VARAM kompetencē ir gan teritoriju attīstības, 
gan dabas aizsardzības jautājumi, tad ministrija 
būtībā ir iekšējā interešu konfliktā. Savukārt paš-
valdība atbild par visu novadā notiekošo, tādēļ 
dažkārt dabas aizsardzības prasību ievērošanas 
dēļ nonāk konfliktā ar vietējiem iedzīvotājiem. 
Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka šī LPPA Valdes 
sēde ir sākums, lai runātu par jautājumiem, kas 
skar piekrastes iedzīvotājus.

Konkrētajā gadījumā Dundagas novads lūdza 
sniegt atbildes uz jautājumiem par to, kuri ir paš-
reizējie dati par īpaši aizsargājamiem biotopiem, 

kas iekļaujami krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī 
skaidrot, kas ir Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi 
un kas ir ES nozīmes biotopi. Novada pašvaldība 
izstrādājusi divus priekšlikumu variantus krasta 
kāpas aizsargjoslas attēlošanai un aicināja vieno-
ties par kādu no tiem.

Diskusijas par tēmu izvērtās spraigas, jo problē-
ma ir aktuāla visās piekrastes pašvaldībās, tomēr 
kompromisu panākt neizdevās.

VARAM un Vides pārraudzības biroja pārstāvji 
skaidroja, ka jaunākie dati par ES nozīmes bioto-
piem ir pieejami Dabas aizsardzības pārvaldē. Tā 
kā projekts “Dabas skaitīšana” vēl nav beidzies, 
tad visi dati par biotopiem vēl nav apstrādāti un 
ievietoti dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 
Ja nepieciešami jaunākie dati, tad pašvaldības ai-
cinātas vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē, tā-
pat arī gadījumos, ja ir kādas neskaidrības par šo 
tēmu. Pēc projekta beigām, kad visi dati būs ieva-
dīti “Ozolā”, tie arī būs jaunākie dati, un tad vairs 
nebūs nepieciešami eksperta slēdzieni par bioto-
pu esību vai neesību. Eksperta slēdzienus piepra-
sīs tikai gadījumos, kad būs vajadzīgas specifiskas 
zināšanas par kādu procesu ietekmi uz biotopu 
stāvokli.

Ministrijas pārstāvji arī skaidroja, ka projektā “Da-
bas skaitīšana” kartēti ES nozīmes biotopi. Lai 
gan Aizsargjoslu likums nosaka, ka ciemu robe-
žās krasta kāpu aizsargjoslā obligāti jāiekļauj īpaši 
aizsargājamie biotopi, Ministru kabineta noteiku-
mi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu 
attiecas tikai uz tiem biotopiem, kam veidojami 
mikroliegumi, visos pārējos gadījumos, tajā skai-
tā Aizsargjoslu likuma kontekstā, īpaši aizsargā-
jamie biotopi ir tie paši ES nozīmes biotopi. Tika 
uzsvērts, ka krasta kāpu aizsargjoslā ES nozīmes 
biotopi obligāti jāiekļauj tikai līdz 300 m platu-
mam; protams, ja pašvaldība vēlas, krasta kāpu 
aizsargjoslu drīkst noteikt arī platāku.

Sēdē diskutēja arī par to, ka, nosakot krasta kāpu 
aizsargjoslu, šobrīd tiek ņemta vērā tikai prasī-
ba tajā iekļaut īpaši aizsargājamos biotopus, bet 
Aizsargjoslu likums nosaka, ka jāņem vērā arī 
vēsturiskā apdzīvojuma struktūra, kas pašvaldību 
ieskatā netiek darīts, jo, konstatējot jaunus bioto-
pus, krasta kāpu aizsargjosla tiek paplašināta, tajā 
iekļaujot arī dzīvojamās mājas. Iveta Jēgere skaid-
roja, ka likumdevējs Aizsargjoslu likuma 36. pantā 
iekļāvis nosacījumus par vēsturiskās apdzīvojuma 
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struktūras ievērošanu, jo tiek paredzēts, ka ciemu 
robežās krasta kāpu aizsargjoslā ir pieļaujama ēku 
un būvju celtniecība vai paplašināšana vietās, kur 
bijusi iepriekšēja apbūve, ja minētās darbības ir 
paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plāno-
jumā un saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides die-
nesta reģionālo pārvaldi, tādēļ pašvaldību viedok-
lis šajā jautājumā nav pamatots.

Arī sēdes dienas kārtības otro jautājumu par izai-
cinājumiem piekrastes joslas apsaimniekošanā 
ierosināja Dundagas novads. Pašvaldība saņēmusi 
iedzīvotāju sūdzības par Sīkraga autostāvvietas iz-
mantošanu, kur tūristi ne tikai novieto automašī-
nas īslaicīgi, bet kemperos dzīvo vairākas dienas, 
pat nedēļas, radot nepievilcīgu vidi ar izžautu veļu 
uz striķiem, piegružotu apkārtni un krasta kāpu 
aizsargjoslā izlietām kemperu tualetēm. Auto-
stāvvietu ierīkojusi Dabas aizsardzības pārvalde, 
bet pie tās nav ne atkritumu urnu, ne tualešu, līdz 
ar to tiek piemēslotas kāpas un veidojas nepievilcī-
ga vide. Arī Covid laikā, cilvēkiem vairāk uzturoties 
dabā, tualešu neesība ir ļoti problemātiska, tas no-
vērojams visā Latvijā. Attiecībā uz piekrastes jos-
las apsaimniekošanu atkārtoti aktualizējas jautā-
jums, par ko daudz diskutēts jau iepriekš, – pašval-
dību un Dabas aizsardzības pārvaldes kompeten-

ce un pienākumi tās pārvaldībā esošās piekrastes 
joslas apsaimniekošanā, tādēļ vēlreiz tiek uzsvērta 
nepieciešamība sasaukt darba grupu par jūras pie-
krastes un iekšējo ūdeņu apsaimniekošanu, par ko 
vienojās LPS un VARAM ikgadējās savstarpējās 
sarunās. Attiecībā uz Sīkraga autostāvvietu tika 
panākta vienošanās, ka tajā aizliegs stāvēšanu pa 
nakti, tādējādi gan samazinot antropogēno noslo-
dzi stāvvietas apkārtnē, gan novēršot nevēlamo 
ietekmi uz vietējo tūrisma uzņēmējdarbību.

Sēdes turpinājumā LPS padomniece Sandra Bēr-
ziņa informēja par izstrādāto sugas aizsardzības 
plānu roņiem, kas paredz iespēju jūras krastā iz-
skalotos beigtos roņus aprakt krastā, nodrošinot, 
ka virs dzīvnieka ķermeņa ir vismaz 70 cm biezs 
smilšu slānis. Valdes locekļi atzinīgi novērtēja šādu 
iespēju, jo tas ļaus ietaupīt gan laiku, gan līdzek-
ļus, tāpēc ka beigto roņu nogādāšana uz dzīvnieku 
kapsētām izmaksā ļoti dārgi.

Sēdes noslēgumā LPPA Valde nolēma apvienības 
kopsapulci organizēt pirms LPS kongresa 3. de-
cembrī Salacgrīvā.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Seminārsvideokonference par muzeju 
darbību un plānotajiem grozījumiem 
Muzeju likumā

8. oktobrī Pašvaldību savienībā notika seminārs-
videokonference pašvaldībām un pašvaldību dibi-
nāto muzeju direktoriem un speciālistiem par ak-
tualitātēm muzeju darbībā un plānotajiem grozī-
jumiem Muzeju likumā. To vadīja LPS padomniece 
izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. 
Ināra Dundure.

Videokonferencē piedalījās Kultūras ministrijas 
(KM) valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas 
jautājumos Uldis Zariņš, KM Arhīvu, bibliotē-
ku un muzeju nodaļas referente Jana Šakare un 
KM juriskonsulte Lelde Puisāne, Latvijas Muzeju 
padomes priekšsēdētāja Latvijas Nacionālā māk-
slas muzeja direktora vietniece administratīvajā 
darbā Una Sedleniece un Latvijas Muzeju bied-
rības Valdes priekšsēdētāja Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja Valdes locekle Zane 
Grīnvalde.

Semināra klausītāji tika iepazīstināti ar aktualitā-
tēm muzeju darbībā un muzeju stratēģijas izstrā-
di, iespējamo administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) ietekmi uz muzeju darbību Latvijā un Muze-
ju likuma grozījumu projektu. Lielākās neskaidrī-
bas ir par muzeju nākotni saistībā ar ATR. Kādi ir 
iespējamie scenāriji pēc ATR, galvenie problēm-
jautājumi un muzeju priekšlikumi, varat izpētīt 
prezentācijā, kas atrodama šeit.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6199-seminars-videokonference-par-muzeju-darbibu-un-planotajiem-grozijumiem-muzeju-likuma
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Noslēgumā ar mūsdienīgiem risinājumiem biļešu 
iegādei iepazīstināja SIA “Paysera Latvia” Valdes 
loceklis Guntars Gudermanis.

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes 

www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” jeb sekojot šai saitei.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Seminārs “Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!” Rēzeknes 
novadā

9. oktobrī Rēzeknes novada Ozolaines pagastā 
notika jau trešais LPS organizētais seminārs paš-
valdību speciālistiem “Saimniekosim gudri pašval-
dību mežos un parkos!”.

Semināra dalībnieki satikās Maltas vidusskolas 
struktūrvienībā “Liepu pamatskola”, kur seminā-
ru atklāja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs. Mājinieku vēstījumu par darbiem 
Rēzeknes novada mežos un parkos sniedza vides 
dizainere, dārzniece Daina Zvejsalniece. Sabrau-
kušajiem darbīgajiem ciemiņiem bija iespēja ne 
tikai apskatīt Laizānu muižas parku un pārliecinā-
ties, ko pašvaldība dara, lai tas kļūtu aizvien pievil-
cīgāks, bet arī pašiem piedalīties stādīšanā.

Seminārā par muižu dārziem un mūsdienu ten-
dencēm pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes 
ģenerāldirektors Andrejs Svilāns. Savukārt AS 
“Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales meža ap-
saimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Ru-
dzīts pievērsās meža apsaimniekošanas jautāju-
miem. Saistoša un noderīga bija Daugavpils Uni-
versitātes zinātņu prorektora Dr. biol. prof. Arvīda 
Barševska lekcija par parku apsaimniekošanu un 
bioloģisko daudzveidību.

Ciklā vēl tiks organizēti divi reģionālie semināri: 
Mazsalacas novadā (Skaņākalna parks, pašvaldī-
bu meža apsaimniekošana, aizsargjoslas mežā un 
dabas vērtības senajos parkos, muižu parki Meža 
kadastrā) un Siguldā (Saules parks un mežaparka 
apbūve, zaļie risinājumi blīvajās apbūves teritori-
jās).

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/537-videokonference-par-muzeju-darbibu-un-grozijumiem-muzeju-likuma


LPS sarunas ar Kultūras ministriju

Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās saru-
nas ar Kultūras ministriju (KM) notiks 14. oktobrī 
plkst. 11 Pašvaldību savienībā (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Sarunas vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Darba kārtība:

1. LPS priekšsēža Ginta Kaminska un kultūras 
ministra Naura Puntuļa uzrunas.

2. Valsts un pašvaldību sadarbība vietējo un na-
cionālo kultūras vērtību saglabāšanā (t. sk. 
par gatavošanos dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā – dziesmu un deju svētku koncep-
ciju konkursu rezultātiem un plānotajiem pa-
sākumiem 2020. un 2021. gadā, un par Nema-
teriālā kultūras mantojuma sarakstu – Latvijas 
Nacionālā kultūras centra (LNKC) Nemateriālā 
kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte 
Pāvulēna.

3. Valsts mērķdotācijas sadale amatiermākslā 
un kultūrizglītībā ATR kontekstā (t. sk. KM 
izveidotās profesionālās ievirzes darba grupas 
galvenie secinājumi) – LNKC direktore Signe 
Pujāte un direktores vietnieks kultūrizglītības 

jautājumos Andis Groza.

4. Jaunās kultūrpolitikas pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam – KM valsts sekretāra viet-
nieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

5. Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes 
(t. sk. pašvaldību loma pilsoniskas sabiedrības 
attīstībā un pilsoniska dialoga veidošanā ar sa-
biedrību, saskaņotība ar reģionālās attīstības 
pamatnostādnēm) – KM Sabiedrības integrā-
cija departamenta Sabiedrības integrācijas un 
pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadī-
tāja Anita Kleinberga.

6. Eiropas kultūras galvaspilsēta un iespējas 
pašvaldībām – KM valsts sekretāre Dace Vilso-
ne un Kultūrpolitikas departamenta eksperte 
Sabīne Branta.

7. Citas aktualitātes:

• Par Muzeju likuma grozījumiem un tiesībām 
dibināt pašvaldību nodibinājumu – pašreizē-
jā situācija un pašvaldību viedoklis;

• Par Kultūras centru likuma sagatavošanu 
un iespējām saņemt atbalstu no Valsts kul-
tūrkapitāla fonda u. c. – KM valsts sekretāra 
vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis 
Zariņš, LNKC direktore Signe Pujāte un KM 
valsts sekretāre Dace Vilsone.

Sarunas notiks attālināti, izmantojot Microsoft 
Teams platformu.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

7

Diskusiju seminārs “Sociālo 
pakalpojumu plānošana un 
nodrošināšana pašvaldībās” Aizkrauklē

Projektā “Cienīgs darbs sociālās jomas darbinie-
kiem Latvijā” 20. oktobrī Aizkrauklē tiek organi-
zēts diskusiju seminārs “Sociālo pakalpojumu plā-
nošana un nodrošināšana pašvaldībās”.

Semināra norises vieta – Aizkraukles novada Kul-
tūras nams (Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2).

Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nodrošināts arī vi-
deopieslēgums attālinātai dalībai seminārā.

Semināru vadīs LPS padomniece veselības un so-
ciālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Darba kārtība:

9:30 – Reģistrācija, kafija.

10:00 – Atklāšanas uzrunas:

* LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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priekšsēdētājs Jaunjelgavas novada domes priekš-
sēdētājs Guntis Libeks,

* Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons 
Līdums.

10:20 – Sociālo pakalpojumu organizēšanas mo-
deļi: tiesiskais ietvars un iespējas – LPS padom-
niece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

10:50 – Pašvaldību pieredze: atziņas un ieteikumi:

* Rīgas domes Labklājības departamenta direk-
tora vietnieks Sociālās pārvaldes priekšnieks Mār-
tiņš Moors,

* Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” direktore Ina Behmane,

* Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte 
Ozoliņa.

Jautājumi un atbildes.

12:30 – Pusdienas.

13:30 – Sociālais dienests – nozīmīgs stūrakmens 
veiksmīgas un atbalstošas pašvaldības attīstī-
bā – Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un 
kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele
Dubrovska.

14:00 – Par labās prakses vadlīnijām pašvaldību 
apvienošanās organizēšanai – VARAM pārstāvis.

14:30 – Diskusijas.

15:10 – Semināra kopsavilkums – LPS padomnie-
ce veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

15:15 – Semināra noslēgums.

Pēc semināra būs iespēja apmeklēt Aizkraukles 
Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju “Padom-
ju gadi” – plašāko 20. gadsimta 50.–80. gadu kul-
tūrvēsturiskajam mantojumam veltīto ekspozīciju 
Baltijā (adrese: Aizkraukles pagasta Kultūras nams, 
Kalna iela 20, Aizkraukles pagasts; http://www.aiz-
krauklesmuzejs.lv/padomju-gadi/).

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Apvienotā LPS Tautsaimniecības 
komitejas un Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

Apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas un Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 
notiks 21. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Apvienotā komiteju sēde tiek organizēta sadarbī-
bā ar Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uz-
ņēmumu asociācijas Valdi. Sēde notiks attālināti, 
klātienē piedaloties referentiem par attiecīgo jau-
tājumu, abu komiteju vadītājiem un LPS atbildīga-
jiem padomniekiem.

Darba kārtība:

Problēmas un izaicinājumi ūdenssaimniecības 
pakalpojumu organizācijā

Atklātā daļa:

13:00–13:20 – Par Valsts kontroles revīzijas rezultā-
tiem “Vai valstī izveidotā notekūdeņu savākšanas, 
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novadīšanas un attīrīšanas sistēma nodrošina vi-
des aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitī-
go ietekmi?” – informēs Valsts kontrole.

13:20–13:50 – Par valsts politiku notekūdeņu 
apsaimniekošanas jomā – notekūdeņu apsaim-
niekošanas un dzeramā ūdens investīciju plānu 
2021.–2027. gadam, politikas instrumentiem māj-
saimniecību pieslēgumiem centralizētajām kana-
lizācijas sistēmām, NAI jaudu problemātikas risi-
nājumiem, priekšlikumiem decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas pakalpojumu uzraudzībā, aglo-
merāciju noteikšanas politiku – informēs VARAM 
valsts sekretāra vietniece Alda Ozola.

13:50–14:10 – Problēmas un izaicinājumi ūdens-
saimniecības pakalpojumu organizēšanā – infor-
mēs Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uz-
ņēmumu asociācija.

14:10–14:30 – Ūdenssaimniecības pakalpojumu ta-
rifu politika pašvaldībās, viedoklis par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu organizatorisko struktūru 
pašvaldībās, maksas regulēšanu par asenizācijas 
notekūdeņu izvešanas pakalpojumiem – informēs 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

14:30–14:45 – Eksperimentālās statistikas datu 
pielietojuma iespējas aglomerāciju noteikšanā – 
informēs LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.

14:45–15:15 – Kafijas pauze.

Slēgtā daļa 15:15–16:45:

1. Diskusija: ūdenssaimniecības pakalpojumu or-
ganizēšana pēc administratīvi teritoriālās refor-
mas – diskusijas moderatore AS “Mārupes komu-
nālie pakalpojumi” izpilddirektore Dace Šveide.

1.1. Tēma “Kā organizēsim ūdenssaimniecības 

pakalpojumus – centralizēti vai decentralizēti; 
novada komunālo pakalpojumu nodrošināšanas 
reorganizācijas plānošana” – Latvijas Ūdensap-
gādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas Val-
des locekle Antra Alksne, Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas viedoklis.

1.2. Tēma “Centralizācija, labās prakses piemēri, 
problēmas un risinājumi, ūdenssaimniecību tarifu 
politika” – Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācijas Valdes loceklis SIA “Dobe-
les ūdens” Valdes loceklis Dainis Miezītis.

1.3. Tēma “Plānošana un aglomerāciju noteikšana; 
kanalizācijas sistēmu teritoriālā plānošana un ag-
lomerāciju noteikšana” – Mārupes novada pašval-
dības Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

2. Asociāciju viedoklis par Valsts kontroles revī-
zijas rezultātiem.

Sēdes atklāto daļu varēs skatīties tiešraidē LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

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

Ja vēlaties pieslēgties sanāksmes slēgtajai daļai at-
tālināti, izmantojot MS Teams platformu, lūgums 
līdz 19. oktobrim reģistrēties šeit. Līdz 21. oktob-
ra plkst. 12 uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 
tiks nosūtīta saite, lai varētu pieslēgties sanāksmei 
MS Teams platformā.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Eiropas Komisijas prezidente uzsver 
pašvaldību vadošo lomu Eiropas 
attīstībā

12. oktobrī, uzstājoties Eiropas Reģionu komite-
jas 140. plenārsesijā, Eiropas Komisijas prezidente 
Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen) uz-
svēra, ka pašvaldības būs plāna Next Generation 
EU centrā. Tam paredzēti 1,8 triljoni eiro, lai pār-

varētu krīzi un modernizētos, saglabātu tūksto-
šiem uzņēmumu un darbvietu, kā arī izmantotu 
ES fondus investīcijām jaunām slimnīcām un labā-
kam aprīkojumam ne tikai pilsētās, bet arī attālās 
pašvaldībās.

“Vietējā un reģionālā politika nekad nav abstrakta. 
Tā ir par ģimenēm, darbiniekiem un cilvēkiem, kuriem 
rūp viņu pašvaldība. Pašvaldības bija priekšplānā, 

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5686-1-registracija-lps-tautsaimniecibas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-21-oktobra-apvienota-sede
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krīzei sākoties, iesaistot vietējo policiju, piegādājot 
iedzīvotājiem maskas un pārtiku vai izveidojot mo-
bilos testēšanas centrus. Katrs iedzīvotājs zina, ko 
viņa mērs vai deputāts sabiedrības labā darījis, un 
pašvaldības joprojām ir tās institūcijas, kurām iedzī-
votāji uzticas visvairāk,” plenārsesijā norādīja fon 
der Leiena.

Viņa tēlaini izteicās, ka vietējās un reģionālās paš-
valdības tur savu pirkstu uz Eiropas iedzīvotāju 
pulsa, kas palīdz risināt ne tikai nelielas problē-
mas, bet arī mūsdienu lielos izaicinājumus, no ku-
riem viens ir mūsu trauslumu un arī spēku atklājusī 
koronavīrusa pandēmija.

Uzrunas noslēgumā Eiropas Komisijas prezidente 
uzsvēra, ka nevienai administrācijai nebūtu jāizvē-
las starp atbildi uz krīzi un investīcijām nākotnē. 
“Mēs virzāmies uz zaļu, digitālu un izturīgu nākotni, 
lai izmantotu investīcijas ne tikai ekonomikas re-
startēšanai, bet arī lai uzlabotu gaisa kvalitāti vai 
palīdzētu uzņēmumos integrēt digitālus risināju-
mus. Un tam visam vietējām pašvaldībām jābūt va-
došajās pozīcijās,” atklāja fon der Leiena.

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā va-
dītājs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis ļoti atzinīgi 
izteicās par Eiropas Komisijas prezidentes vēstī-
jumu un izteica gandarījumu par Eiropas Reģionu 
komitejas un Eiropas vietējo un reģionālo pašval-
dību darba novērtējumu Eiropas līmenī, kas jo īpaši 
svarīgs Covid-19 krīzes laikā. “Šajā Eiropas Reģionu 

komitejas plenārsesijā mums ir iespēja apmainīties 
viedokļiem ar tādām nozīmīgām personībām kā Ei-
ropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, 
Vācijas Federatīvās Republikas kanclere Angela Mer-
kele, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jau-
tājumos par nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs, 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Franss 
Timmermanss, kurš atbild par Eiropas zaļo kursu, un 
vēl daudziem citiem. Esmu gandarīts, ka pašvaldību 
darbs ir novērtēts tik augstā līmenī un ka Latvijas de-
legācijai ir iespēja aktīvi piedalīties nākotnes Eiropas 
veidošanā kopā ar pārējām 27 Eiropas Savienības 
valstu pašvaldību delegācijām, pārstāvot Latvijas 
pašvaldību intereses,” secināja Kaminskis.

Eiropas Reģionu komitejas 140. plenārsesijā 12.–
14. oktobrī no Latvijas delegācijas piedalās Latvi-
jas delegācijas vadītājs Gints Kaminskis, Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Run-
dāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okma-
nis, Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds 
Salcevičs, Rīgas domes deputāts Dainis Turlais, 
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. viet-
nieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, kā arī delegācijas koordinatore Agita Kau-
puža. Ar plenārsesijas darba kārtību un dokumen-
tiem var iepazīties RK lapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2164084&meetingSessionId=2203854
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Kā efektīvi likvidēt miskastes saturu?

Foto: Sandra Bērziņa

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Tā kā apkārtējā vide mums visiem ir kopīga, arī 
rūpēs par to jābūt dalītai atbildībai. Iedzīvotāju 
atbildība ir šķirot atkritumus un, ja nav atbil
stošas infrastruktūras, vērsties savā pašvaldībā, 
savukārt pašvaldību ziņā ir tīra vide un apmieri-
nāti iedzīvotāji jeb atkritumu savākšana novada 
teritorijā. Uzņēmēju rūpes ir ciešā sadarbībā ar 
zinātniekiem meklēt visu veidu atkritumu pār-
strādes iespējas. Jo vairāk atkritumu pārstrā-
dāsim jaunos produktos, jo lielāka dalītās vāk-
šanas ekonomiskā jēga un ieguvums videi, taču 
tam nepieciešama sadarbība visos līmeņos.

Par atkritumiem kļūst jebkurš priekšmets vai viela, 
no kuras atbrīvojamies, – vienalga, brīvprātīgi vai 
tāpēc, ka esam spiesti tā rīkoties. Atkritumi ir viens 
no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņoju-
ma cēloņiem, kas negatīvi ietekmē gan mūsu dzī-
ves kvalitāti, gan ekosistēmu. Šo apdraudējumu 
rada ikviens no mums, jo katru dienu kaut ko pa-
tērējam un kaut kas paliek pāri. Tā, piemēram, līdz 
2030. gadam pārtikas atkritumu apjoms jāsamazi-
na par 50%, bet ik gadu katrs Latvijas iedzīvotājs 
izmet vidēji 113 kg pārtikas. Kopumā viens cilvēks 
Latvijā ik gadu rada vidēji 333 kg atkritumu, kas 
gan ir nedaudz mazāk nekā citur Eiropā (360 kg), 
taču kopsummā mājsaimju radītie atkritumi veido 
vidēji 50–70% no valstī savāktā atkritumu daudzu-
ma. Tāpēc atkritumu apjoma mazināšana nav tikai 

abstrakts mērķis no ES direktīvām, bet gan ikvie-
na iedzīvotāja atbildība.

Pēdējos desmit gados esam novērojuši pirmos da-
lītās vākšanas rezultātus: sašķiroto plastmasas 
atkritumu apjoms gan ir audzis no 4,8 līdz 11,96% 
un papīra un kartona atkritumu apjoms – no 14,5 
līdz 18,2%, toties stikla iepakojuma daļa samazi-
nājusies no 13,3 līdz 10,8% un bioloģisko atkritu-
mu īpatsvars – no 49,5 līdz 38,5%. Nu mums jā-
sāk strādāt ar tekstila atkritumiem, kas ir samērā 
jauna kategorija, taču ļoti apjomīga: katru gadu 
Latvijā nonāk 27 000 apģērbu, vairāk nekā 14 kg 
uz vienu iedzīvotāju. Turklāt sintētiskās apģērbu 
šķiedras dabā sadalās vairāku simtu gadu garumā, 
līdzīgi kā, piemēram, plastmasas pudeles.

Vairumu mājsaimju radīto atkritumu (89–98% at-
karībā no veida) var pārstrādāt, reģenerēt, kom-
postēt vai izmantot atkārtoti. Taču Latvijā atkritu-
mu šķirošana un pārstrāde joprojām ir vāji attīs-
tīta un dominē atkritumu apglabāšana poligonos. 
Iemesli tam vairāki, un viens no tiem – salīdzinā-
jumā ar citām ES valstīm atkritumu noglabāšana 
poligonos pie mums ir lēta un pāris ietaupīti eiro 
mēnesī vidējam iedzīvotājam nekalpo kā motivā-
cija šķirot atkritumus. Vienlaikus svarīgs atkritu-
mu apsaimniekošanas mērķis ir arī atkritumu at-
kārtota izmantošana, veicinot atkritumu šķiroša-
nu, kompostēšanu, pārstrādi un reģenerāciju, lai 
pēc iespējas mazāk atkritumu būtu jāapglabā at-
kritumu poligonos, kur tie neizbēgami zūd tālākai 
izmantošanai. Kas vienam ir atkritumi, citam var 
noderēt kā materiāls jaunu preču vai produkta ra-
dīšanai. Te paveras plašs darbalauks zinātniekiem 
un uzņēmējiem, lai kopā radītu inovatīvas idejas, 
ko iesākt ar pārstrādei derīgajiem atkritumiem, tai 
skaitā tekstilizstrādājumiem.

Taču arī pašvaldības nav bezspēcīgas un var iegul-
dīt vērtīgus resursus sistēmas uzlabošanā. Likumā 
“Par pašvaldībām” definētas pašvaldību autono-
mās funkcijas, un viena no tām ir organizēt sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā. Lai to īstenotu, pašvaldībām 
ir tiesības izvēlēties atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzēju publiskā iepirkuma rezul-
tātā vai publiskajā un privātajā partnerībā, par 
izvēles kritēriju nosakot saimnieciski izdevīgāko 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS



• 5. oktobrī LV portāls – LPS relīze “Domes sēdē 
izskatīs LPS un valdības 2021. gada vienošanās 
un domstarpību protokolu” (šeit).

• 5. oktobrī LSM.lv; Latvijas Radio: “Latvijā bei-
dzot izstrādā skolu tīkla reformu. Kā tai gata-
vojas mazās vidusskolas?” – par Izglītības un 
zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu un 
LPS padomnieces Ināras Dundures komentārs 
(šeit).

• 5. oktobrī Apollo: “Pašvaldības nevienojas ar 
valdību par virkni tām būtisku budžeta jautā-

jumu” – par LPS Domes sēdi, nevienošanos 
vairākos pašvaldībām nozīmīgos nākamā gada 
budžeta jautājumos, Ministru kabineta un LPS 
2021. gada vienošanās un domstarpību proto-
kola parakstīšanas atlikšanu un sarunu turpinā-
šanu ar Finanšu ministriju (šeit).

• 5. oktobrī Apriņķis – LPS padomnieces Snie-
dzes Sproģes viedokļraksts “Kā efektīvi likvi-
dēt miskastes saturu?” – par atkritumu vākša-
nu, šķirošanu un atbildību (šeit).

• 6. oktobrī LETA: “LPS cer pārliecināt valdību 
par nepieciešamību kompensēt pašvaldību bu-
džetu samazinājumu, kas radies valdības lēmu-
mu dēļ” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sacīto valdības sēdē un tikšanās laikā ar reģio-
nālo plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem.

• 6. oktobrī LETA: “Nākamgad IIN pārdalē paš-
valdības zaudēs 90 miljonus eiro, bet tās varēs 
aizņemties par 150 miljoniem eiro vairāk” – par 
IIN pārdali par labu valstij un valdībā atbalstīto 
MK un LPS 2021. gada vienošanās un domstar-
pību protokolu.
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piedāvājumu. Tomēr tieši pašvaldībām ir iespēja 
šajos iepirkumos kā kritēriju iekļaut arī efektīvu at-
kritumu dalīto vākšanu, arī tekstila atkritumu ap-
saimniekošanu. Aprēķināts, ka ES direktīvas mēr-
ķu sasniegšanai – līdz 2025. gadam nodrošināt da-
līto tekstila atkritumu vākšanu Latvijā – jāizveido 
vismaz 840 tekstila atkritumu savākšanas punkti. 
Bez pašvaldību un arī pašu tekstila izstrādājumu 
ražotāju un tirgotāju iesaistes to ir grūti iztēloties, 
jo tās būs investīcijas gan infrastruktūras izveidē, 
gan tālāk jau šo punktu apkalpošanā un savākto 
materiālu šķirošanā un sagatavošanā atkārtotai 
lietošanai un/vai pārstrādei.

Ja pašvaldībai vienai pašai nav pa spēkam izveidot 
efektīvu atkritumu dalītās vākšanas sistēmu, sav-
starpēji vienojoties, var noteikt kopīgu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonu, kurā ietilpst 
vairāku viena atkritumu apsaimniekošanas reģio-
na pašvaldību administratīvās teritorijas. Tikai un 
vienīgi pašvaldību kompetencē ir arī ar iepirkuma 

procedūru noteikt un pēc tam kontrolēt tehniskās 
prasības, cenu un kvalitāti par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ietverot tajā maksu par nedalī-
ti vākto un dalīti vākto sadzīves atkritumu savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un infra-
struktūras objektu uzturēšanu.

Jo vairāk atkritumu nonāks dalītās vākšanas apri-
tē, jo mazāk nāksies sadedzināt vai apglabāt poli-
gonos, radot kaitējumu videi. Taču tas ir apburtais 
loks: tikai tad, ja atbildīgi šķirojam atkritumus, ir 
vērts aicināt zinātniekus un uzņēmējus rast vei-
dus, ko un kā pārstrādāt jaunos produktos. Bet 
dalītā vākšana ir jēgpilna tikai tad, ja nododam at-
kritumus pārstrādei. Nav vērts ieviest 840 tekstila 
atkritumu konteineru, ja vairums atkritumu tik un 
tā nogulst poligonā, tāpēc tekstila šķirošanas sis-
tēmas izveidē jābūt kopdarbam starp visām iesais-
tītajām pusēm, lai sasniedzam mērķi – dodam jau-
nu dzīvi lietām, kas mums pašiem kļuvušas liekas.

LPS MEDIJOS

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvija-beidzot-izstrada-skolu-tikla-reformu-ka-tai-gatavojas-mazas-vidusskolas.a376696/
https://www.apollo.lv/7080662/pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-virkni-tam-butisku-budzeta-jautajumu
http://www.aprinkis.lv/index.php/viedokli/20017-viedoklis-ka-efektivi-likvidet-miskastes-saturu
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• 6. oktobrī LETA: “Kaminskis: aizņēmumu li-
mita celšana nedaudz aizlāpīs robu pašvaldību 
budžetā” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska sa-
cītais valdības sēdē par aizņēmumiem un nepa-
nāktajām vienošanām MK un LPS 2021. gada 
budžeta vienošanās un domstarpību protokolā.

• 6. oktobrī Ziemeļvidzeme – LPS padomnieces 
Sniedzes Sproģes raksts par atkritumu ap-
saimniekošanu (šeit).

• 7. oktobrī LETA: “LPS Domes sēdē izskatīs LPS 
un valdības vienošanās un domstarpību proto-
kolu” – par LPS Domes sēdi, kurā izskatīs valdī-
bas un LPS 2021. gada vienošanās un domstar-
pību protokolu.

• 7. oktobrī LETA: “Pašvaldības nevienojas ar 
valdību par virkni tām būtisku budžeta jau-
tājumu” – par LPS Domes sēdi, MK un LPS 
2021. gada vienošanās un domstarpību proto-
kola parakstīšanas atlikšanu un sarunu turpinā-
šanu ar Finanšu ministriju, lai rastu kompromi-
su jautājumā par plānoto pašvaldību budžeta 
ieņēmumu samazinājumu.

• 7. oktobrī Diena: “Pašvaldības nevienojas ar 
valdību par virkni tām būtisku budžeta jautāju-
mu” – par LPS nevienošanos ar valdību vairākos 
pašvaldībām būtiskos nākamā gada budžeta 
jautājumos un pušu vienošanās protokola pa-
rakstīšanas atlikšanu (šeit).

• 7. oktobrī NRA: “Pašvaldības nevienojas ar val-
dību par virkni tām būtisku budžeta jautāju-
mu” – par LPS Domes sēdi un nevienošanos ar 
valdību par nākamā gada pašvaldību budžetu 
(šeit).

• 7. oktobrī Delfi: “Pašvaldības pilnībā nevieno-
jas ar valdību par budžetu un atliek protokola 
parakstīšanu” – par LPS Domes sēdi un MK un 
LPS 2021. gada vienošanās un domstarpību 
protokolu (šeit).

• 7. oktobrī TVNET: “Pašvaldības nevienojas 
ar valdību par virkni tām būtisku budžeta jau-
tājumu” – par LPS Domes sēdi un MK un LPS 
2021. gada vienošanās un domstarpību proto-
kolu (šeit).

• 7. oktobrī Jauns.lv: “Pašvaldības nevienojas ar 
valdību par virkni tām būtisku budžeta jautāju-

mu” – par LPS Domes sēdi un nevienošanos ar 
valdību par nākamā gada pašvaldību budžetu 
(šeit).

• 7. oktobrī LSM.lv: “Pašvaldības nevienojas ar 
valdību par vairākiem tām būtiskiem jautāju-
miem” – par LPS nevienošanos ar valdību par 
pašvaldību budžeta jautājumiem un sarunu tur-
pināšanu ar Finanšu ministriju (šeit).

• 7. oktobrī Skaties.lv: “Pašvaldības nevienojas 
ar valdību par virkni tām būtisku budžeta jautā-
jumu” – par LPS Domes sēdi un sarunu turpinā-
šanu ar Finanšu ministriju (šeit).

• 8. oktobrī LV portāls: “Valdības un pašvaldību 
domstarpību dēļ atliek vienošanos par budžeta 
protokolu” – par LPS Domes sēdi un risinājumu 
meklēšanu plānotajam pašvaldību budžeta ie-
ņēmumu samazinājumam (šeit).

• 8. oktobrī LV portāls – LPS relīze “Ar valdību 
nevienojas virknē pašvaldībām būtisku jautāju-
mu un atliek protokola parakstīšanu” (šeit).

• 8. oktobrī Ir.lv: “Kā efektīvi likvidēt miskastes 
saturu?” – LPS padomnieces Sniedzes Sproģes 
raksts par atkritumu apsaimniekošanu (šeit).

• 9. oktobrī LETA: “Nākamgad pašvaldību līdz-
finansējums bērnudārzu būvniecībai būs 10% 
apmērā” – par valdības ārkārtas sēdē atbalstīto 
precizēto MK un LPS 2021. gada vienošanās un 
domstarpību protokolu.

• 9. oktobrī LETA: “LPS gatava parakstīt valdības 
un pašvaldību 2021. gada vienošanās un dom-
starpību protokolu” – par LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska sacīto valdības ārkārtas sēdē.

• 9. oktobrī Diena: “LPS gatava parakstīt valdī-
bas un pašvaldību 2021. gada vienošanās un 
domstarpību protokolu” – par LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sniegto informāciju valdības 
sēdē (šeit).

• 9. oktobrī NRA: “LPS gatava parakstīt valdības 
un pašvaldību 2021. gada vienošanās un dom-
starpību protokolu” – par LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska sacīto valdības ārkārtas sēdē (šeit).

• 9. oktobrī TVNET: “LPS gatava parakstīt val-
dības un pašvaldību 2021. gada vienošanās un 

https://www.ziemellatvija.lv/viedokli/ka-efektivi-likvidet-miskastes-saturu-151277
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-virkni-tam-butisku-budzeta-jautajumu-14249626
https://nra.lv/ekonomika/latvija/326574-pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-virkni-tam-butisku-budzeta-jautajumu.htm
https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-pilniba-nevienojas-ar-valdibu-par-budzetu-un-atliek-protokola-parakstisanu.d?id=52540199
https://www.tvnet.lv/7080669/pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-virkni-tam-butisku-budzeta-jautajumu
https://jauns.lv/raksts/zinas/407991-pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-virkni-tam-butisku-budzeta-jautajumu
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-vairakiem-tam-butiskiem-jautajumiem.a377147/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pasvaldibas-nevienojas-ar-valdibu-par-virkni-tam-butisku-budzeta-jautajumu/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320685-ar-valdibu-nevienojas-virkne-pasvaldibam-butisku-jautajumu-un-atliek-protokola-parakstisanu-2020
https://ir.lv/2020/10/08/ka-efektivi-likvidet-miskastes-saturu/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lps-gatava-parakstit-valdibas-un-pasvaldibu-2021.gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokolu-14249769
https://nra.lv/latvija/326789-lps-gatava-parakstit-valdibas-un-pasvaldibu-2021-gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokolu.htm
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domstarpību protokolu” – par LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sniegto informāciju MK sēdē 
(šeit).

• 9. oktobrī Jauns.lv: “LPS gatava parakstīt val-
dības un pašvaldību 2021. gada vienošanās un 
domstarpību protokolu” – par LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacīto valdības ārkārtas sēdē 
(šeit).

• 9. oktobrī LV portāls: “Valdība atbalsta budže-
tu pavadošo likumprojektu paketi” – par MK ār-
kārtas sēdi un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
tajā sacīto (šeit).

• 9. oktobrī LSM.lv: “Pašvaldības vienojas ar 
valdību par tām svarīgajiem budžeta jautāju-
miem” – par LPS Domes lēmumu un priekšsēža 
Ginta Kaminska sacīto valdības ārkārtas sēdē 
(šeit).

• 9. oktobrī Apriņķis: “LPS gatava parakstīt valdī-
bas un pašvaldību 2021. gada vienošanās un dom-
starpību protokolu” – par LPS un MK vienošanās 
un domstarpību protokolu un LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska pausto valdības ārkārtas sēdē (šeit).

• 10. oktobrī RīgaTV 24 – LPS padomnieces 
Sniedzes Sproģes dalība raidījumā “Saimnieks. 
Zeme. Valsts” (1. daļa šeit; 2. daļa šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 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. VSS795 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilās aizsardzības 
un katastrofas pārvaldīšanas likumā”

05.10.2020. 24.09.2020. Nē

https://www.tvnet.lv/7082546/lps-gatava-parakstit-valdibas-un-pasvaldibu-2021-gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokolu
https://jauns.lv/raksts/zinas/408348-lps-gatava-parakstit-valdibas-un-pasvaldibu-2021gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokolu
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-vienojas-ar-valdibu-par-tam-svarigajiem-budzeta-jautajumiem.a377440/
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/pasvaldibas/20148-lps-gatava-parakstit-valdibas-un-pasvaldibu-2021-gada-vienosanas-un-domstarpibu-protokolu
https://xtv.lv/rigatv24/video/YAOGZOlBp4Z-10_10_2020_saimnieks_zeme_valsts_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/mKrpYrLyN0W-10_10_2020_saimnieks_zeme_valsts_2_dala


Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

8. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-852 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS-853 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma daļas nodošanu Daugavpils pilsētas 
pašvaldības īpašumā”

VSS-854 – Rīkojuma projekts “Par finansējuma 

piešķiršanu Rēzeknes novada domei”

VSS-864 – Likumprojekts “Grozījumi Konkuren-
ces likumā”

VSS-851 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalī-
juma joslai Salienas pagastā”

VSS-858 – Likumprojekts “Grozījumi Izglītības li-
kumā”

VSS-861 – Pamatnostādņu projekts “Valsts valo-
das politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”
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2. VSS812 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija noteikumos 
nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261–15 
“Ēku iekšējā elektroinstalācija”””

05.10.2020. 24.09.2020. Jā

3. VSS-811 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos 
nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 
“Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”””

07.10.2020. 24.09.2020. Jā

4. VSS784 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 378 
“Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturē-
šanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un 
kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes kop-
lietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un 
uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā””

08.10.2020. 17.09.2020. Jā

5. VSS809 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 
“Būvju ugunsdrošība”””

08.10.2020. 24.09.2020. Jā

6. VSS810 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221–15 
“Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”””

08.10.2020. 24.09.2020. Jā

7. VSS772 – Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” 09.10.2020. 17.09.2020. Jā
8. VSS836 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos 
nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegā-
dei vai būvniecībai””

09.10.2020. 02.10.2020. Jā

9. VSS794 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, 
nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”

09.10.2020. 24.09.2020. Jā

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

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492907
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492907
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492908
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492908
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492908
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492909
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492909
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492923
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492923
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492884
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492884
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492884
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492917
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492917
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VSS-856 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 9. februāra noteiku-
mos nr. 91 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alter-
natīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģime-
niskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pa-
sākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 
pilnveide” īstenošanas noteikumi”

VSS-840 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos 
nr. 371 “Braukšanas un maksas atvieglojumu no-
teikumi””

VSS-842 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos 
nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadā-
jumiem ar taksometru””

VSS-843 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos 
nr. 1511 “Sabiedriskā transporta padomes noli-
kums””

VSS-844 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos 
nr. 717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sis-
tēmu””

VSS-845 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-

tru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumos 
nr. 502 “Autoostu noteikumi””

VSS-846 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos 
nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu or-
ganizēšanas kārtība maršrutu tīklā””

VSS-847 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos 
nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sa-
biedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu sais-
tītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabied-
riskā transporta pakalpojuma tarifu””

VSS-849 – Likumprojekts “Grozījumi Autopārva-
dājumu likumā”

VSS-865 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos 
nr. 264 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
augstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” īs-
tenošanas noteikumi””

VSS-862 – Informatīvais ziņojums “Par nekusta-
mo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā 
veselības aizsardzības vajadzībām”

VSS-868 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Lašlejas”, Vecsalacā, Niedru ielā 9, 
Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, nodoša-
nu Salacgrīvas novada pašvaldībai”

Covid-19 izplatības mazināšanai noteikti 
stingrāki pulcēšanās ierobežojumi; 
atsevišķi ierobežojumi astoņos novados

Lai apturētu straujo Covid-19 izplatības pieaugu-
mu Latvijā, valdība noteikusi stingrākus pulcēša-
nās ierobežojumus visā valstī un īpašus drošības 
noteikumus astoņās administratīvajās teritorijās.

Epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka inficēša-

nās pārsvarā notiek darba un interešu izglītības 
kolektīvos, sporta komandās un ģimenēs. Lielāka-
jos Covid-19 saslimšanas perēkļos iegūtā informā-
cija norāda, ka cilvēki neievēro piesardzību – do-
das uz darbu ar slimības pazīmēm, aktīvi apmeklē 
sabiedriskas vietas, pasākumus u. tml.

Lai mazinātu infekcijas izplatības riskus un sama-
zinātu iespējamo Covid-19 pacienta kontaktper-
sonu loku, no 10. oktobra līdz 31. decembrim 
noteikti šādi drošības nosacījumi:

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492915
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492868
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492869
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492870
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492928
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492928
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492928
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492928
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• pasākumos telpās vienlaikus pulcēties drīkst 
500 cilvēki (līdz šim – 1000);

• telpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir 
fiksētas, personalizētas sēdvietas;

• pasākumos ārā nedrīkst būt vairāk par 1000 
cilvēkiem (līdz šim – 3000);

• pasākumi ārā virs 300 cilvēkiem, kuros no-
tiek personu pārvietošanās (piemēram, nū-
jošana, skriešana, t. sk. maratoni), netiek orga-
nizēti;

• pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst 
būt 30 cilvēki vienā grupā (līdz šim – 50).

No 10. oktobra:

• sporta treniņos nedrīkst piedalīties personas, ku-
ras to neorganizē vai pašas treniņā nepiedalās;

• sports bērniem (līdz 18 gadiem), piemēram, sa-
censības, drīkst notikt bez skatītājiem;

• sporta pasākuma organizatoram stingrāk jā-
kontrolē drošības noteikumu ievērošana.

Šobrīd augsts infekcijas izplatības risks ir pasāku-
mi telpās, kas saistīti ar neorganizētu cilvēku pār-
vietošanos, dejošanu u. tml., kad nav iespējams 
nodrošināt distancēšanos. Līdz ar to būtiski ir no-
teikt mazāku cilvēku skaitu šādos pasākumos un 
ieviest personalizētas, fiksētas sēdvietas. Ja pasā-
kumā būs ar Covid-19 slims cilvēks, epidemiologi 
varēs vieglāk noteikt kontaktpersonas, kā arī to 
skaits varētu būt ievērojami mazāks, ja tiks ievē-
rotas jaunās prasības. Šāds princips attieksies arī 
uz naktsklubiem, bāriem un tamlīdzīgām izklaides 
vietām. Tas nozīmē, ka līdz 6. novembrim telpās 
nevarēs notikt diskotēkas, stāvkoncerti un līdzīgi 
pasākumi, kur nav sēdvietu. Arī ikdienā sabiedris-
kās ēdināšanas vietās cilvēkiem būs jābūt sēdvie-
tās, nepieļaujot, piemēram, drūzmēšanos pie bāra 
letes.

Attiecībā uz sporta treniņiem un sacensībām sva-
rīgi ir nepieļaut lielāku Covid-19 izplatības risku 
izglītības iestādēs, taču bieži tieši šajās vietās no-
risinās sacensības ar lielu apmeklētāju skaitu. Lai 
nodrošinātu iespēju bērniem piedalīties sporta 
pasākumos, no 12. oktobra tos drīkstēs organizēt 
tikai bez skatītājiem.

Tā kā strauja Covid-19 izplatība un liels inficēto 
skaits novērojams astoņās administratīvajās teri-
torijās, stingrākas drošības prasības no 10. oktobra 
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līdz 6. novembrim noteiktas Aizputes novadā, 
Daugavpilī un Daugavpils novadā, Dundagas 
novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, 
Talsu novadā un Krāslavas novadā:

• nedrīkst notikt amatiermākslas un interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības apguve klātie-
nē (tajā skaitā treniņi, sacensības un mēģināju-
mi), arī pieaugušajiem;

• pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu snieg-
šanas vietā telpās vienlaikus nedrīkst uzturēties 
vairāk par 500 cilvēkiem;

• sabiedriskās ēdināšanas vietas, piemēram, 
kafejnīcas, restorāni un bāri, drīkst strādāt no 
plkst. 6 līdz 24;

• telpās nedrīkst notikt pasākumi, kuros nav fik-
sētas personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka 
notikt var teātra izrādes, koncerti, kinoseansi 
un konferences, bet ne diskotēkas un citi pasā-
kumi bez noteiktām sēdvietām.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija no-
teikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pa-
sākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežoša-
nai”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.

LM aicina pašvaldības pievērst papildu 
uzmanību epidemioloģiskās drošības 
prasību ievērošanai sociālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijās

Saistībā ar Covid-19 saslimšanas gadījumu skaita 
straujo pieaugumu Latvijā, īpaši atsevišķās vietās, 
Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības iz-
vērtēt epidemioloģiskās drošības prasību izpildi 
savā teritorijā, īpašu uzmanību vēršot uz sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no 
to piederības un darbības formas.

Covid-19 izplatības laikā pavasarī LM sniegtajās 
rekomendācijās jau vērsta uzmanība uz to, ka lie-
la daļa sociālo pakalpojumu saņēmēju ir ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūciju klienti, tajā skaitā personas ar invaliditāti, 
hroniskām saslimšanām un gados veci cilvēki, kas 
būtiski paaugstina inficēšanās risku ar Covid-19, kā 
arī komplikāciju risku inficēšanās gadījumā. Šīm 
klientu grupām jebkuros apstākļos jānodrošina 

aprūpes un pakalpojumu nepārtrauktība, tādēļ ir 
jāņem vērā ārkārtējās situācijas laikā pieredzētie 
apstākļi un uzkrātā pieredze.

LM arī aicina iepazīties ar Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) ieteikumiem darba de-
vējiem, kas papildināti ar prasībām par darbinieku 
sadali maksimāli mazās grupās, iespēju robežās 
norobežojot vienu darbinieku grupu no otras (tajā 
skaitā veidojot aizsargbarjeras), kā arī mazinot 
darbiniekiem no dažādām struktūrvienībām fizis-
kās kontaktēšanās iespēju koplietošanas telpās. 
Ieteicams gādāt par labu ventilāciju un telpu vē-
dināšanu, un darbiniekiem jālieto aizsargmaskas.

LM aicina pašvaldības arī izvērtēt un aktualizēt 
aizsargmasku lietošanas nepieciešamību institū-
cijās, mudinot iepazīties ar SPKC skaidrojumu par 
sejas masku lietošanu.

Pašvaldības aicinātas sadarbībā ar to dibināto vai 
teritorijā darbojošos sociālo pakalpojumu insti-
tūciju vadītājiem un speciālistiem sekot līdzi Co-
vid-19 rādītājiem un SPKC, Veselības ministrijas 
un LM informācijai, izpildot sniegtos ieteikumus 
un norādījumus, kā arī izvērtējot vajadzību pēc 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493085&mode=mk&date=2020-10-09
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493085&mode=mk&date=2020-10-09
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493085&mode=mk&date=2020-10-09
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493085&mode=mk&date=2020-10-09
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493085&mode=mk&date=2020-10-09
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papildu soļiem epidemioloģiskās drošības nodro-
šināšanai institūcijās.

Piemēram:

• obligāta aizsargmasku lietošana darbiniekiem 
un pēc nepieciešamības citu individuālo aizsar-
dzības līdzekļu lietošana, kā arī to uzkrājumu 
veidošana;

• pastiprināta dezinfekcija;

• regulāra klientu un darbinieku veselības stā-
vokļa uzraudzība;

• ierobežoti klientu izbraukumi ārpus institūcijas;

• rīcības plāna izstrāde situācijai, ja konkrētās so-

ciālās aprūpes institūcijas klientu vai darbinieku 
vidū konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

Lai izslēgtu papildu risku vienlaicīgai Covid-19 un 
gripas izplatībai institūcijās, LM atkārtoti aicina 
informēt institūciju vadītājus par nepieciešamību 
sadarboties ar SPKC pretgripas vakcinācijas no-
drošināšanā klientiem un darbiniekiem.

Pašvaldībām jāņem vērā, ka darbinieki ir vissvarīgā-
kais resurss un lielākā vērtība šo institūciju klientu 
aprūpē, tāpēc darbiniekiem jābūt atbildīgiem pret 
sevi, klientiem, kolēģiem un tuviniekiem un jāievē-
ro atbildīgo dienestu rekomendācijas, pēc iespējas 
pārdomāti nodrošinot savu un klientu drošību.

“BIOR” veic valsts apmaksātu Covid-19 
testēšanu un piedāvā mobilo brigādi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” laboratorija atsākusi 
veikt valsts apmaksātus Covid-19 izmeklējumus, 
tajā skaitā nodrošinot mobilos izbraukumus pa 
Latvijas reģioniem.

Covid-19 testēšanu institūta “BIOR” laboratorija 
nodrošina Rīgā, Lejupes ielā 3, kā arī var veikt iz-
braukumus pie klientiem visā Latvijā pēc iepriek-
šēja pieteikuma. Lai pieteiktos Covid-19 testam, 
iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto tālruņa numuru 
8303.

Lai operatīvi varētu veikt paraugu noņemšanu, 
“BIOR” laboratorijas speciālisti aicina Covid-19 

testēšanas punktā ierasties precīzi noteiktajā 
laikā vai divas minūtes iepriekš un vēlams per-
sonīgajā auto. Tas tāpēc, lai neveidotos rindas un 
izvairītos no kontakta ar citiem klientiem. Testēša-
nas rezultāti tiks nosūtīti 24 stundu laikā.

Obligāta prasība būs uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu, ievērot visu piesardzību, tajā skaitā 
2 m distanci, un obligāti jālieto sejas maska.

Valsts apmaksātam Covid-19 testam var pieteik-
ties ikviens Latvijas valsts piederīgais, ja pastāv 
aizdomas par inficēšanos. Atgādinājumam: MK 
noteikumi nosaka, ka personām, kuras ieradušās 
Latvijā veikt darba pienākumus no valstīm ar aug-
stu saslimšanas rādītāju, Covid-19 analīzes jāveic 
obligāti.

Ņemot vērā situāciju valstī un strauji pieaugošo 
Covid-19 testu skaitu un rindas, kas veidojas la-
boratorijās, institūta “BIOR” laboratorija izveido-
jusi arī mobilās Covid-19 testēšanas brigādes, 
kas nodrošinās izbraukumus pie pacientiem un 
uzņēmumiem, kuriem tas nepieciešams. Mobilās 
paraugu ņemšanas mediķu brigādes dosies veikt 
valsts apmaksātus Covid-19 izmeklējumus pēc ie-
priekšēja pieraksta uz visiem Latvijas reģioniem. 
Lai pieteiktos Covid-19 testēšanas mobilajām bri-
gādēm, jāzvana uz tālruni 28369560.
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PTAC padomi patērētājiem: kā izvēlēties 
kvalitatīvu sejas masku

Līdz ar Covid-19 saslimstības pieaugumu gan pa-
saulē, gan Latvijā aizvien aktuālāks atkal kļūst jau-
tājums par sejas maskām un respiratoriem. Šobrīd 
tirgū piedāvājumā ir trīs veidu sejas maskas: me-
dicīnas maskas, respiratori un higiēnas sejas mas-
kas. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 
apsekojumi liecina, ka tirgū ir pieejams plašs klāsts 
ar higiēnas sejas maskām, kas izgatavotas no vis-
dažādākajiem materiāliem, tomēr ļoti svarīga ir 
atbilstošas higiēnas sejas maskas izvēle. PTAC ie-
saka izvēlēties Eiropas Standartizācijas iestādes 
(CEN) vadlīnijām vai citiem atzītiem standartiem 
atbilstošas higiēnas maskas.

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus iedala trīs 
grupās: respiratoros, medicīniskajās maskās un 
higiēnas sejas maskās. Respirators paredzēts, 
lai aizsargātu lietotāju no pilienu un sīko daļiņu 
ieelpošanas, savukārt medicīniskās maskas tiek 
izmantotas, lai ierobežotu maskas lietotāja infek-
cijas izraisītāju pārnešanu citiem cilvēkiem un gal-
venokārt lai sargātu pacientus.

Higiēniskās sejas maskas paredzētas lietošanai 
personām, kurām nav konstatēti vīrusu vai bak-
teriālo infekciju simptomi un kuras nesaskaras 
ar tiem, kam šādi simptomi ir konstatēti. Higiēnas 
sejas maskas samazina runāšanas, klepošanas vai 
šķaudīšanas laikā izdalītos siekalu pilienus, krēpas 
vai elpceļu sekrētu. Tās ierobežo ārējā vidē esošu 
elpceļu pilienu nonākšanu maskas lietotāja mutes 
un deguna dobumos, tomēr negarantē aizsardzību.

PTAC regulāri veic sejas masku monitoringu, pēc 
kura secināms, ka respiratoru un medicīnas mas-
ku piedāvājums ir ierobežots, bet higiēnisko sejas 
masku piedāvājums ir gana plašs, patērētājiem 
piedāvā gan vienreizējās, gan vairākkārt lietoja-

mās maskas. Ņemot vērā higiēnisko masku izga-
tavošanas metodi, materiālu, dizainu un lietoša-
nas biežumu, cenu diapazons svārstās no 50 cen-
tiem līdz pat vairāk nekā 10 eiro par masku.

Monitoringa laikā arī konstatēts, ka higiēnisko 
masku tehniskais izpildījums un patērētājiem 
sniegtā informācija ir ļoti dažāda, tādēļ ir svarī-
gi, ka tās ražotas, izmantojot CEN vadlīnijas, kur 
noteikti kritēriji masku īpašībām (filtrācijas efek-
tivitāte, gaisa caurlaidība, kopšanai un patērētā-
jiem sniedzamā informācija), vai CEN dalībvalstu 
standartus (saraksts). Vadlīnijas pašlaik ir vienīgā 
saskaņotā metode higiēnisko sejas masku novēr-
tēšanā Eiropas Savienībā.

Kā atpazīt kvalitatīvu higiēnisko sejas masku?

Marķējums:

Pārdošanai paredzēto higiēnisko sejas masku ie-
pakojumam jābūt skaidri un noturīgi marķētam ar 
turpmāk sniegto informāciju vai tai jābūt skaidri 
salasāmai caur iepakojumu, ja tas ir caurspīdīgs.

• Ražotāja nosaukums, preču zīme vai citi identi-
ficēšanas līdzekļi un to adrese.

• Izstrādājuma identifikācijas elements.

• Atsauce uz vadlīnijām CWA 17553 vai citu CEN 
dalībvalstu noteiktajiem standartiem, piemē-
ram, AFNOR Spec S76-001.

• Filtrācijas efektivitāte (90 vai 70%) vai filtrācijas 
efektivitātes “iegūtā vērtība %” daļiņām, kuru 
izmērs atšķiras no 3 (± 0,5) μm.

• Maskas veids (vienreiz lietojamā vai atkārtoti 
lietojamā).

• Glabāšanas apstākļi.

Papildus jābūt lietošanas instrukcijai, kurā iekļau-
ta informācija, piemēram, par tīrīšanu (mazgāša-
na, žāvēšana), atkārtoti lietotajām maskām mak-
simālais tīrīšanas ciklu skaits, kā arī brīdinājumiem 
par masku lietošanas un kopšanas ierobežoju-
miem, kā arī to pareizu lietošanu.

Informācija par prasībām medicīnas maskām un 
respiratoriem atrodama PTAC lapā.

PTAC aicina patērētājus atbildīgi izvēlēties un 
pareizi lietot higiēniskās sejas maskas, pēc iespē-
jas priekšroku dodot daudzkārt lietojamām sejas 
maskām, lai mazinātu ietekmi uz vidi.

https://www.ptac.gov.lv/lv/news/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika
https://www.ptac.gov.lv/lv/news/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika
https://www.ptac.gov.lv/lv/news/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika


21

Vienlaikus PTAC aicina ražotājus un tirgotājus tir-
gū piedāvāt vadlīnijām atbilstošas higiēnas sejas 

maskas, lai nodrošinātu patērētājus ar kvalitatī-
viem produktiem Covid-19 izplatības laikā.

VIDEO par pareizu sejas maskas lietošanu

Valsts kanceleja sadarbībā ar Paula Stradiņa klī-

niskās universitātes slimnīcu izveidojusi VIDEO 
par pareizu sejas maskas lietošanu.

Lūgums pašvaldībām iesaistīties sabiedrības in-
formēšanā un izglītošanā, palīdzot izplatīt šo vi-
deo un arī pašām to aktīvi izmantojot komunikā-
cijā ar saviem iedzīvotājiem!

Šeit ir pieejamas lejupielādējamas mp4 datnes. 
Video pieejams 16:9 formātā un 1:1 formātā (so-
ciālajiem tīkliem).

Video YouTube kanālā pieejami šeit (latviešu valo-
dā) un šeit (krievu valodā).

Piedalīšanās dejas izaicinājumā, nedroši 
filmējot to ar dronu, var būt bīstama

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) 
konstatējusi gadījumus, kad, izdejojot Jerusalema 
Dance Challenge deju, tās filmēšana ar dronu ir 
veikta vai to plānots veikt neatbilstoši drošības no-
teikumiem, tādā veidā apdraudot pašus dejotājus.

CAA atbalsta sabiedrības vienotību šajā sarežģī-
tajā laikā, tomēr šādu pasākumu organizēšanai 
un iemūžināšanai jābūt likumīgai un drošai, lai 
pozitīvais mērķis nepārvērstos traģiskā notiku-
mā. Bezpilota gaisa kuģim (dronam) krītot no liela 
augstuma, ir apdraudēta dalībnieku veselība un 
pat dzīvība.

Lai dejotājus nofilmētu no gaisa, organizatori bie-
ži piesaista tālvadības pilotus ar droniem. CAA, 
analizējot video, filmēšanas vietas, lidojuma aug-
stumus un iespējamos tālvadības pilotus, secinā-
jusi, ka filmēšana tiek veikta, pārkāpjot dronu pi-
lotēšanas noteikumus, tādā veidā apdraudot dejo-
tājus un trešās personas. Vienlaikus CAA sociālos 
tīklos novērojusi, ka tiek plānota filmēšana vietās, 
kur tas aizliegts, un to plāno veikt tālvadības piloti, 
kam nav atbilstošas pieredzes un atļaujas.

Realizējot “Konsultē vispirms” principu, CAA šā-
dos gadījumos iespēju robežās brīdina pasākuma 
organizatorus vai tālvadības pilotus par nepiecie-
šamību veikt filmēšanu atbilstoši noteikumiem, lai 
nodrošinātu dalībnieku drošību.

Dejas izaicinājumā lielākoties iesaistās liels cilvēku 
skaits, tādēļ visos gadījumos neatkarīgi no norises 
vietas šie lidojumi ar dronu ir paaugstināta riska li-
dojumi. Šāda veida lidojumus var veikt tālvadības 
piloti, kuri ir nokārtojuši attiecīgus pārbaudījumus 
un saņēmuši CAA atļauju.

Saņemta paaugstināta riska lidojumu atļauja un 
nokārtotie pārbaudījumi apliecina, ka tālvadības 
pilotam ir pietiekamas teorētiskās zināšanas un 
praktiskās prasmes paaugstinātu riska lidojumu 

https://drive.google.com/drive/folders/1J1-kCyFSXOOSRsitSxhTGQocW4QEFDYc
https://www.youtube.com/watch?v=zIFGaOgx2NM
https://www.youtube.com/watch?v=l3JDrS0fJ58
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veikšanai, tajā skaitā skaidrs rīcības plāns ārkārtas 
situācijās. Vienlaikus šādu tālvadības pilotu civil-
tiesiskā atbildība ir atbilstoši nosegta ar apdroši-
nāšanu, garantējot zaudējumu segšanu.

CAA aicina pašvaldības, uzņēmumus un privāto 
teritoriju īpašniekus, iesaistoties šādu pasākumu 
organizēšanā vai atbalstīšanā, pārliecināties, vai 
tā iemūžināšanu ar dronu veiks tālvadības pilots 
ar atbilstošām zināšanām un kvalifikāciju. Sabied-
rība nosoda personas, kuras ar automašīnu pār-
vietojas bez autovadītāja apliecības, tāpat lidma-
šīnu pasažieri vēlas lidot lidmašīnās, kuras pilotē 
augsti kvalificēti piloti. Šāda attieksme sagaidāma 
arī attiecībā pret citiem gaisa telpas lietotājiem – 
tālvadības pilotiem –, jo risks, nekvalificētam tāl-
vadības pilotam veicot lidojumus virs cilvēkiem ar 
dronu, ir augsts.

CAA aptauja liecina par vieglprātīgu tālvadības 
pilotu attieksmi, jo vairums uzskata, ka laika trū-
kums vai augsts pašvērtējums par personīgo pie-
redzi ir pietiekami argumenti, lai profesionāli 
nodarbotos ar pasākumu filmēšanu ar dronu un 
nebūtu jāveic savu darbību legalizēšana atbilstoši 
drošības noteikumiem. Šovasar veiktajā aptaujā 
tikai 38% tālvadības pilotu apstiprināja, ka ir no-
kārtojuši nepieciešamos pārbaudījumus CAA. Uz 
šo brīdi CAA pārbaudes ir nokārtojuši 506 tālvadī-
bas piloti, kuri pierādījuši savas zināšanas un pras-
mes droša drona pilotēšanā.

CAA atgādina, ka par noteikumiem neatbilstošu 
drona pilotēšanu personas ir saucamas pie admi-
nistratīvās atbildības. Par drošu bezpilota gaisa 
kuģu pilotēšanu vairāk var lasīt CAA mājaslapā 
uas.caa.lv.

KNAB publicējis priekšvēlēšanu 
aģitācijas izdevumu limitus reklāmas 
izvietošanai un labdarībai pirms 
2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas birojs (KNAB) aprēķi-
nājis priekšvēlēšanu aģitācijas 
izdevumu apmēru katrā Latvijas 
pašvaldībā, ko politiskās partijas 
drīkstēs tērēt pirms 2021. gada 

5. jūnijā plānotajām pašvaldību vēlēšanām. Iero-
bežotie izdevumi attiecas uz politiskās reklāmas 
izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem 
un dāvinājumiem.

Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami 
gan partijas kopējie, gan deputātu kandidātu indi-
viduālie izdevumi. Saskaņā ar KNAB aprēķiniem, 
ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt visā 
Latvijas teritorijā, tad maksimālais priekšvēlēša-
nu aģitācijas apmērs, ko tā drīkst izlietot minēta-
jiem mērķiem, ir 439 322,62 eiro.

Neatkarīgi no pašvaldības personas, kas nav sais-
tītas ar politiskajām partijām un to apvienībām, 
priekšvēlēšanu aģitācijai par partijām un deputātu 
kandidātiem drīkstēs izmantot līdzekļus, kas ne-
pārsniegs 15 nākamajā gadā noteikto minimālo 
mēnešalgu apmēru. Šīm personām aģitācijas ie-

robežojumi attiecas uz reklāmas izvietošanu, lab-
darību, sponsorēšanu, pabalstiem, dāvinājumiem, 
kā arī pasta pakalpojumiem.

KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka 120 
dienu priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 
2021. gada 6. februārī un ilgs līdz vēlēšanu dienai – 
5. jūnijam.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir stingri aģitā-
cijas ierobežojumi, tai skaitā attiecībā uz aģitāci-
jas materiālu izvietošanu, kas par maksu publicēti 
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, preses izde-
vumos, publiskajās vietās un internetā. Aģitācijas 
veicējiem, t. sk. politiskajām partijām, to apvienī-
bām un deputātu kandidātiem, ir atļauts izvietot 
apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem 
reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz nā-
kamā gada 7. janvārim būs KNAB un Nacionālajai 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei dekla-
rējuši priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvieto-
šanas izcenojumus.

Aprēķinus par partiju maksimālo priekšvēlēšanu 
izdevumu apmēru pirms nākamgad plānotajām 
pašvaldību vēlēšanām KNAB veicis, balstoties 
uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas li-
kuma 8.4 pantā minēto metodoloģiju un VARAM 
sniegto informāciju par pašvaldību sarakstu. In-
formācija par priekšvēlēšanu izdevumu apmēriem 
konkrētās pašvaldībās šeit.
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Apstiprinātas izmaiņas vispārīgās 
izglītības un profesionālās izglītības 
kvalitātes vērtēšanā

6. oktobrī valdībā apstiprināti jauni noteikumi par 
vispārīgās izglītības un profesionālās izglītības ak-
reditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novēr-
tēšanu. Akreditācijas pilnveide īstenota, ņemot 
vērā jauno izglītības saturu un iekļaujot akreditā-
ciju kopējā izglītības kvalitātes monitoringa sistē-
mā.

Izglītības iestādes un izglītības programmas turp-
māk tiks akreditētas, vērtējot sniegumu četrās 
jomās: atbilstība izvirzītajiem mērķiem, mācību 
kvalitāte, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Akre-
ditācijā iekļauta arī izglītības iestāžu vadītāju pro-
fesionālās darbības novērtēšana.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu objektīvu paš-
vērtēšanu, turpmāk ikgadējam pašnovērtējuma 
ziņojumam būs publiskojamā daļa un nepublis-
kojamā daļa, savukārt, vērtējot izglītības kvalitā-
ti, tiks analizēta gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā 
informācija par izglītības iestāžu darbību. Vienlai-
kus ir paplašinātas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītības kva-
litātes vērtēšanā (izglītības iestādes datu analīze, 

elektronisko aptauju izmantošana, akreditācijas 
ekspertu saziņa utt.).

Jaunie noteikumi arī paredz Izglītības kvalitātes 
valsts dienestam (IKVD) tiesības atteikt izglītības 
programmu akreditāciju, ja dokumentu izpētē 
pirms akreditācijas izglītības iestādes darbībā tiks 
konstatēti būtiski trūkumi, kuri nebūs novērsti uz-
dotajā termiņā, vai kaut viens kritērijs būs novēr-
tēts ar kvalitātes līmeni “nepietiekami”.

Turpmāk izglītības iestādes un izglītības pro-
grammas akreditēs uz sešiem gadiem, ja visos iz-
glītības kvalitātes kritērijos būs iegūts vērtējumus 
“labi”, “ļoti labi”, “teicami”, vai uz sešiem gadiem 
ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritērijus, 
kuri iepriekš novērtēti ar kvalitātes līmeni “jāpiln-
veido”. Ja arī atkārtotā vērtēšanā izglītības kvali-
tātes līmenis būs pilnveidojams, IKVD aicinās IZM 
vai izglītības iestādes dibinātāju lemt par nepiecie-
šamību rosināt ārkārtas akreditāciju.

Regulējums, kas attiecas uz vispārīgās izglītības 
un profesionālās izglītības vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšanu, stāsies spēkā noteikumu 
pieņemšanas brīdī, savukārt izmaiņas vispārīgās 
izglītības un profesionālās izglītības akreditācijā 
stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet attiecībā 
uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtē-
šanu – 2021. gada 1. septembrī.

Lai iepazīstinātu ar izmaiņām izglītības kvalitātes 
vērtēšanā, IKVD turpinās īstenot kursus gan izglī-
tības iestādēm, gan akreditācijas ekspertiem.

Ar valdībā apstiprinātajiem MK noteikumiem 
“Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Iz-
glītības likumā noteiktu institūciju, izglītības pro-
grammu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītā-
ju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 
var iepazīties MK tīmekļvietnē.

Izdevumā apkopotas atziņas un 
ieteikumi bērnu un jauniešu kvalitatīvu 
kultūras norišu radīšanai

Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu dzīves kvali-
tāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, 
kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488819&mode=mk&date=2020-10-06
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488819&mode=mk&date=2020-10-06
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488819&mode=mk&date=2020-10-06
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488819&mode=mk&date=2020-10-06
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orientētiem, visā pasaulē pieaug kultūras izprat-
nes un izpausmes loma. Pagājušā gada nogalē 
Kultūras ministrija (KM) ar Eiropas Ekonomikas 
zonas (EEZ) grantu atbalstu organizēja starptau-
tisku konferenci, kurā kultūras un izglītības jomas 
profesionāļi un eksperti no Latvijas, Norvēģijas un 
Portugāles iepazīstināja kultūras organizācijas ar 
labo praksi kultūras piedāvājuma nodrošināšanā 
bērnu un jauniešu auditorijai. Cita starpā eksperti 
un praktiķi diskutēja par to, kas ir kvalitatīvs kul-
tūras piedāvājums bērniem un jauniešiem un kā 
nodrošināt tā piemērotību, ilgtspēju un mobilitāti.

Lai apkopotu konferencē izskanējušo pieredzi un 
idejas un padarītu tās pieejamas plašākai auditori-
jai, KM sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 
Norvēģijas Karalistes vēstniecību izveidojusi rokas-
grāmatu (latviešu un angļu valodā), kas noderēs kā 
vadlīnijas, plānojot un īstenojot kultūras notikumus 

bērnu un jauniešu auditorijai, kā arī sniegs ieteiku-
mus, kā sekmēt sadarbību ar donorvalstu partne-
riem (Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas kultūras 
organizācijām) un kopīgi attīstīt projekta ideju. 
Rokasgrāmatas pieejamas digitālā formātā vietnē 
www.eeagrants.lv vai drukātas Kultūras ministrijā.

ROKASGRĀMATA LATVIEŠU VALODĀ

ROKASGRĀMATA ANGĻU VALODĀ

Šā gada nogalē plānots izsludināt EEZ program-
mas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana 
un kultūras sadarbība” atklātā konkursa “Atbalsts 
profesionālās mākslas un kultūras produktu radī-
šanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases 
kārtu. Atklātā konkursa atbalsta virzieni ir jaunu 
profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras 
produktu radīšana un auditorijas attīstība.

Remigrācijai veltīta konferencediskusija 
“Kā atgriezt aizbraukušos Latvijas 
talantus?”

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību remigrācijas 
jautājumiem un akcentētu Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) darbību Eiropas nodarbinātības 
dienestu tīklā (EURES), 13. oktobrī kopā ar valsts 
un privātā sektora pārstāvjiem tiks rīkota konfe-
rence-diskusija “Kā atgriezt aizbraukušos Latvijas 
talantus?”. Pasākuma norisei būs iespējams sekot 
tiešsaistē NVA Facebook lapā.

Konferenci atklās Valsts prezidents Egils Levits 

un labklājības ministre Ramona Petraviča. Konfe-
rencē piedalīsies Latvijas Universitātes asociētais 
profesors un domnīcas Certus Valdes priekšsēdē-
tājs Daunis Auers, Luminor bankas ekonomists 
Pēteris Strautiņš, Starptautisko biznesa pakal-
pojumu centru asociācijas ABSL Latvija Valdes 
priekšsēdētājs Fredis Bikovs un NVA direktore 
Evita Simsone.

Diskusijā piedalīsies Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības vadītāja Kristīne Saulītis, Amerikas Latvie-
šu apvienības vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons, 
Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda 
KalniņaLukaševica, Ārvalstu investoru padomes 
(FICIL) izpilddirektore Linda Helmane, Nacionā-
lo bruņoto spēku Rekurtēšanas un atlases daļas 
priekšnieks Rihards Rozenbaums un uzņēmuma 
Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks.

Konference-diskusija notiks 13. oktobrī no pulk-
sten 10 līdz 14 VEF kvartāla kultūrvietā Spīdola. 
Pasākuma tiešraide tiks nodrošināta Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras Facebook lapā šeit.

Konferences darba kārtība 1. pielikumā.

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Rokasgramata_LV_WEB.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Guidebook_ENG_WEB.pdf
https://www.facebook.com/events/4071217256239376
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_42_p1.pdf
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Konkurss “Eiropas Padomes ainavas 
balva”

Foto: studija 3KM

VARAM aicina piedalīties Eiropas Padomes (EP) 
Ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā “Eiro-
pas Padomes ainavas balva”, kas, īstenojot Eiro-
pas ainavu konvenciju, Latvijā tiek izsludināts jau 
sesto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īs-
tenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu 
ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai 
plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās 
ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu 
jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ai-
navu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabied-
rību), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes 
uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībval-
stu teritorijās. Lai novērtētu ieguldītā darba ilgt-
spēju, atbilstoši EP rezolūcijai pieteiktajam pro-
jektam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtam/ai līdz 
2017. gada 31. decembrim.

Konkursā var piedalīties valsts institūcijas, pašval-
dības, to apvienības un biedrības vai nodibinājumi. 

Ņemot vērā, ka no katras valsts konkursam drīkst 
pieteikt vienu kandidatūru, ministrija organizē na-
cionālo atlasi, kurā noteiks kandidātu, kas Latviju 
pārstāvēs Eiropas mērogā.

Lai piedalītos atlasē, jāiepazīstas ar nolikumu 
(atrodams VARAM tīmekļvietnē šeit) un latviešu 
valodā jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas kopā 
ar pielikumiem (fotoattēliem un citiem informa-
tīvajiem materiāliem) ar norādi “Ainavas balva” 
jāiesniedz ministrijā līdz 15. oktobrim vienā no 
šādiem veidiem:

a) sūtot elektroniski uz e-pasta adresi pasts@va-
ram.gov.lv;

b) sūtot papīra formā uz adresi: Peldu iela 25, Rīga, 
LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pietei-
kuma veidlapas izdruka uz papīra un datu nesējs ar 
pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem 
elektroniskā formā.

Konkursa iepriekšējā atlasē visaugstāko novērtē-
jumus saņēma Kocēnu novada projekts “Latvijas 
kultūras tradīciju pirmsākumi, Latvijas Dziesmu 
svētku pirmsākumu vieta-Dikļi”, kas ieguva tie-
sības pārstāvēt Latviju Eiropas līmenī. Savukārt 
konkursa piektajā sesijā Latviju pārstāvēja Dau-
gavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, kas tika 
atzīts par labāko arī Eiropas mērogā. Plašāka in-
formācija par konkursu pieejama EP ģenerālsek-
retariāta tīmekļa vietnē šeit.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar VARAM 
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības depar-
tamenta vecāko eksperti Daci Grantu (dace.gran-
ta@varam.gov.lv; tālrunis 67026553).

Vebinārs par daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes programmu

15. oktobrī Ekonomikas ministrija un Attīstības 
finanšu institūcija Altum rīko vebināru par daudz-
dzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 
aktualitātēm “Īsi par kvalitatīvu daudzdzīvokļu 
ēku atjaunošanu”, ko aicina klausīties gan projek-
tu īstenotājiem, gan būvniekiem.

Pasākumā piedalīsies Altum, Patērētāju tiesību 

https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva
mailto:pasts@varam.gov.lv
mailto:pasts@varam.gov.lv
http://old.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kocenu_novads_2018/
http://old.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kocenu_novads_2018/
http://old.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/kocenu_novads_2018/
https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award
mailto:dace.granta@varam.gov.lv
mailto:dace.granta@varam.gov.lv
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aizsardzības centra, Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta, LLDRA, Būvmateriālu ražotāju 
asociācijas un Latvijas Siltumuzņēmumu asociāci-

jas pārstāvji.

Pieteikšanās šeit.

Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties 
sarunās par sabiedrības līdzdalības 
jautājumiem

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvo-
tājus no 15. līdz 30. oktobrim piedalīties sarunās 
neformālā gaisotnē par sabiedrības līdzdalību, kas 
norisināsies visos Latvijas reģionos:

* 15. oktobrī plkst. 11 Preiļos (“Levaž” Koopera-
tīvā ielā 1c);

* 16. oktobrī plkst. 14 Smiltenē (“Brūzis” Brūža 
ielā 2);

* 21. oktobrī plkst. 16 Talsos (“Tornīša zāle” Lie-
lajā ielā 19/21);

* 28. oktobrī plkst. 17 Rīgā (vieta tiks precizēta);

* 30. oktobrī plkst. 15 Bauskā (vieta tiks precizē-
ta).

Tā kā pilsoniskajai sabiedrībai šobrīd ir un arī tu-
vākajā laikā būs iespēja līdzdarboties normatīvo 
aktu un jauno koncepciju komentēšanā ar mērķi 
tos uzlabot un izstrādāt, balstoties uz tiešo patē-
rētāju – iedzīvotāju – vajadzībām, Latvijas Pilso-
niskā alianse vēlas apzināt sabiedrības pārstāv-
ju līdzšinējo pieredzi līdzdalībā pašvaldības un 
nacionālā līmenī, kā arī noskaidrot redzējumu 
par šobrīd konceptuāli atšķirīgiem jautājumiem, 
piemēram, vai Pašvaldību likumā paredzētajām 
iedzīvotāju valdēm būtu jābūt iedzīvotāju vēlētām 
vai pašvaldības deputātu ieceltām.

Tāpēc iedzīvotāji aicināti būt aktīviem un piedalī-
ties sarunās, iepriekš aizpildot pieteikšanās anke-
tu šeit. Plašāk lasiet šeit.

Konference “Vecāks, bērns, sabiedrība” 
Jelgavā

Lai atbalstītu un iedrošinātu ikvienu ģimeni, kas 
uzņēmusi bez vecāku gādības palikušu bērnu kādā 
no ārpusģimenes aprūpes formām, Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē 
konferenci “Vecāks, bērns, sabiedrība”. Tā priori-

tāri paredzēta vecākiem, aizbildņiem un audžu-
ģimenēm, skolu un pirmsskolu pedagogiem, at-
balsta speciālistiem (psihologiem un sociālajiem 
pedagogiem), bāriņtiesu un sociālo dienestu pār-
stāvjiem.

Konference notiks 15. oktobrī Jelgavas pamatsko-
las “Valdeka” attīstības centrā (Jelgavā, Institūta 
ielā 4). Darba kārtību skatiet 2. pielikumā!

Konferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē in-
spekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv un Facebook 
vietnē šeit.

https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/?__cft__%5b0%5d=AZWQvrrtVo5eUrfvFtPD6XjOo43lv7wwUTcXjBYx9NtyRhFeHntaRryOVC5pIYgQfkKSn6WCsY3JhWYtU5gintd6tG4vZYOJz59O5PY-U0d8msfmCHjftmZvA3YPG3vlhamdEL3zE5V5-fNaovX0DKSLTZMVc2bxWelg8-LZ8K0mXJgkTxEJrtKLATS9WyqXFNA&__tn__=kK-R
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://list.mg2.mlgnserv.com/track/click?u=fa1fac878339bf91f624460e5f8f63fb&id=beed1c21&e=2538fc18fabe31c3
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://list.mg2.mlgnserv.com/track/click?u=fa1fac878339bf91f624460e5f8f63fb&id=d0d69e28&e=2538fc18fabe31c3
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://list.mg2.mlgnserv.com/track/click?u=fa1fac878339bf91f624460e5f8f63fb&id=629b1832&e=2538fc18fabe31c3
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_42_p2.pdf
http://www.bti.gov.lv/
http://www.facebook.com/VBTAInspekcija


27

Eiropas Savienības Programmēšanas 
nedēļa

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un pa-
rādītu ikvienam iespējas to izmantot ikdienā savu 
mērķu sasniegšanā, no 10. līdz 25. oktobrim visā 
pasaulē notiek Eiropas Savienības Programmē-
šanas nedēļa #CodeWeek – iedzīvotāju iniciatīva, 
kuras mērķis ir iepazīstināt ar programmēšanu un 
digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.

Latvijas skolu informātikas, datorikas skolotāji, 
kā arī interešu izglītības nodarbību (programmē-
šanas, inženierzinātņu, robotikas) vadītāji šajā 
laikā aicināti piedāvāt aktivitātes, kas dod iespēju 
skolēniem nodarboties ar programmēšanu. Idejas 
nodarbībām var smelties #CodeWeek mājaslapas 
sadaļā Resursi, kur pieejami metodiskie materiāli 
arī latviešu valodā. Turklāt mājaslapā pedagogi var 
uzzināt par vairākām aktivitātēm, kas notiek attā-
lināti (meklētājā atlasot “tiešsaistes aktivitāte”), 
un pieteikt savu klasi dalībai tajās.

15. oktobrī programmēšana 4.–5. klašu skolē-
niem “Iepazīsti Scratch” – “Learn IT” program-
mēšanas skola bērniem aicina visus Latvijas 4. 
un 5. klašu skolēnus un skolotājus piedalīties uni-

kālā interaktīvā tiešsaistes datorikas stundā. Tajā 
“Learn IT” dibinātāja Elīna Ingelande ar videokon-
ferences palīdzību sniegs skolēniem norādes, kā 
kopā veidot stāstu Scratch programmēšanas valo-
dā par daudziem skolēniem jau zināmajiem “Tava 
klase” varoņiem Lauru un Robertu. Lai piedalītos 
nodarbībā, klasei ir nepieciešams stabils interne-
ta pieslēgums, skolotāja dators ar skaļruņiem un 
projektoru, uz kura attēlot konferences video, kā 
arī katram skolēnam savs dators. Ja klase atro-
das pašizolācijā, skolēns videokonferencei varēs 
pieslēgties patstāvīgi. Nodarbība notiks 15. ok-
tobrī plkst. 10–10:40 un plkst. 11:30–12:10. Vietu 
skaits katrā nodarbībā ir ierobežots. Lai saņemtu 
ielūgumu pievienoties videokonferencei, skolo-
tājiem jāaizpilda pieteikuma anketa saitē ej.uz/
codeweek2020.

20. oktobrī 7.–12. klašu skolēniem tiešsaistē no-
tiks Vislatvijas programmēšanas stunda. Skolēni 
vecumā no 14 līdz 20 gadiem tiek aicināti piedalī-
ties bezmaksas tiešsaistes programmēšanas stun-
dā, ko jau otro gadu organizē Eiropas program-
mēšanas skola Datorium. Skolēni izstrādās savu 
pirmo aplikāciju un uz stundu iejutīsies īsta pro-
grammētāja lomā.

Pedagogiem – ES Programmēšanas nedēļā īpaši 
aicināti netehnoloģiju jomu priekšmetu pedagogi, 
piemēram, vēstures, mūzikas vai ģeogrāfijas sko-
lotāji, piedalīties tiešsaistes apmācību kursā Deep 
Dive MOOC, ko organizē EU CodeWeek ar mērķi 
iepazīstināt pedagogus ar programmēšanu un 
tehnoloģijām, kā arī apmācīt un iedvesmot dalīb-
niekus savos priekšmetos integrēt programmēša-
nas elementus (reģistrēties kursiem). Sākumsko-
las pedagogiem ir pieejami nodarbību materiāli 
latviešu valodā “Animē vārdu ar Scratch”.

Sabiedrības vadītāju konference 
“Celtspēja”

16. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
kā arī tiešraidē notiks sabiedrības vadītāju kon-
ference “Celtspēja”. Konference jau ceturto rei-
zi tiek organizēta, lai palīdzētu publiskā sektora 
vadītājiem un speciālistiem tikties un dalīties ar 
zināšanām, idejām un pieredzēto. Dalību konfe-
rencē apstiprinājuši tādi lektori kā Egils Levits, 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiRUK9h7STPx89POo8yCfbpCK0RfB5spApgZy5Ic2Ac5vlJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiRUK9h7STPx89POo8yCfbpCK0RfB5spApgZy5Ic2Ac5vlJw/viewform
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:CodeWeek+CWDive+2020/about
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Ieva Jaunzeme, Zane Daudziņa, Žaneta Ozoliņa, 
Dainis Īvāns, Artūrs Mednis, Mārtiņš Kazāks, Ali-
ja Turlaja un citi.

“Publiskās pārvaldes organizāciju komandas jau 
labu brīdi strādā situācijā, kad pārmaiņas un to ie-
viešana ir ikdienas darba kārtībā. Taču jāatzīst, ka 
pēdējā pusgada sabiedrības veselības draudi rada 
vēl lielāku atbildību un nepieciešamību būt tālre-
dzīgiem savu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu 
sniegšanā,” tā šāgada konferences tematikas izvē-
li pamato tās organizatori.

Konferencē dalībnieki varēs smelties pieredzi un 
idejas trīs tēmu blokos. Pirmajā daļā lektori foku-
sēsies uz sabiedrības attīstības tendencēm eko-

nomikā, demogrāfijā, saziņā, dažādībā, vērtību 
attīstībā un maiņā kopumā. Otrā daļa būs veltīta 
komandas vadības jautājumiem – kā organizēt 
darbu no mājām, kā nenokaut komandas motivā-
ciju, ko no vadītāja gaida krīzes apstākļos un citas 
vadītājiem aktuālas tēmas. Konferences nobeigu-
ma daļa tiks veltīta tēmām, kas var palīdzēt vadī-
tājam pašam veidoties par spēcīgu līderi un cienītu 
vadītāju – pārliecība un patiesības augstā vērtība, 
pašrefleksija kā līdera izaugsmes instruments, 
balss kā vadītāja instruments.

Reģistrācija konferencei mājaslapā www.celt-
speja.lv, kur var iepazīties ar konferences lekto-
riem, kā arī citu dalībniekiem noderīgu informāci-
ju. Konferencei tuvojoties, biļešu cena aug.

Konference “Latvijas mantojums un 
nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

27. oktobrī no plkst. 10 līdz 17 notiks valsts pētī-
jumu programmas “Latvijas mantojums un nākot-
nes izaicinājumi valsts ilgtspējai” vidusposma kon-
ference, kurā varēs iepazīties ar pieciem finansē-
tajiem projektiem un uzzināt, kas tajos paveikts.

Šie pieci projekti ir: “Indivīda, sabiedrības un 
valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures proce-
sā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās 

vēsturiskos lūzumu punktos”, “Vērtības darbībā: 
atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabied-
rības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu iz-
strādes palīdzību”, “Latvijas valsts un sabiedrības 
izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā 
[INTERFRAME-LV]”, “Dokumentārā mantojuma 
izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētnie-
cību un sabiedrību” un “Ilgtspējīgas un saliedētas 
Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrā-
fijas un migrācijas izaicinājumiem”. Informācija 
par valsts pētījumu programmām atrodama Izglī-
tības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome 
kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts 
pētījumu programmas “Latvijas mantojums un 
nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projek-
tu īstenotājiem – Latvijas Universitāti, Vidzemes 
augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvi-
jas Nacionālo bibliotēku.

Reģistrēties konferencei var līdz 26. oktobra 
plkst. 15 šeit. Saite uz pasākumu būs pieejama 
26. oktobrī pēc reģistrācijas slēgšanas.

Konferences programma pieejama šeit.

http://www.celtspeja.lv
http://www.celtspeja.lv
https://izm.gov.lv/lv/zinatne/valsts-petijumu-programmas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53NHpCconSM8NtrMbcWuhWLnqxJdZkll3cKXh1Db7suCbPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53NHpCconSM8NtrMbcWuhWLnqxJdZkll3cKXh1Db7suCbPQ/viewform
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Brīvprātīgos no visas Latvijas var pieteikt 
godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020”

Līdz 28. oktobrim ikvienam iedzīvotājam Latvijā, 
nevalstiskajai organizācijai, valsts vai pašvaldības 
iestādei ir iespēja paust lepnumu par sava reģiona 
brīvprātīgā darba veicējiem, nominējot Nodarbi-
nātības valsts aģentūras (NVA) organizētajai go-
dināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” tos iedzīvo-
tājus, kuri nesavtīgi ziedojuši savu brīvo laiku sa-
biedrības labā, kā arī organizācijas un pašvaldības, 
kas veicina iedzīvotāju un organizāciju interesi un 
iesaisti brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgo godināša-
nas ceremonija “Gada brīvprātīgais 2020” notiks 
5. decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, 
Rīgā.

Godināšanai var pieteikt iedzīvotājus un organi-
zācijas no visas Latvijas, kas laikā no 2019. gada 
1. novembra līdz 2020. gada 28. oktobrim aktīvi 
darbojas sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem 
draudzīgākās pašvaldības. Aicinām brīvprātī-
gos, ar kuru darbu šogad lepojaties, pieteikt līdz 
28. oktobrim tiešsaistē, aizpildot pieteikuma an-
ketu portālā www.brivpratigie.lv/lv/godinasana, 
kur pieejams arī godināšanas nolikums. Katram 
iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pie-
teikuma saņemšanu.

Brīvprātīgo godināšana notiks jau septīto gadu. 

Videostāsti par katra “Gada brīvprātīgais 2019” ti-
tula saņēmēju un viņa veikumu sabiedrības labā ir 
publicēti brivpratigie.lv YouTube kontā, kā arī attē-
li no godināšanas ceremonijas atrodami brivprati-
gie.lv Facebook lapā.

NVA tiešsaistes pasākums “Darbs un 
karjera Latvijā” – iespēja atrast darbu IT 
un finanšu jomā

28. oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) 
Eiropas darba dienu platformā rīko tiešsaistes dar-
ba iespēju dienu “Darbs un karjera Latvijā” speciā-
listu piesaistei IT un finanšu jomā. Dalība pasāku-
mā gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir 
bez maksas.

Darba devēji, kuri meklē IT un finanšu jomas spe-
ciālistus, un darba meklētāji, kuri meklē darbu IT 
un finanšu jomā, var izmantot šo iespēju un pie-
teikties dalībai tiešsaistes pasākumā “Darbs un 
karjera Latvijā”.

Lai piedalītos starptautiskajā tiešsaistes darba 
iespēju dienā, darba devējam ir jāizveido savs 
profils Eiropas darba dienu platformā www.euro-
peanjobdays.eu, jāreģistrējas dalībai tiešsaistes 
pasākumā “Darbs un karjera Latvijā”, jāpublicē 
vakances un jāievieto sava uzņēmuma prezentāci-
ja. Uzreiz pēc reģistrēšanās publicētā informācija 
būs redzama vietnes apmeklētājiem gan Latvijā, 
gan ārvalstīs, un darba devējs varēs sākt saņemt 
pretendentu pieteikumus. Tie darba devēji, kuru 
profils Eiropas darba dienu platformā jau ir izvei-
dots, dalībai pasākumā var reģistrēties no iepriekš 
izveidotā konta. Pasākuma laikā darba devējiem 
būs iespēja demonstrēt savu uzņēmumu video-
materiālus, veicinot starptautisku atpazīstamību 
Eiropas Komisijas tiešsaistes platformā.

Pasākuma dienā, 28. oktobrī no plkst. 11 līdz 15, 

http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
https://www.brivpratigie.lv/
https://www.brivpratigie.lv/
https://www.brivpratigie.lv/
https://www.facebook.com/brivpratigie/
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izmantojot datoru vai mobilo ierīci ar interneta 
pieslēgumu un Skype aplikāciju, darba devēji va-
rēs tiešsaistē satikties un veikt darba intervijas ar 
darba meklētājiem no dažādām Eiropas valstīm. 
Tā ir lieliska iespēja piesaistīt savam uzņēmumam 
arī tos Latvijas valstspiederīgos speciālistus, kuri 
šobrīd dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriez-
ties Latvijā.

Darba meklētājiem dalībai pasākumā arī jāre-

ģistrējas Eiropas darba dienu platformā, jāievieto 
savs CV, jāpiesakās vakancei un pasākuma dienā 
jāizmanto Skype aplikācija, lai tiešsaistē (online) 
satiktos ar darba devēju virtuālā darba intervijā.

Papildu informāciju var uzzināt, sazinoties ar Ei-
ropas darba dienas EURES koordinatoriem Latvi-
jā Ilzi Luīzi Mihailovu (IlzeLuize.Mihailova@nva.
gov.lv; tālr. 67021793) vai Andri Segliņu (Andris.
Seglins@nva.gov.lv; tālr. 63429422).

https://www.europeanjobdays.eu/
file:///C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\ilze.mihailova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EF42VM48\Andris.Seglins@nva.gov.lv
file:///C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\ilze.mihailova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EF42VM48\Andris.Seglins@nva.gov.lv
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Projekts skolām “Atvērta platforma 
līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai 
pilsētā”

Bērnu Vides skola kopā ar 
12 partneriem no desmit ES 
dalībvalstīm ar programmas 
“Apvārsnis 2020” atbalstu 
realizē projektu “Atvērta 
platforma līdzdarbīgai da-
baszinātņu mācīšanai pilsē-

tā” (PULCHRA), kurā skolēni tiek iedrošināti izpētīt 
vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās. Pē-
tījumu centrā – pilsētas kā urbānās ekosistēmas, 
kur izcelti vides, sociālie un ekonomiskie aspekti.

Projekta partneri izvirzījuši īpašus ilgtspējīgas pil-
sētas izaicinājumus, kurus risinās skolēni kopā ar 
skolotājiem un dažādu jomu ekspertiem. Latvi-
jā šobrīd projektā iesaistījušās šādas pilotskolas: 
Kandavas reģionālā vidusskola, Gulbenes novada 
vidusskola, Jaunogres vidusskola, Draudzīgā aici-
nājuma Liepājas 5. vidusskola, Dundagas vidus-
skola, Limbažu 3. vidusskola un Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikums. Platforma ir atvērta 
visiem interesentiem, un plānots, ka projekta laikā 
un pēc projekta beigām skolu skaits palielināsies.

Sagaidāms, ka šis projekts veicinās ekspertu un 
sabiedrības līdzdalību mācību procesā, iedzīvinot 
atvērtās skolas principu, kā arī iedrošinās skolēnus 
aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes 
veidošanā un, protams, veicinās viņu interesi par 
dabaszinātnēm un dabaszinātņu studijām. Līdz-
darboties PULCHRA projektā aicinātas visas Latvi-
jas lielākās augstskolas un zinātniskās institūcijas 

kā zinātnes komandas eksperti un atbalstītāji.

Līdzdarboties var kā:

• eksperti, kuri dalās ar savām zināšanām un 
prasmēm publiskās izglītojošās aktivitātēs 
(darbnīca, tiešsaistes tikšanās u. c.),

• eksperti/padomdevēji, kuri palīdz skolēniem ar 
datu vākšanu un analīzi,

• mentori, kuri palīdz skolēniem viņu darbā un 
pastiprina viņu potenciālu, iesakot jaunas mā-
cīšanās pieejas, turpmākās izpētes soļus utt.,

• brīvprātīgie, kuri palīdz īstenot konkrētus uzde-
vumus,

• izmantojot augstskolas infrastruktūru, labora-
torijas utt. kvalitatīvāku pētījumu veikšanai.

Iesaistoties katrs pats var izvēlēties, cik daudz un 
cik bieži iespējams tam veltīt laiku un kādā tieši 
jomā.

3. pielikumā, 4. pielikumā un 5. pielikumā atra-
dīsit informācijas bukletu, pilsētas izaicinājumu 
īso tabulu un plašāku aprakstu (šeit atzīmēti pirmā 
mācību gada izaicinājumi), kur var redzēt, par ko 
skolēni izstrādā savus projektus.

Ja piekritīsiet līdzdarboties, jūs tiksiet aicināti re-
ģistrēties platformā, kur norādīsiet, kāda veida 
konsultācijas varat sniegt – vai saturiskas vai par 
rīku izmantošanu, tiešsaisti vai uzņemt skolu gru-
pas u. tml.

Skolēnus aicina izstrādāt reklāmu Bērnu 
un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 
aplikācijai

Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursu skolē-
niem, aicinot veidot radošos 
darbus – reklāmas projektus 
Bērnu un pusaudžu uzticī-
bas tālruņa 116111 jaunās 
aplikācijas popularizēšanai. 

Reklāmas projekti jāveido, izvērtējot savai vecu-
ma grupai piemērotākās idejas un risinājumus. 
Darbus var veidot dažādās tehnikās – audio vai vi-
deo reklāma, vides reklāmas makets utt.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās 
vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai au-
dzēknis, sākot no 7. klases. Darbi tiks vērtēti trīs 
kategorijās: 7.–9. klašu, 10.–12. klašu un profesio-
nālās izglītības iestāžu grupās.

Darbus dalībai konkursā var iesniegt līdz 30. ok-
tobrim. Labāko darbu apbalvošana notiks kustības 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_42_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_42_p4.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_42_p5.pdf
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“Draudzīga skola” konferences laikā novembra sā-
kumā.

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI 
mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Izmaiņas tehnoloģiju konkursa 
“Ventspils IT izaicinājums 2020” norisē

Epidemioloģiskā situācija konkursa norises valstīs 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā kļūst arvien 
stingrāka, tāpēc, lai rūpētos par skolēnu drošību 
un ievērotu noteiktos ierobežojums, šogad kon-
kurss 4.–12. klašu audzēkņiem tiks organizēts tikai 
tiešsaistē. Joprojām tiek plānots, ka klātienē varēs 
organizēt finālu 1.–3. klašu skolēniem, kurā pieda-
līsies skolēni tikai no Latvijas.

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci visās vecuma 
grupās, kā arī dotu iespēju vairāk starptautiskajām 
komandām pieteikties dalībai konkursā, pieteikša-
nās termiņš pagarināts līdz oktobra beigām – 28. ok-
tobrim. Savukārt konkursa fināla norise pārcelta uz 
novembra beigām – no 23. līdz 27. novembrim.

Fināla norises laiki pa grupām:

23. novembrī – D grupas (10.–12. klase) fināla uz-
devumu izpilde tiešsaistē;

24. novembrī – C grupas (7.–9. klase) fināla uzde-
vumu izpilde tiešsaistē;

25. novembrī – B grupas (4.–6. klase) fināla uzde-
vumu izpilde tiešsaistē;

26. novembrī – A grupas (1.–3. klase) fināla uzde-
vumu izpilde klātienē Ventspilī;

27. novembrī – B, C un D grupu apbalvošana tieš-
raidē, A grupas apbalvošana klātienē.

Šogad konkurss veltīts topošajam Ventspils Zināt-
nes un inovāciju centram. Konkursa tēma būs cie-
ši saistīta ar tehnoloģiju klātesamību visās dzīves 
jomās, īpaši izceļot dabas zinātnes, inženierzināt-
nes, matemātiku un tehnoloģijas (STEM). Veicot 

konkursa uzdevumus, skolēniem būs iespēja sa-
prast STEM jomu mijiedarbību ar citām nozarēm, 
akcentējot tehnoloģiskās iespējas visdažādākajās 
nozarēs, tajā skaitā arī mākslā, mūzikā, dizaina iz-
strādē, spēļu izstrādē un citos radošos virzienos.

Pieteikties aicināts ikviens 1.–12. klašu skolēns, 
kurš vēlas pārbaudīt un parādīt savas zināšanas 
STEM jomā ar iespēju iegūt vērtīgas naudas balvas. 
Skolēniem jāizveido trīs cilvēku komanda un jāpie-
saista savai komandai pieaugušais – skolotājs vai 
kāds no dalībnieka vecākiem. Konkurss tiek rīkots 
divās kārtās. Neklātienes kārtā, kas ilgst no 2. sep-
tembra līdz 28. oktobrim, komandai ir jāizpilda un 
jāiesniedz organizatoru izstrādātie uzdevumi. Re-
ģistrācijas anketa, uzdevumi un nolikums atrodami 
konkursa mājaslapā www.ventspilsitc.com.

Konkursa fināla kārta, kurā iekļūs 64 erudītāko da-
lībnieku komandas, norisināsies no 23. līdz 27. no-
vembrim – A grupai klātienē, B, C un D grupām 
tiešsaistē.

Katrai no grupām tiks veltīts viens no STEM vir-
zieniem:

A grupa (1.–3. klase), skolēni no Latvijas: zinātne;

B grupa (4.–6. klase), skolēni no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Somijas: tehnoloģijas;

C grupa (7.–9. klase), skolēni no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Somijas: inženierzinātnes;

D grupa (10.–12. klase), skolēni no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Somijas: matemātika.

Konkursa “Ventspils IT izaicinājums” finālistiem 
būs iespēja cīnīties par vērienīgu naudas balvu 
fondu 12 000 eiro apmērā. Plānoti arī vairāki pa-
pildkonkursi, lai sniegtu iespēju aktīvākajiem kon-
kursa dalībniekiem – gan skolotājiem, gan skolē-
niem, gan skolām – iegūt vērtīgas papildu balvas.

Sīkāka informācija par konkursa norisi atrodama 
vietnē www.ventspilsitc.com, kā arī sociālajos me-
dijos Instagram un Facebook: @ventspilsitc. Jau-
tājumu vai neskaidrību gadījumā var rakstīt uz e-
pasta adresi vita.vitola-lapina@ventspils.lv.

http://www.bti.gov.lv
http://www.ventspilsitc.com
mailto:vita.vitola-lapina@ventspils.lv
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Jauniešus aicina izteikt viedokli, 
piedaloties Eiropas Komisijas aptaujā

Eiropas Komisija, domājot par nākamajiem so-
ļiem, kas Eiropas Savienībai jāsper jaunatnes dar-
bā, aicina visu dalībvalstu jaunatnes darbiniekus 
dalīties pieredzē, vajadzībās un iespaidos, aizpil-
dot anketu. Jo vairāk jaunatnes darbinieki pastās-
tīs, jo pārmaiņas vairāk būs iespējamas. Jo kopā 
mēs varam!

Anketu iespējams aizpildīt šeit (anketa pagaidām 
pieejama tikai angļu valodā).

Jūrkalnē notiks festivāls makšķerēšanā 
no jūras krasta

17. oktobrī Jūrkalnē no plkst. 8 līdz 17 notiks fes-
tivāls jūras makšķerēšanā no krasta un desmitais 
Latvijas čempionāts jūras makšķerēšanā tautas 
klasē. Festivāla mērķis ir jūras zivju makšķerēšana, 
pieredzes apmaiņa, arī vides aizsardzības un dabas 
sakopšanas popularizēšana makšķernieku vidū.

Sacensībās piedalīsies komandas ar diviem da-
lībniekiem. Augstāko vietu Latvijas čempionātā 
iegūs komanda ar smagāko lomu. Komandas, kas 
izcīnīs pirmo, otro vai trešo vietu, saņems čempio-
nu medaļas un balvas, kā arī pasniegs pārsteiguma 
balvas. Sacensību galvenais tiesnesis – Egīls Drau-
diņš.

Festivālu organizē IK “Marita J” sadarbībā ar Jūr-
kalnes pagasta pārvaldi un Jūrkalnes tautas namu. 
Atbalsta SIA “Salmo” un Latvijas Makšķerēšanas 
sporta federācija.

Savukārt pie Jūrkalnes tautas nama 17. oktobrī svi-
nēs Zivju dienu. Tas būs saistošs pasākums visai 
ģimenei. No plkst. 12 varēs vērot, kā top dažādi 
zivju ēdieni un kūpina zivis, un nogaršot tās. Ka-
mēr vecāki iepirksies tirdziņā, bērniem būs iespē-
ja izklaidēties radošajās darbnīcās. Visu dienu pie 
tautas nama skanēs lustīga mūzika, uzstāsies vie-
tējais Jūrkalnes muzikants Ainars Dūdiņš, bet Zivju 
dienas īpašais viesis būs Jānis Narkevics.

Liepājas Dabas mājā interaktīva ceļojošā 
izstāde “Dabas dziednīca – purvs”

8. oktobrī Liepājā, Dabas mājā, atklāta interaktīva 
ceļojošā izstāde “Dabas dziednīca – purvs”, kas at-
ceļojusi no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas 
reģionālās administrācijas dabas izglītības centra 
“Meža māja”. Izstādē aizraujošā veidā stāstīts par 

purvu no neierasta rakursa – kā purvs un tā resursi 
kalpo cilvēku veselības atjaunošanai un atpūtai.

Purva gaiss ir tīrs no putekļiem un dūmgāzēm, 
tam piemīt antibakteriālas īpašības, kas rodas no 
purva augu izdalītajām vielām – fitoncīdiem. Kaut 
arī purva dabas daudzveidība ir salīdzinoši ne-
liela, ikviena tā daļa kalpo mūsu veselībai. Purva 

https://eu5se.voxco.com/S2/87/quality_youth_work/


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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dzīvnieku vērošana var kļūt par veselīgu un no-
mierinošu atpūtas veidu. Daudzi ir dzirdējuši, ka 
zem Ķemeru Nacionālā parka purviem veidojas 
dziednieciskie sērūdeņi. Gan paši ūdeņi, gan ar 
tiem bagātinātās kūdras dūņas tradicionāli tiek iz-

mantotas ārstniecībā. Izstāde sniedz interesantu 
informāciju par purva dziednieciskajām īpašībām.

Izstādes apmeklējumā iekļauta arī interaktīva no-
darbība pedagogu pavadībā. Izstādi apskatīt ai-
cināti pirmsskolēni, skolu grupas un individuālie 
apmeklētāji. 15. oktobrī Dabas aizsardzības pār-
valdes speciālisti ieradīsies novadīt paraugnodar-
bības četrām skolēnu un pirmsskolas iestāžu gru-
pām.

Izstāde apmeklētājiem apskatāma Zinātnes un iz-
glītības inovāciju centra Dabas mājā Liepājā, Zirgu 
salā 2, līdz 15. decembrim. Apmeklējums iepriekš 
jāpiesaka, zvanot uz tālruni 25728867 vai rakstot 
uz e-pasta adresi dabasmaja@liepaja.edu.lv.

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
mailto:dabasmaja@liepaja.edu.lv
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