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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Valdes sēde

3.  novembrī  Latvijas Pašvaldību  savienības  (LPS) 
Valdes  sēde  notika  attālināti,  un  to  vadīja  LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis. Sēdē tika skatīti jau-
tājumi  par  latviešu  vēsturiskajām  zemēm,  admi-
nistratīvo reģionu izveidi un kvalitatīvas vispārīgās 
vidējās  izglītības  nodrošināšanas  priekšnosacīju-
miem.

Ar likumprojektu “Latviešu vēsturisko zemju 
likums”  iepazīstināja  LPS  vecākais  padomnieks 
Māris Pūķis. Ar šādu likumu Valsts prezidents vē-
las stiprināt reģionu jeb zemju un vietējo kultūrtel-
pu identitāti, uzskatot, ka administratīvi teritoriā-
lās  reformas  gaitā  tā  netiek  pietiekami  ievērota. 
Šobrīd  ir  diskusija  par  piecām vai  sešām  zemēm 
jeb  īpatnējām  kultūrtelpām,  bet  tām  nav  saistī-
bas  ar  Administratīvo  teritoriju  likumprojektu. 
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Latviešu vēsturisko zemju likumprojektā nav pre-
cīzi iezīmēts, vai zemju skaits jāsaista ar plānoša-
nas reģioniem un cik lielam jābūt Rīgas reģionam, 
tāpat likumprojektā nav noteikti atbalsta sniegša-
nas avoti.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas  (VARAM) sagatavoto konceptuālo ziņo-
jumu “Par administratīvo reģionu izveidi” infor-
mēja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās 
attīstības  jautājumos  Ilze Oša.  Viņu  papildināja 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un padom-
niece Ivita Peipiņa, uzsverot problēmas gan mēr-
ķa, kompetences, institūciju un finansējuma ziņā, 
gan saistībā ar vēsturiskajām zemēm un adminis-
tratīvo dalījumu. Paredzēts, ka diskusijas Saeimas 
apakškomisijā vēl  turpināsies, un LPS  tur  iebildīs 
pret  pārraudzības  dekoncentrāciju.  Perspektīvā 
būtu  saprātīgi  savietot  administratīvos  (vai  plā-
nošanas) reģionus,  latviešu vēsturiskās zemes un 
Saeimas vēlēšanu reģionus.

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 
Ināra Dundure  raksturoja  aktualitātes  izglītības 
jomā  un  informatīvo ziņojumu “Par kvalitatī-
vas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas 
priekšnosacījumiem”. Grozījumi Izglītības likumā 
paredz, ka pašvaldībām no sava budžeta būs jāfi-
nansē  tās  padotībā  esošajām  izglītības  iestādēm 
dažādu mācību līdzekļu iegāde, kā arī elektronisko 

resursu,  interaktīvo mācību platformu un mācību 
un  saziņas programmatūras  iegāde  vai  abonēša-
nas maksa, tajā skaitā interaktīvas mācību platfor-
mas. LPS uzskata, ka izglītības iestāžu, ped agogu 
un  skolēnu  nodrošinājumam  ar  informācijas  ko-
munikācijas  tehnoloģijām  Covid-19  apstākļos  ir 
jābūt Ministru kabineta noteikumu nr. 360 “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības  ierobežošanai”  sastāvdaļai  un  finanšu 
līdzekļi  jānovirza no Covid-19 seku likvidācijas re-
sursiem.

LPS  padomniece  veselības  un  sociālajos  jautāju-
mos Ilze Rudzīte pastāstīja par plānotajām izmai-
ņām sociālajā  jomā un krīzi nozarē, kas novedusi 
pie  sociālo  darbinieku  pieprasījuma  demisionēt 
labklājības  ministrei,  bet  padomniece  Sniedze 
Sproģe – par pašvaldību lomu atkritumu apsaim-
niekošanā  un  valsts  plānā  iezīmētajiem  pieciem 
atkritumu apsaimniekošanas reģioniem.

Ņemot  vērā  epidemioloģisko  situāciju  valstī  un 
nepieciešamību ievērot drošības un citus nosacīju-
mus,  lai  ierobežotu Covid-19  izplatību, LPS Valde 
nolēma atlikt LPS Sapulces un 31. kongresa rīko-
šanu,  kas bija  paredzēts  2020.  gada 4.  decembrī 
Salacgrīvā.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas un Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēde

4.  novembrī  notika  LPS Reģionālās  attīstības  un 
sadarbības komitejas un Veselības un sociālo jau-

tājumu komitejas apvienotā sēde, ko vadīja komi-
tejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins.

Sēde tika translēta tiešraidē, un tās videoieraksts 
pieejams šeit.

Vispirms  vārds  tika  dots Sabiedrības  integrācijas 
fonda (SIF) Rīcībpolitikas ieviešanas departamen-
ta Attīstības  instrumentu  nodaļas  Struktūrfondu 
vienības  vadītājai Guntai Landsmanei,  kura  pa-
stāstīja par dienu iepriekš SIF izsludināto partner
organizāciju ceturto atlasi pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasā-
kumu īstenošanai. Viņa uzrunāja pašvaldības,  lai 
tās savukārt vērstos pie savas teritorijas iestādēm, 
biedrībām, nodibinājumiem,  reliģiskajām organi-
zācijām un apvienībām, kuras varētu kļūt par pro
grammas “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
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personām”  partnerorganizācijām.  Šīs  partneror-
ganizācijas nodarbojas ar pārtikas un pamata ma-
teriālās  palīdzības  izdalīšanu, maltīšu  nodrošinā-
šanu un papildpasākumu īstenošanu. Projekts tiek 
finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts 
finansiālu  atbalstu,  un  tā  īstenošana  paredzēta 
visā Latvijas teritorijā, sākot ar 2021. gada 1. aprīli. 
Konkursā aicinātas pieteikties potenciālās partner
organizācijas, kas darbojas  sava novada,  reģiona 
vai  valsts  mērogā.  Partnerorganizāciju  ceturtās 
atlases nolikums, tajā skaitā iesnieguma veidlapa 
un metodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanai, 
atrodami vietnē www.sif.gov.lv, sadaļā “Jaunumi”. 
Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegša-
nas  termiņš  ir  šā gada 2. decembris. Plašāka  in-
formācija par projektu šeit: www.atbalstapakas.lv.

Izskatot  sēdes darba kārtības otro  jautājumu,  īs-
tās  jautājumu krustugunīs nonāca VARAM Valsts 
ilgtspējīgas  attīstības  plānošanas  departamenta 
direktors Raivis Bremšmits, kurš  iepazīstināja ar 
VARAM sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par 
administratīvo reģionu izveidi”.  Paredzēts,  ka 
valsts  un  pašvaldību  kopīgo  funkciju  realizēšanai 
tiks  izveidoti  Kurzemes, Zemgales,  Rīgas, Vidze-
mes  un  Latgales  administratīvais  reģions,  kuru 
statusu un darbības nosacījumus regulēs atsevišķs 
likums.  Šo  administratīvo  reģionu  funkcijās  plā-
nots iekļaut sabiedrisko transportu un ceļus, izglī-
tību, sociālo pakalpojumu pieejamības plānošanu 
un koordinēšanu, bērnu tiesību aizsardzību, civilās 
aizsardzības  pasākumu koordinēšanu,  reģionālās 
un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu uzraudzī-
bu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāša-
nu, atļauju un licenču izsniegšanu uzņēmējdarbībai 
un reģionālās attīstības atbalsta plānošanu un īs-
tenošanu. Administratīvo reģionu pārvaldībai tiek 
piedāvāti divi varianti – vai nu valsts un pašvaldību 
kopīgi izveidota aģentūra, vai valsts un pašvaldību 
izveidota iestāde – un attiecīgi arī divi iespējamie 
finansēšanas avoti.  Ja  tā  būtu  aģentūra,  tad  fi-
nansējums tai nāktu kā prioritārajam pasākumam 
papildus no valsts budžeta; ja iestāde – tad vidēja 
termiņa budžeta ietvarā 2024., 2025. un 2026. ga-
dam novirzītu 0,15% iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa (IIN) no reģiona pašvaldībām plānotā. Vēl kā al-
ternatīva tiek piedāvāts pašlaik piešķiramais valsts 
budžeta finansējums 1 926 662 eiro gadā un 0,15% 
IIN no reģiona pašvaldībām atvēlētās daļas pēdē-
jos trīs gados (2018., 2019., 2020. gadā), t. i., vidēji 
uz pieciem reģioniem 2 087 297 eiro gadā. Runājot 
par  reģionu  robežām,  R.  Bremšmits  uzsvēra,  ka 
robežas nav pašmērķis, bet līdzeklis plānošanai un 

tās  jāiezīmē nevis vēsturiskam atskatam, bet nā-
kotnes pārvaldībai. Strīdīgākā ir novadu un pilsētu 
piederība pie Rīgas reģiona (Rīga, Jūrmala, Ropa-
žu, Ādažu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Saulkras-
tu,  Olaines  un  Siguldas  novads)  un  Limbažu  un 
Ogres novada iekļaušana Vidzemes reģionā, kā arī 
Tukuma  novada  pierakstīšana  vai  nu  Zemgales, 
vai Kurzemes  reģionam. Tuvākās nākotnes  rīcība 
paredz  atzinumu  sniegšanu  par  konceptuālo  zi-
ņojumu  līdz  6.  novembrim,  novembra  laikā  pre-
cizējumus,  atkārtotu  saskaņošanu  un  virzību  uz 
Ministru  kabinetu  un  līdz  2021.  gada  1.  janvārim 
VARAM sagatavotā likumprojekta par Kurzemes, 
Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales adminis-
tratīvo reģionu izskatīšanu, tajā paredzot kopīgas 
valsts un pašvaldību iestādes izveidi un valsts bu-
džeta finansējumu pašreizējā apjomā  (1 926 662 
eiro gadā) un 0,15% IIN no kopējās reģiona pašval-
dībām atvēlētās daļas pēdējos trīs gados.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un padom-
niece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipi-
ņa minēja problēmas saistībā ar administratīvo re-
ģionu izveidi. Vislielākās diskusijas raisa reģioniem 
paredzētās funkcijas, taču pilnīgi noteikti LPS  ie-
bilst pret pārraudzības dekoncentrāciju. Tāpat LPS 
uzskata, ka perspektīvā būtu saprātīgi savietot ad-
ministratīvos  reģionus  (vai plānošanas  reģionus), 
latviešu  vēsturiskās  zemes  un  Saeimas  vēlēšanu 
reģionus.

LPS  uzskata,  ka,  veidojot  administratīvos  reģio-
nus,  jāizveido  institucionālais  un  finansiālais  pa-
mats pārmērīgas darbaspēka un citu resursu kon-
centrācijas  novēršanai  galvaspilsētas metropoles 
reģionā,  kā  arī  aktīvākai  citu  reģionu  iedzīvotāju 
un uzņēmēju iesaistīšanai sekmīgā konkurencē ar 
citiem pasaules reģioniem. Lai  to panāktu,  jāvei-
do  tāda  institucionālā  un  finansēšanas  sistēma, 
lai administratīvie reģioni pakāpeniski izpildītu šo 
misiju.

LPS uzskata, ka konceptuālais ziņojums ir jāuzla-
bo un pirms likumprojekta gatavošanas jāatrisina 
vairāki jautājumi.

• Administratīvajam reģionam jānosaka tāds ju-
ridiskais statuss, kas ļautu nākotnē būtiski pār-
sniegt  pašreizējā  plānošanas  reģiona  kompe-
tenci, nododot tam ne vien atsevišķus dažādu 
nozaru  valsts  funkcijās  ietilpstošus  pārvaldes 
uzdevumus  un  atsevišķus  pašvaldību  funkci-
jās  ietilpstošus  pārvaldes  uzdevumus,  bet  arī 

http://www.sif.gov.lv/
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11130%3APartnerorganizaciju-ceturta-atlase&lang=lv
http://www.atbalstapakas.lv
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autonomas  funkcijas,  turklāt  administratīva-
jam  reģionam  jānosaka  vismaz  atvasinātas 
publiskas personas statuss.

• Administratīvajam  reģionam  kā  atvasinātai 
publiskai  personai  var  piederēt  kustamā  un 
nekustamā  manta  un  budžets,  ko  apstiprina 
lēmējinstitūcija. Tad ziņojumā piedāvātie pār-
valdes  uzdevumi  un  finansēšanas  avoti  kļūst 
loģiskāki,  tos  var  iespēju  robežās  attīstīt  un 
veidot  efektīvus  instrumentus  Eiropas  Savie-
nības un valsts reģionālajai attīstībai. Nosakot 
pareizu  juridisko  statusu,  par  autonomajām 
var padarīt arī citas funkcijas, piemēram, atbil-
dību  par  valsts  reģionālajiem  un  valsts  vietē-
jiem autoceļiem.

• Administratīvā  reģiona  kompetence  jānosaka 
tā,  ka  tās  grupējums  atbilstu Valsts  pārvaldes 
likumā  un  jaunajā  Pašvaldību  likumprojektā 
ievērotajam  dalījumam:  pārvaldes  uzdevumi 
valsts  funkciju  sastāvā;  pārvaldes  uzdevumi 
pašvaldības funkciju sastāvā; administratīvā re-
ģiona autonomās funkcijas.

• Ņemot  vērā  pašvaldību  patstāvīgo  ienākumu 
kraso samazinājumu pēdējos gados salīdzinā-
jumā  ar  valsts  ienākumiem,  nav  pieņemami 
priekšlikumi  finansēt  administratīvā  reģiona 
pārvaldes  uzdevumus  no  pašvaldību  daļas  ie-
dzīvotāju  ienākuma nodoklī. Ziņojumā  ir  pre-
cīzi jānorāda, ka administratīvajiem reģioniem 
valsts  deleģēto  funkciju  un  darbības  nodroši-
nāšanai  nepieciešamie līdzekļi jāparedz ik-
gadējā valsts budžetā  un  uzdevumu  izpildei 
finansējums  no  valsts  budžeta  tiek  nodroši-
nāts  pilnā  apmērā.  Ja  funkcijas  vai  uzdevumi 
no  valsts  puses  tiek  paplašināti,  tad  attiecīgi 
tiek palielināts arī valsts budžeta finansējums. 
Savukārt, ja funkciju vai uzdevumu ietvars sa-
mazinās, ir pieļaujams valsts budžeta finansē-
juma samazinājums. LPS noraida priekšlikumu 
no  pašvaldībām  paredzētā  IIN  daļas  pārdalīt 
vēl 0,15%, tos novirzot administratīvo reģionu 
pārvaldīšanas  iestādei, kā to paredz ziņojuma 
2. variants.

Komitejas sēdē tika izskatīts arī Valsts prezidenta 
iesniegtais  likumprojekts “Latviešu vēsturisko 
zemju likums”, ar kura palīdzību iecerēts saglabāt 
reģionu jeb zemju un vietējo kultūrtelpu identitāti 
un stiprināt  iedzīvotāju piederību Latvijai,  zemes 
kultūrtelpai  un  vietējai  kultūrtelpai.  Šobrīd  izvir-

zīts  jautājums  par  piecām  vai  sešām  zemēm  jeb 
īpatnējām kultūrtelpām, bet tām nav saistības ar 
Administratīvo  teritoriju  likumprojektu.  Latviešu 
vēsturisko zemju likumprojektā paredzēta konsul-
tatīvas padomes  izveide kultūras ministra vadībā 
un programmas  apstiprināšana uz  septiņiem ga-
diem, kurai finansējums būtu kā kārtējā gada jau-
nā politikas iniciatīva.

Jāpiebilst,  ka Sēlijas  pašvaldības  gatavas  cīnīties 
ne  tikai par  sesto zemi Latvijas vēsturisko zemju 
kartē, bet arī par sesto, Sēlijas administratīvo re-
ģionu. Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 
Guntis Libeks uzsvēra, ka vietējā identitāte stipri-
na arī piederību valstij.

Latviešu  vēsturisko  zemju  likumprojektā  atzī-
mēts:  lai  iedzīvotāji  uzticētos  administratīvajiem 
reģioniem (arī aktīvi  līdzdarbotos šo reģionu pār-
valdīšanā),  ir  nepieciešama  piederības  sajūta  – 
piederība ar konkrēto zemi saistītajai kultūrtelpai. 
Tāpēc būtu jācenšas pēc iespējas tuvināt dalījumu 
NUTS3  reģionos  (administratīvo  reģionu  teritori-
jas) un dalījumu zemēs un  šim nosacījumam vis-
labāk atbilst  sešas zemes, papildinot administra-
tīvos  reģionus  ar  Sēliju  un  piešķirot  vēsturiskās 
zemes statusu Rīgas administratīvajam reģionam, 
izdalot  to  no Vidzemes.  LPS  uzskata,  ka,  sasais-
tot  reģionu  teritorijas  ar  latviešu  vēsturiskajām 
zemēm,  tieši  kultūrvēsturiskā  identitāte  veicinās 
iedzīvotāju vēmi piedalīties sava reģiona attīstībā.

Apvienoto komiteju sēdes dalībniekus par sabied-
riskajai apspriešanai nodoto “Atkritumu apsaim-
niekošanas valsts plānu 2021.–2028. gadam” 
informēja  LPS  padomniece  Sniedze Sproģe. 
Atkritumu  apsaimniekošanas  valsts  plāns  turp-
mākajiem septiņiem gadiem paredz gan  ierastos 
uzdevumus,  gan  jaunus  mērķus,  taču  vislielākās 
pārmaiņas  saistās  ar  atkritumu  apsaimniekoša-
nas  reģionu  skaitu  –  no  desmit  tagadējiem  uz 
pieciem poligoniem turpmāk, pārējos atstājot kā 
atkritumu apsaimniekošanas centrus. Tāpat plānā 
nav skaidrības par bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādi, t. sk. pārtikas atkritumiem. Neatbildēti 
paliek arī jautājumi par infrastruktūru, maršrutiem 
un  vešanas  attālumiem,  tarifu politiku,  šādas  re-
formas izmaksām valstij un pašvaldībām u. c. Tā-
pēc LPS vēl šogad organizēs diskusijas visos plā-
nošanas reģionos, lai nākamo gadu varētu uzsākt 
ar lielāku skaidrību par pašvaldību, atkritumu ap-
saimniekošanas reģionu un valsts lomu atkritumu 
apsaimniekošanā.
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Sanāksmes  noslēgumā  LPS  padomniece  vese-
lības  un  sociālajos  jautājumos  Ilze Rudzīte pa-
stāstīja par plānotajām izmaiņām sociālajā jomā 
un  krīzi  nozarē,  kas  novedusi  pie  sociālo  darbi-
nieku  pieprasījuma  demisionēt  labklājības  mi-
nistrei.

Sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS informē pašvaldību vadību par jaunā 
pašvaldību likumprojekta virzību

4.  novembrī  Latvijas  Pašvaldību  savienībā  tieš-
saistē notika tikšanās ar pašvaldību domju priekš-
sēdētājiem,  kurā  LPS  padomniece  juridiskajos 
jautājumos  Kristīne Kinča  informēja  par  jaunā 
Pašvaldību likumprojekta izstrādi un virzību, kā arī 
turpmākajiem priekšlikumiem.

24. septembrī likumprojekts bija nodots sabiedris-
kajai apspriešanai, kuras laikā LPS apkopoja paš-
valdību viedokli un iesniedza to VARAM. Savukārt 
22.  oktobrī  pašvaldību  likumprojekts  izsludināts 
Valsts sekretāru sanāksmē, un LPS gatavo oficiālo 
atzinumu.

Galvenās  sadaļas  turpmākajās  diskusijās  ar 
VARAM būs par  likuma mērķi, funkcijām, institu-
cionālo uzbūvi, komitejas locekļu atbrīvošanu pēc 
domes  iniciatīvas,  domes  sēžu  translēšanu  tieš-

saistē mājaslapā kā obligātu prasību,  iedzīvotāju 
valdēm un līdzdalības budžetu. Tāpat vēl jāturpina 
darbs pie šobrīd likumprojektā noteiktā saistībā ar 
ierobežojumiem amata  ieņemšanā  domē,  izpild-
direktoriem, domes sēžu norisi, saistošo noteiku-
mu  tiesiskuma  kontroli,  publisko  gada  pārskatu, 
finanšu revīzijām un revīzijas komisijām.

Jaunajā pašvaldību likumprojektā ietvertas arī jau-
nas sadaļas, piemēram, paredzēts veikt darbu ar 
jaunatni, brīvprātīgās iniciatīvas īstenojamas tikai 
tad, ja tas izriet no autonomajām funkcijām, paš-
valdības kompetencē ir sekmēt un atbalstīt pilso-
niskās organizācijas,  ierobežojumi amata  ieņem-
šanai domē, domes priekšsēdētāja atbrīvošana no 
amata u. c. Arī par šādiem jauninājumiem likum-
projektā paredzētas plašākas diskusijas.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/
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LPS padomnieces dalība diskusijā par 
Eiropas Savienības 2021.–2027. gada 
budžetu

4. novembrī LPS padomniece finanšu un ekonomi-
kas jautājumos Sanita Šķiltere piedalījās Eiropas 
Parlamenta (EP) biroja Latvijā rīkotajā tiešsaistes 
diskusijā ar EP Budžeta komitejas deputātiem Nilu 
Ušakovu  un  Robertu  Zīli  par  Eiropas  Savienības 
daudzgadu  budžetu  nākamajiem  septiņiem  ga-
diem un ekonomikas atveseļošanas plānu.

Sanita Šķiltere uzsvēra, ka  lēmumam par daudz-
gadu budžetu sen bija jābūt pieņemtam un novē-
lota  lēmuma pieņemšana negatīvi  ietekmēs  reā-
los projektu ieviesējus. “Diemžēl gan Eiropas, gan 
valsts līmenī lēmumu pieņēmēji termiņus var neie-
vērot, bet projektu ieviesējiem, neraugoties ne uz 
ko, visi likumi un normas ir jāievēro,” norādīja LPS 
padomniece.

Vērtējot  situāciju plašākā mērogā, S. Šķiltere ak-
centēja  reāla ES plāna neesamību – kā saprātīgā 
laika periodā panākt,  lai ekonomiskā attīstība un 
cilvēku  dzīves  līmenis  dažādos  Eiropas  reģionos 
nebūtu  kritiski  dažāds.  “Nav atbildes, pēc cik ga-
diem Latvija kā viena no Eiropas Savienības naba-
dzīgākajām valstīm varētu sasniegt ES vidējo līme-
ni. Jautājums ir, kad visa Eiropas Savienība varētu 
būt daudzmaz līdzīgā attīstības līmenī,”  retoriski 
vaicāja Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve.

Tāpat S. Šķiltere uzsvēra, ka visai nepieņemamas 
ir arī it kā visām valstīm vienādi piemērojamās for-
mulas atvēlamo līdzekļu aprēķinā, kurās iestrādāti 
ierobežojošie  koeficienti,  kas  tieši  samazina  Lat-
vijai pieejamo kohēzijas politikas finansējumu. ES 

fondu līdzekļus nevar uzskatīt par vienkāršu dāvi-
nājumu,  jo,  iestājoties  Eiropas Savienībā,  Latvija 
pilnībā  atvēra  savas  robežas  brīvai  preču,  pakal-
pojumu un darbaspēka kustībai,  rēķinoties ar ES 
pamatlīgumā  noteikto  par  apņemšanos mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirī-
bas un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. “Ro-
bežu atvēršana rezultējusies praktiskā cenu līmeņa 
līdzsvarojumā ar vecajiem Eiropas Savienības re-
ģioniem un milzīgā Latvijas darbaspēka aizplūšanā. 
Savukārt Latvijas ekonomiskās attīstības līmenis 
joprojām nav līdzsvarots ar Eiropas Savienības vidē-
jo, pretēji mūsu cerībām, iestājoties Eiropas Savienī-
bā un atverot robežas brīvai preču un pakalpojumu 
kustībai,” secināja Sanita Šķiltere.

LPS padomniece arī norādīja, ka Latvijai pieejamo 
kohēzijas politikas līdzekļu izlietojumā Eiropas Ko-
misija definējusi nemaināmas normas, piemēram, 
ka neatkarīgi ne no kā 65% jātērē Eiropas Komisi-
jas definētajam politikas 1. un 2. mērķim. Līdzekļu 
specifiska  iezīmēšana var novest pie tā, ka resur-
si  tiek  ieguldīti nevis  reģionam noderīgākajos vai 
prātīgākajos projektos, bet tajos, kuros ir “atļauts” 
ieguldīt. Šāda pieeja ir pretrunā ar kohēzijas poli-
tikas virsmērķi – samazināt reģionu ekonomiskās 
attīstības atšķirības – un rada situāciju, kad par šā 
virsmērķa sasniegšanu  īstenībā neviens  īsti neat-
bild.

Sanita  Šķiltere  arī  atklāja:  pašvaldības  atzinīgi 
novērtējušas  politikas  5.  mērķi  –  iedzīvotājiem 
tuvāka Eiropa –,  kurā paredzēta  integrēta pieeja 
un reģionu, pašvaldību tiesības izvēlēties jēdzīgā-
kos un noderīgākos projektus savās teritorijās ES 
kopīgo  mērķu  sasniegšanai. Tomēr  līdzekļu  iezī-
mēšana  visām  pārējām  prioritātēm  šim  mērķim 
atvēl pārpalikuma resursus, kas acīmredzami nav 
pietiekami  tādu  ambīciju  īstenošanai,  kādas min 
šo  noteikumu  izstrādātāji  attiecībā  uz  5.  mērķi. 
Savukārt  visos pārējos mērķos pašvaldības  varēs 
īstenot  tikai  tādus  projektus,  kurus  “atļaus”  gan 
nacionālā valdība, gan arī Eiropas Komisija, jo bez 
tās saskaņojuma neiztiek ne pati Latvijas darbības 
programma, ne konkrēti ieviešanas nosacījumi vai 
projektu vērtēšanas kritēriji.

Pilna  diskusija  Eiropas  Parlamenta  biroja  Latvijā 
Facebook lapā šeit.

https://www.facebook.com/Eiroparlaments/videos/3628560767194033


LPS aicina Saeimas deputātus rast 
risinājumu, kā kompensēt pašvaldību 
budžeta būtisko samazinājumu reģionos

Latvijas  Pašvaldību  savienība  vērsusies  Saeimā, 
aicinot  atbalstīt  priekšlikumu  valsts  budžetā  pa-
redzēt dotāciju kopumā 9,2 miljonu eiro apmērā 
tām  pašvaldībām,  kurām  nākamgad  ieņēmumu 
samazinājums būs lielāks par 4%. Ņemot vērā, ka 
plānotais  pašvaldību  budžeta  ieņēmumu  sama-
zinājums  īpaši  smagi  skars  tieši Latgales  reģiona 
pašvaldības, LPS  ir  vērsusies arī pie Cilvēktiesību 
un  sabiedrisko  lietu  komisijas  Latgales  apakško-
misijas deputātiem, rosinot atbalstīt šo priekšliku-
mu un rast risinājumu.

Jau vēstīts, ka Saeima pirmajā lasījumā atbalstīju-
si valsts budžeta projektu, kas paredz pašvaldību 
budžetā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa  (IIN)  ieņēmumu daļu no nākamā gada samazi-
nāt no 80% uz  75%,  tādējādi  kopumā samazinot 
pašvaldību  ieņēmumus  par  90,9  miljoniem  eiro. 
Samazinājums skars 110 pašvaldības visā Latvijā, 
bet  lielāks samazinājums par 4% skars 77 pašval-
dības, tajā skaitā lielās pilsētas un arī lielākos no-
vadus  – Daugavpils  novadu,  Jelgavas  novadu  un 
Rēzeknes novadu.

Tāpēc LPS vēstulē Latgales apakškomisijas depu-
tātiem uzsver, ka plānotais samazinājums būs visā 
Latvijā, bet tieši Latgales reģiona pašvaldībām nā-
kamgad paredzēts viens no būtiskākajiem budže-

ta ieņēmumu kritumiem salīdzinājumā ar šo gadu, 
jo visām reģiona pašvaldībām tie  tiks  samazināti 
par vairāk nekā 4%,  ietekmējot turpmāko attīstī-
bu, kas nav pieļaujams. Nedrīkst vēl vairāk apzinā-
ti vājināt reģionu, kur dzīvo cilvēki un paļaujas, ka 
saņems kvalitatīvus pakalpojumus, nepieciešamo 
atbalstu dažādās dzīves  situācijās,  varēs  sekmīgi 
strādāt  un  skolot  savus bērnus draudzīgā,  sakār-
totā vidē.

Vienlaikus  pašvaldībām,  tajā  skaitā  Latgalē,  jā-
rod būtisks papildu finansējums lielāku garantētā 
minimālā  ienākumu  līmeņa  un  dzīvokļa  pabalstu 
izmaksai,  darba  algas  palielināšanai  pašvaldību 
iestādēs strādājošajiem saistībā ar minimālās mē-
neša darba algas kāpumu, minimālās algas likmes 
paaugstināšanai no pašvaldības budžeta finansē-
tajiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, 
administratīvi  teritoriālās  reformas  īstenošanai 
u. c.

Uz valsts budžeta otro lasījumu LPS jau ir iesniegu-
si priekšlikumu nākamajā gadā un vidējā termiņā 
pašvaldību budžetos ieskaitīt 80% no IIN ieņēmu-
miem. Ja tas nav iespējams, iesniegts arī priekšli-
kums nākamā gada valsts budžetā paredzēt dotā-
ciju 9,2 miljonu eiro apmērā pašvaldībām, lai ieņē-
mumu kritums nevienai pašvaldībai nebūtu lielāks 
par 4%.  Izprotot  situāciju un nepieciešamību būt 
solidāriem, LPS Domes  sēdē  jau  aicināja  valdību 
rast  valsts  budžetā  minēto  finansējumu,  kas  ir 
nepilni 10% no kopējā līdzekļu samazinājuma, lai 
nepadarītu  situāciju  tik  kritisku  un  atbalstītu  tās 
pašvaldības, kurām ieņēmumu samazinājums būs 
vislielākais, tajā skaitā Latgales reģionam.

Tāpēc LPS rosina Latgales apakškomisijas deputā-
tus atbalstīt minētos priekšlikumus,  lai mazinātu 
tik būtisku pašvaldību budžetu ieņēmumu kritumu 
nākamajā gadā, kas nozīmīgi ietekmēs iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti Latgalē un visā Latvijā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme – tiešraidē no LPS

Latvijas  Pašvaldību  izpilddirektoru  asociācijas 
(LPIA) Valdes sēde un  ikmēneša sanāksmesemi-
nārs 6. novembrī pirmo reizi LPIA vēsturē notika 
attālināti, tiešraidē no LPS mītnes. Sanāksmes vi-
deoieraksts pieejams šeit.

Vispirms LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis un 
LPS  padomniece Sniedze Sproģe  informēja  par 
aktuālajiem  jautājumiem  un  to,  ka  11.  decembrī 
plānotā asociācijas gada sapulce Stopiņu novadā 
nenotiks,  bet  attālināti  šajā  datumā  sanāksme 
būs.

Domājot par vasaru, pārceltajiem XII Latvijas sko-
lu  jaunatnes  dziesmu  un  deju  svētkiem  un  dzie-
dāšanas  tradīciju  Latvijā,  sanāksmes  dalībniekus 
uzrunāja projekta “Dziesmu svētki. Neizstāstītais 
stāsts” iniciatore un filmu producente Linda Krūk-
le  un  Valsts  izglītības  satura  centra  Neformālās 
izglītības  departamenta  direktore  Agra Bērziņa 
(viņu un pārējo lektoru prezentācijas šeit).

Projekta  “Dziesmu  svētki.  Neizstāstītais  stāsts: 
vēsturiskas  spēlfilmas  par  pirmajiem  vispārējiem 
latviešu  dziedāšanas  svētkiem  tapšana”  iniciato-
re Linda Krūkle pastāstīja, ka šī vēsturiskā spēlfil-
ma būs par pirmo vispārīgo  latviešu dziedāšanas 
svētku  tapšanu  1873.  gadā  un  to  fundamentā-
lo  nozīmi  neatkarīgas  Latvijas  valsts  veidošanā, 
personībām,  kas  veidoja  svētkus  pirms  pusotra 
gadsimta,  kā  arī  par  sievietes  lomu. Vēsturiskās 
spēlfilmas  “Zeme,  kas  dzied”  radošās  komandas 
sastāvā  ir  režisors un scenārija autors Māris Mar-

tinsons, scenārija līdzautors Dainis Īvāns, projekta 
radītāja Linda Krūkle un komponists Uģis Prauliņš. 
Projektā taps gan interaktīva vietne, grāmata, fil-
mas  mūzikas  ieraksts,  gan,  protams,  pati  filma, 
kuras  pirmizrāde paredzēta  2023.  gada pavasarī. 
Pašvaldību  auditoriju  L.  Krūkle  uzrunāja  ar  aici-
nājumu  sadarboties  un  piedāvāt  filmas  lokācijas 
vietas, novadpētniecības materiālus, korus un uz-
ņēmējus,  kuri  būtu  ieinteresēti  iesaistīties  filmas 
tapšanā, lai šo Latvijas tautas dzimšanai nozīmīgo 
stāstu izstāstītu kopā.

Ar aktualitātēm XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu  un  deju  svētku  sagatavošanā  iepazīstināja 
Valsts  izglītības  satura  centra Neformālās  izglītī-
bas  departamenta  direktore  Agra  Bērziņa,  kura 
uzsvēra,  ka  svētki  2021.  gadā,  lai  arī  citādi,  būs! 
Katru kolektīvu gaida liels izaicinājums – attālināti 
sagatavot  repertuāru –,  taču viņa pauda pārliecī-
bu, ka kopīgiem spēkiem  izdosies ar  to  tikt galā. 
Svētku  programma  tiks  pārplānota, mazinot  da-
lībnieku un pasākumu blīvumu un apjomu, un no-
tikumu norises vietas būs gan Rīgā, gan reģionos.

Par  administratīvi  teritoriālo  reformu  (ATR)  un 
darba  tiesiskajām  attiecībām  izpilddirektorus  in-
formēja VARAM valsts sekretāra vietniece Ilze Oša 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību  savienības  (LABS) 
jurists, darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Šīs  smagās  tēmas  iesākumā  LPS  padomniece 
Sniedze Sproģe  atgādināja  atslēgas  vārdus  par 
ATR:  novadi  apvienojas,  nevis  kādu  pievieno  ci-
tam! Pašvaldības  ir patstāvīgas un darbojas  savu 
iedzīvotāju  interesēs,  izpildot  likumus  un  citus 
normatīvos aktus. Novadu  teritorijas pēc 1.  jūlija 
būs citas, arī iedzīvotāju kopums citāds, būs jauna 
dome,  kas  pārvaldīs  šo  lielāko  teritoriju.  Jāveido 
optimālākais struktūras modelis, lai pārvaldītu te-
ritoriju un ievērotu iedzīvotāju kopuma intereses! 
Lai to izdarītu, jānovērtē visa saimniecība, visi dar-
binieki, lai tiešām izveidotu labāko struktūru.

Ilze Oša  pastāstīja  par  jaunveidojamās  pašvaldī-
bas  struktūras  veidošanu  un VARAM  sagatavoto 
metodiku, kurai aicināja pašvaldības iesūtīt papil-
dinājumus, komentārus un ieteikumus.

Darbinieku  tiesības  reorganizācijas  procesā  un 
attālinātā darba  iespējas analizēja Kaspars Rāce-
nājs. Viņš atgādināja, ka jaunā novada pašvaldība 
ir  visu  apvienojamo  pašvaldību  tiesību  un  saistī-
bu  pārņēmēja  un  visiem  jāievēro  Darba  likuma 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/563-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-tiesraide-no-lps-6-novembri-2020
https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/6260-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-tiesraide-no-lps-6-novembri-2020
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regulējums,  kura  komentāri  pieejami  LBAS  viet-
nē. Nosakot pašvaldības organizatoriskās struktū-
ras optimālāko modeli,  īpaša uzmanība  jāpievērš 
principiem, kas ļauj sabalansēt pašvaldības darbī-
bas  efektivitātes  paaugstināšanu  un  izvairīšanos 
no negatīvām sociālām, ekonomiskām un politis-
kām sekām.

Sadaļā  par  publiskajiem  iepirkumiem  Covid-19 
laikā  Finanšu  ministrijas  Juridiskā  departamenta 
iepirkumu  politikas  un  valsts  nekustamo  īpašu-
mu pārvaldīšanas politikas vecākā eksperte Liene 
Jaunroze un  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  vadī-
tāja  vietniece  Juridiskā  departamenta  direktore 
Evija Mugina analizēja publiskā  iepirkuma  ietva-
ru Covid-19 laikā. Svarīgi atzīmēt, ka šajā laikā var 
lietot paātrinātas procedūras un īsākais termiņš ir 

15 dienas. Paziņojumā par  līgumu jānorāda, ka  ir 
paātrināta procedūra, un jāsniedz paātrinātas pro-
cedūras pamatojums.

Sanāksmes  dalībnieki  lektoriem  uzdeva  daudz 
jautājumu. Tā kā VARAM piedāvātajā metodikā ir 
daudz neskaidrību,  lūgums  izpilddirektoriem jau-
tāt un komentēt, lai LPS varētu apkopot visus jau-
tājumus,  par  kādiem  būtu  vajadzīga  diskusija  ar 
ministrijām.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par aktualitātēm 
ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 
Covid-19

11. novembrī no plkst. 11:15 līdz 12:45 Latvijas 
Pašvaldību  savienībā notiks  videokonference par 
aktualitātēm ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 
Covid-19.

Videokonferencē  piedalīsies  Iekšlietu  ministri-
jas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs, Veselības 
ministrijas valsts sekretāre Daina MūrmaneUm-
braško,  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  valsts 
sekretārs  Jānis Volberts,  Labklājības  ministrijas 
valsts  sekretārs  Ingus Alliks  un Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks 
Mārtiņš Baltmanis.  Videokonferenci  vadīs  LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Pasākuma  dalībnieki  informēs  par  pieņemtajiem 
lēmumiem un ierobežojumiem ārkārtējās situāci-
jas laikā, sejas masku un individuālo aizsarglīdzek-
ļu nodrošinājumu trūcīgām un maznodrošinātām 
personām,  transportu  un  ar Covid-19  inficēto  ie-
dzīvotāju  pārvadāšanu,  sejas masku  un  individu-
ālo  aizsarglīdzekļu  nodrošinājumu  pedagogiem 
izglītības iestādēs, finansējuma avotiem u. c.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS viet-
nes www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  – 
Tiešraide” vai šeit.

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

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā epidemiologu izvērtē-
jumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, 
no šā gada 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā 
ir  izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingras 
veselības drošības prasības.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/6260-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-tiesraide-no-lps-6-novembri-2020
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/564-11novembri-plkst1115-videokonference-par-aktualo-informaciju-arkatejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid
mailto:tiesraide@lps.lv
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Seminārs “Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!”

 

LPS  aicina  uz  piekto,  noslēdzošo  semināru  paš-
valdību speciālistiem “Saimniekosim gudri pašval-
dību mežos un parkos!”, kas notiks 13. novembrī 
plkst. 10.

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju semi-
nārs nenotiks Siguldā klātienē, bet tajā būs iespē-
jams piedalīties attālināti, jo tiks nodrošināta tieš-
raide  no  LPS mītnes.  Lai  pieslēgtos  semināram, 
lūdzu, izmantojiet šo saiti!

Dienas kārtība:

10:00–10:40 – Rīgas mežu apsaimniekošana – SIA 
“Rīgas meži” mežzinis Uldis Gaiss.

10:40–11:40 –

1. daļa – Koks pilsētā, mežs pilsētā; atziņas;

2.  daļa  –  Gaujas  senielejas  promenāde  Siguldā: 
priekšlikums tematiskā plāna ietvaros; priekšliku-
ma analīze –

SIA  “Landshape”  vadītājs, ainavu  arhitekts Ģirts 
Runis.

11:40–12:40 – Zaļie risinājumi blīvajās apbūves te-

ritorijās – ainavu arhitekte Ilva Erkmane.

Seminārs  tiek  organizēts  Meža  attīstības  fonda 
projektā,  kurā  kopā  ar AS  “Latvijas  valsts  meži” 
un  piecām  pašvaldībām  katras  pašvaldības  teri-
torijā iestāda arī jaunus krūmus vai kokus. Pirmais 
seminārs notika Pāvilostas novadā 25. septembrī 
(Saraiķu Bišu dzeņa labirints, pašvaldību meža ap-
saimniekošana,  jauno  parku  veidošana  un  augu 
izvēle tajos, meža ugunsapsardzība, pašvaldība – 
jaunu  objektu  veidotāja  tūrisma  galamērķim  un 
mazā  biznesa  attīstībai).  Otrais  seminārs  notika 
29. septembrī Jelgavas novada Staļģenē (parku un 
apstādījumu kopšana un dendroloģisko stādījumu 
nozīme ainavā; pašvaldību meža apsaimniekoša-
nas modeļi,  koku bojājumi un pretlīdzekļi; medī-
bas un cīņa ar bebriem mežā un apdzīvotās vietās: 
“Silavas”  zinātnieku  skatījums). Trešais  seminārs 
notika 9. oktobrī Rēzeknes novada Ozolaines pa-
gastā (Laizānu parks, pašvaldību meža apsaimnie-
košana,  senie muižu  dārzi  un mūsdienu  tenden-
ces).  Ceturtais  seminārs  29.  oktobrī  norisinājās 
Mazsalacas novadā (Skaņākalna parks, pašvaldību 
meža apsaimniekošana, aizsargjoslas mežā un da-
bas vērtības senajos parkos).

Visu semināru videoieraksti publicēti LPS YouTube 
vietnē šeit.

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

EIROPĀ UN PASAULĒ

Eiropas Savienības–Austrumu 
partnerības vietējo līderu forums

Aicinām piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Ziemeļvalstu Minis-
tru padomes biroju Latvijā un Rīgas pilsētas domi 
rīkotajā Eiropas Savienības–Austrumu partnerības 
vietējo līderu forumā “Solidaritāte un sadarbība: 
kā būt stiprākiem kopā nākamajos gados?”! Fo-
rums notiks 12. novembrī plkst. 10 attālināti, iz-
mantojot Zoom platformu. Foruma darba valodas 
būs latviešu, angļu un krievu, tiks nodrošināta sin-
hronā tulkošana.

ES–Austrumu  partnerības  vietējo  līderu  forums 
notiks  jau otro gadu pēc kārtas. 2020. gads  ir  iz-
šķirīgs  laiks,  lai pašvaldības  informētu par savām 
interesēm Austrumu partnerības jomā pēc Eiropas 
Komisijas  publicētā  kopīgā  paziņojuma  “Austru-
mu partnerības politika pēc 2020. gada”. Forumā 
diskutēs  par  Austrumu  partnerības  politiku  pēc 
2020. gada, kam sekos divas paneļdiskusijas – par 
vietējo un reģionālo pašvaldību ieguldījumu Eiro-
pas zaļajā kursā un par publiskajām reformām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Aicinām piedalīties arī Eiropas Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību padomes (CEMR) rīkotajā diskusiju 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/557-13-novembri-plkst-1000-seminars-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos
https://www.youtube.com/c/LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba/playlists


• 2. novembrī LETA: “Par 2200 eiro pie Skrundas 
vidusskolas tapusi āra klase” – par izveidoto āra 
klasi pie Skrundas vidusskolas, kas tapusi ar LPS 
īstenotā projekta “Meža nozare: skaista ainava 
un mežsaimniecība ekonomikai” palīdzību.

• 2.  novembrī LETA:  “Petraviča  sola,  ka  sociāla-
jiem  dienestiem  netiks  uzliktas  VID  funkcijas, 
jo  pašreizējais  piedāvājums  vēl  nav  “akmenī 
kalts””  –  par  ieceri  pašvaldību  sociālajiem  die-
nestiem  vērtēt  pašnodarbināto  un  mikrouzņē-
muma  nodokļa  maksājumu  atbilstību  trūcīgas 
personas statusam un labklājības ministres iztei-

kumiem, ka šis jautājums pārrunāts arī ar LPS.

• 2. novembrī LETA: “Covid-19 pacientu transpor-
tēšanai mājās no slimnīcām VM lūgs pašvaldību 
palīdzību” – par Veselības ministrijas  sarunām 
ar  LPS  par  pašvaldību  iesaistīšanos  Covid-19 
pacientu transportēšanā mājās no slimnīcām.

• 2.  novembrī  LA.lv:  “Trūkst  naudas  vai  saim-
nieciska prāta? Valsts kontrole atklāj graujošus 
faktus ūdenssaimniecības  jomā” – par LPS un 
Latvijas  Ūdensapgādes  un  kanalizācijas  uz-
ņēmumu  asociācijas  vēstuli  ministrijām  par 
ūdenssaimniecības politiku (šeit).

• 2. novembrī TVNET: “Sociālo darbinieku bied-
rība  izsaka  neuzticību  Petravičai  un  pieprasa 
viņas demisiju” – par Sociālo darbinieku bied-
rības atklāto vēstuli Latvijas politiķiem un aug-
stākajām  amatpersonām,  LPS  iebildumiem 
informatīvajam  ziņojumam  un  piedāvātajiem 
grozījumiem  Bāriņtiesu  likumā  un  tikšanos  ar 
labklājības ministri (šeit).

• 2.  novembrī  TVNET:  “Par  2200  eiro  pie 
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sesijā “Jauniešu loma politikas veidošanā un pil-
soniskajā līdzdalībā”, kas sāksies plkst. 14!

Foruma darba kārtības projekts šeit.
Zane Kaufelde,

LPS sekretariāta vadītāja vietniece

LPS MEDIJOS

https://www.la.lv/trukst-naudas-vai-saimnieciska-prata
https://www.tvnet.lv/7099876/socialo-darbinieku-biedriba-izsaka-neuzticibu-petravicai-un-pieprasa-vinas-demisiju
https://www.tvnet.lv/7099876/socialo-darbinieku-biedriba-izsaka-neuzticibu-petravicai-un-pieprasa-vinas-demisiju
https://www.tvnet.lv/7099876/socialo-darbinieku-biedriba-izsaka-neuzticibu-petravicai-un-pieprasa-vinas-demisiju
https://www.tvnet.lv/7099876/socialo-darbinieku-biedriba-izsaka-neuzticibu-petravicai-un-pieprasa-vinas-demisiju
https://www.tvnet.lv/7099876/socialo-darbinieku-biedriba-izsaka-neuzticibu-petravicai-un-pieprasa-vinas-demisiju
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6285-aicinam-piedalities-eiropas-savienibas-austrumu-partneribas-vietejo-lideru-foruma
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Skrundas vidusskolas tapusi āra klase” – par āra 
klasi  pie  Skrundas  vidusskolas,  kas  izveidota 
LPS īstenotajā projektā “Meža nozare: skaista 
ainava un mežsaimniecība ekonomikai” (šeit).

• 2.  novembrī  LSM.lv;  Latvijas Radio 1:  “Daļa 
slimnīcu  jau  sākušas  gultu  pārprofilēšanu  un 
plānveida  pakalpojumu  pārskatīšanu”  –  par 
problēmu ar Covid-19 pacientu transportēšanu 
no slimnīcām uz mājām, LPS iesaistīšanu pro
blēmas  risināšanā  un  LPS  padomnieka  Aino 
Salmiņa komentārs (šeit).

• 3.  novembrī  Pietiek.com:  “Par  labklājības 
ministres  Petravičas  publiski  paustajiem  me-
liem” – par Sociālo darbinieku biedrības pārme-
tumiem labklājības ministrei melošanā un LPS 
preses relīzi un informācijas izsūtīšanu visu paš-
valdību sociālajiem dienestiem (šeit).

• 3.  novembrī  LSM.lv;  Latvijas Radio 4:  ““Не 
пущу в школу!” или Удалёнка по выбору: ка-
кие права есть у родителей?” – LPS padom-
nieces  Ināras Dundures dalība LR 4  raidījumā 
“Открытый вопрос” par pašvaldību rūpēm sa-
karā ar Covid-19 izplatību un attālinātajām mā-
cībām (šeit).

• 4.  novembrī  LETA:  “Saeimas  komisija:  nav 
pareizi  uzlikt  sociālajiem  dienestiem  izvērtēt 
pašnodarbināto  nepieciešamību  veikt  sociālās 
iemaksas” – par Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas  sēdē  skatīto  Labklājības  ministrijas 
ierosinājumu un LPS padomnieces Ilzes Rudzī-
tes komentārs.

• 4.  novembrī  LV portāls:  “Vides  un  klimata 
apakškomisija:  pašvaldībām  jāuzlabo  gatavība 
šķirot  bioloģiskos  atkritumus”  –  par  Saeimas 
Vides un klimata apakškomisijā apspriesto paš-
valdību gatavību no 2021. gada šķirot bioloģiski 
noārdāmos atkritumus un LPS komentārs (šeit).

• 4. novembrī BNN: “Saeimas komisijā: nav pa-
reizi uzlikt sociālajiem dienestiem lielu papildu 
administratīvo  slogu”  –  par  LPS padomnieces 
Ilzes Rudzītes sniegtajiem argumentiem Saei-
mas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē (šeit).

• 5. novembrī LETA: “LPS aicina Saeimas depu-
tātus  rast  risinājumu  kompensēt  būtisko  paš-
valdību budžeta samazinājumu reģionos” – par 
LPS  vēršanos  Saeimā  un  pie  Cilvēktiesību  un 
sabiedrisko  lietu  komisijas  Latgales  apakško-

misijas deputātiem ar aicinājumu valsts budže-
tā paredzēt 9,2 miljonu eiro dotāciju tām paš-
valdībām, kurām nākamgad ieņēmumu sama-
zinājums būs lielāks par 4%.

• 5.  novembrī  Diena:  “Būt  vai  nebūt  mācībām 
klasē” – par mācību rīkošanu attālināti un LPS 
padomnieces Ināras Dundures komentārs.

• 6. novembrī LETA: “Arī Latvijas Bāriņtiesu dar-
binieku  asociācija  pieprasa  labklājības  minis-
tres  demisiju”  –  par  Latvijas  Bāriņtiesu  darbi-
nieku asociācijas vēstuli valdībai un Saeimai ar 
prasību  demisionēt  labklājības  ministrei,  LPS 
iebildumiem  informatīvajam  ziņojumam  “Par 
bērnu  tiesību  aizsardzības  sistēmas  pilnveidi” 
un grozījumiem Bāriņtiesu  likumā un  tikšanos 
ar labklājības ministri.

• 6.  novembrī  LETA:  “Pašvaldības  deputāti  lūgs 
Saeimu saglabāt  Ikšķiles novadu” – par  Ikšķiles 
novada pašvaldības lēmumu lūgt Saeimas depu-
tātiem  iesniegt  likumprojektu par grozījumiem 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mā, uz kura trūkumiem norādījusi arī LPS.

• 6.  novembrī  Diena:  “Arī  Latvijas  Bāriņtiesu 
darbinieku  asociācija  pieprasa  Petravičas  de-
misiju” – par Latvijas Bāriņtiesu darbinieku aso-
ciācijas  atklāto  vēstuli  valdībai  un  Saeimai  ar 
pieprasījumu demisionēt  labklājības ministrei, 
LPS  iebildumiem  informatīvajam  ziņojumam 
un piedāvātajiem grozījumiem Bāriņtiesu liku-
mā un tikšanos ar labklājības ministri (šeit).

• 6. novembrī TVNET: “Arī Latvijas Bāriņtiesu dar-
binieku asociācija pieprasa labklājības ministres 
demisiju”  –  par  Latvijas  Bāriņtiesu  darbinieku 
asociācijas atklātajā vēstulē valdībai un Saeimai 
pieprasīto labklājības ministres demisiju (šeit).

• 6. novembrī TVNET: “Pašvaldības deputāti lūgs 
Saeimu saglabāt  Ikšķiles novadu” – par  Ikšķiles 
novada pašvaldības lēmumu lūgt Saeimas depu-
tātiem  iesniegt  likumprojektu par grozījumiem 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mā, kuram iebildumus paudusi arī LPS (šeit).

• 7.  novembrī LA.lv:  “Ēdināšana  skolā  –  bez  in-
dēm: ja var Romā, kāpēc ne Ikšķilē?” – par bēr-
nu ēdināšanu skolās un bērnudārzos, diskusiju 
Siguldas  “GreenFest”  jeb  zaļajā  festivālā  un 
LPS  padomnieces  Sniedzes Sproģes  sacīto 
diskusijā “Ēdināšana skolā – bez indēm” (šeit).

https://www.tvnet.lv/7100025/par-2200-eiro-pie-skrundas-vidusskolas-tapusi-ara-klase
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/dala-slimnicu-jau-sakusas-gultu-parprofilesanu-un-planveida-pakalpojumu-parskatisanu.a380236/
https://www.pietiek.com/raksti/par_labklajibas_ministres_petravicas_publiski_paustajiem_meliem
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321573-vides-un-klimata-apakskomisija-pasvaldibam-jauzlabo-gataviba-skirot-biologiskos-atkritumus-2020
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ari-latvijas-barintiesu-darbinieku-asociacija-pieprasa-petravicas-demisiju-14251313
https://www.tvnet.lv/7103880/ari-latvijas-barintiesu-darbinieku-asociacija-pieprasa-labklajibas-ministres-demisiju
https://www.tvnet.lv/7103963/pasvaldibas-deputati-lugs-saeimu-saglabat-ikskiles-novadu
https://www.la.lv/edinasana-skola-bez-indem
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LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 
Deviņi no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS908 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu maiņu”

02.11.2020. 22.10.2020. Jā

2. VSS874  –  Par Ministru  kabineta  noteikumu  projektu  “Gro-
zījumi  Ministru  kabineta  2013.  gada  16.  jūlija  noteikumos 
nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un  bērnu  uzraudzības  pakalpojuma  sniedzēju  reģistrēšanas 
kārtība””

03.11.2020. 15.10.2020. Jā

3. VSS899 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
apbūvēta  zemesgabala  “Dzelzceļa  stacija  Inčukalns”,  Inču-
kalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, apbūves tiesības 
piešķiršanu Inčukalna novada pašvaldībai”

05.11.2020. 22.10.2020. Jā

4. VSS898 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošā nekustamā  īpašuma “V31”, Garkalnes novadā, 
nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā”

05.11.2020. 22.10.2020. Jā

5. VSS901  –  Par  informatīvo  ziņojumu  “Par  valsts  līdzdalību 
valsts sabiedrībā ar  ierobežotu atbildību “Autotransporta di-
rekcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”

05.11.2020. 22.10.2020. Jā

6. VSS900  –  Par  informatīvo  ziņojumu  “Par  valsts  līdzdalības 
saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi””

05.11.2020. 22.10.2020. Jā

7. VSS889 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Aleksandra ielā 13, Daugavpilī, pārdoša-
nu”

05.11.2020. 22.10.2020. Jā

8. VSS890 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā  īpašuma “Dzelzceļa  līnijas posms  līdz Tālavas  ie-
lai”, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldī-
bas īpašumā”

06.11.2020. 22.10.2020. Jā

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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9. VSS909 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos 
nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti””

06.11.2020. 22.10.2020. Jā

10. VSS911 – Par konceptuālo ziņojumu “Par administratīvo re-
ģionu izveidi”

06.11.2020. 22.10.2020. Nē

11. VSS897 – Par informatīvo ziņojumu “Par jaunas ārstniecības 
personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu”

06.11.2020. 22.10.2020. Nē

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

5. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS953 – Rīkojuma projekts “Par valsts dzīvoja-
mās mājas  neprivatizētās  daļas  nodošanu  Jelga-
vas novada pašvaldības īpašumā”

VSS939 – Plāna projekts “Finanšu sektora attīstī-
bas plāns 2021.–2023. gadam”

VSS943  –  Noteikumu  projekts  “Brīvības  piemi-
nekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums”

VSS952 – Likumprojekts “Grozījumi Saeimas vē-
lēšanu likumā”

VSS946  –  Informatīvais  ziņojums  “Par  Eiropas 
Komisijas  trešās  Savienības  rīcības  programmas 
veselības  jomā  (2014.–2020.  gadam)  2020.  gada 
Darba plānā ietvertajām aktivitātēm”

VSS948 – Likumprojekts “Par plastmasu saturo-
šiem izstrādājumiem”

VSS949 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos 
nr.  1032  “Atkritumu  poligonu  ierīkošanas,  atkri-
tumu  poligonu  un  izgāztuvju  apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

VSS950 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā  īpašuma Augusta  ielā 62, Krāslavā, Krāslavas 
novadā, nodošanu bez atlīdzības Krāslavas nova-
da pašvaldības īpašumā”

Piešķirti Ministru kabineta Atzinības 
raksti

Valdība atbalstījusi Ministru  kabineta balvas pie-
šķiršanu piecām izcilām personībām un vienai sa-
biedriskajai  organizācijai  par  nozīmīgiem  nopel-
niem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts at-
tīstībā. Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības 
augstākais  apbalvojums  –  nākamais  augstākais 
aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

Valdība apstiprinājusi arī 29 Ministru kabineta At-
zinības  rakstu  piešķiršanu  par  izciliem  sasniegu-
miem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, vese-
lības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, 

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493882
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493891
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493891
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493905
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493905
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493901
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493903
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sporta un valsts aizsardzības jomā. Apbalvoto vidū 
ir arī Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere un Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons,  kuriem  apbalvojums  piešķirts 
par ieguldījumu sava novada attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu 
Latgales  kultūras  un  latgaliešu  valodas  attīstībā 
piešķirts  dzejniecei,  dramaturģei  un  publicistei 
Annai Rancānei, kura Rēzeknes novada pašvaldī-
bā ir interneta vietnes satura redaktore.

Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pie-
augošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. no-
vembra līdz 6. decembrim Latvijā izsludināta 
ārkārtējā  situācija,  nosakot  stingras  veselības 
drošības prasības,  vienlaikus garantējot  iedzī-
votāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pa-
kalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozares ministri-
jām sagatavojusi īsu vizuālu apkopojumu par 
ierobežojumiem, kas būs spēkā ārkārtējās si-
tuācijas laikā.

Iedzīvotājiem būs pieejami tie klātienes pakal-
pojumi, kuri  ir  īpaši  svarīgi veselīgai un drošai 
sadzīvei  un  kuru  pieejamība  nav  atliekama. 
Izprotot  ārkārtējās  situācijas  ietekmi  uz  eko-
nomiku un sabiedrību kopumā, vienlaikus tiek 
izstrādāti atbalsta mehānismi darba devējiem, 
darba  ņēmējiem  un  tām  iedzīvotāju  grupām, 
kuras visvairāk skar vīrusa izplatības ierobežo-
šana.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

IEROBEŽOJUMI
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

no 9. novembra līdz 6. decembrim

•  Visās publiskās telpās

•  Maksimāli attālināti, kur iespējams
•  Uz vietas piesardzība, kur iespējams, individuālie aizsardzības līdzekļi

•  Klātienē bērnudārzi un 1.–6. klases
•  Attālināti 7.–12. klases
•  Attālināti profesionālās skolas, 
    studējošie un pieaugušie, 
    izņemot praksi

•  Attālināti vai individuāli pēc pieraksta

•  Nenotiek

•  Nenotiek, izņemot sapulces, gājienus un 
     piketus tikai ārā līdz 50 cilvēkiem

•  Līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām

•  Nedarbojas, izņemot brīvdabas teritorijas 

•  Darba laiks no 6.00 līdz 20.00
•  Maskas
•  50 % telpas ietilpības
•  Vienvirziena apmeklētāju plūsma

•  Treniņi ārā līdz 10 cilvēkiem
•  Treniņi iekšā individuāli, 
    10 m2 cilvēkam
•  Sporta norišu vietu darba laiks 
     no 6.00 līdz 22.00

•  Tikai attālināti vai individuāli

•  Maskas 
•  10 m2 cilvēkam
•  Nepārsniedz 50 % telpas ietilpības
•  Darba laiks no 6.00 līdz 20.00
•  Svētdienas skola attālināti vai individuāli

•  Maskas - arī tirgū un ielu tirdzniecībā
•  10 m2 cilvēkam
•  Informācija par maksimālo cilvēku skaitu

•  Brīvdienās un svētku dienās strādā pārtikas veikali, aptiekas (arī veterinārās), 
     optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, 
     higiēnas un saimniecības preču veikali, telekomunikācijas preču un pakalpojumu 
     vietas, attālināti iegādāto preču izsniegšanas vietas

•  Ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai, izņemot bērnudārzos, skolās, darbavietās

•  Ievēro epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus
•  Jaunus klientus uzņem, izvērtējot individuāli

•  Maksimāli rakstveidā vai attālināti

•  Nenotiek, izņemot frizieri, pie kura 10 m2 klientam 

Ievēro distanci Lieto aplikāciju

Maskas

Darbs

Izglītība

Valsts un 
pašvaldību 
pakalpojumi

Publiski 
pasākumi

Pulcēšanās

Privāti 
pasākumi

Atpūtas, 
izklaides 
vietas

Kultūrvietas

Sports

Amatiermāksla

Reliģiskā 
darbība

Tirdzniecība

Tirdzniecības 
centri 
(platība virs 10 000 m2 
vai vismaz 10 veikali)

Ēdināšana

Sociālā 
aprūpe

Tiesvedība, 
bāriņtiesas

Skaistumkopšana

A
B C

© Valsts kanceleja, 2020

•  Individuāli vai attālināti interešu 
     un profesionālās ievirzes izglītība
•  Bērnu nometnes nenotiek

•  Nenotiek pasākumi, izņemot 
     pilngadīgo profesionāļu starptautiskās 
     vai augstākās līgas sacensības bez 
     skatītājiem
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Pulcēšanās, izklaide, atpūta, sports un sabied-
riskā ēdināšana

Līdz 6.  decembrim nedrīkst notikt publiski  pasā-
kumi klātienē. Savukārt privātos pasākumos vien-
kopus  drīkst  pulcēties  10  cilvēki  un  ne  vairāk  kā 
divas mājsaimes vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka kopā 
drīkst  sanākt  cilvēki,  kuri  dzīvo  divos  atsevišķos 
mājokļos,  bet  ne  draugu  grupa,  kuri  katrs  dzīvo 
citā vietā. Izņēmums ir bēres, kur drīkst piedalīties 
10 piederīgie arī no dažādām mājsaimēm. Atļau-
tas ir sapulces, gājieni un piketi ārā, ja tajos nebūs 
vairāk par 50 cilvēkiem.

Ārkārtējās situācijas  laikā nenotiek izklaides pa-
sākumi un nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas 
saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka ne-
darbosies naktsklubi, diskotēkas, spēļu zāles, bāri, 
akvaparki,  pirtis,  SPA,  slidotavas,  bērnu  viesību 
organizēšanas vietas, izklaides un atrakciju centri, 
batutu parki, bērnu rotaļu laukumi un pieskatīša-
nas istabas.

Darbu turpinās muzeji, izstādes, bibliotēkas un 
citas kultūrvietas,  taču  tajās  nedrīkst  notikt  pa-
sākumi. Šīs  vietas drīkst  apmeklēt  individuāli  vai 
kopā  ar  tiem,  ar  kuriem  dzīvo  vienā  mājsaimē. 
Darboties  drīkst  arī  baznīcas,  ievērojot  stingras 
epidemioloģiskās prasības. Dabas takas ir pieeja-
mas individuālai atpūtai.

Sporta jomā nedrīkst notikt pasākumi,  pie-
mēram,  sacensības,  paraugdemonstrējumi,  šovi 
u. tml. Sporta treniņi un nodarbības drīkst notikt 
ārpus  telpām  (grupā  līdz  10  cilvēkiem,  neskaitot 
treneri)  vai  attālināti. Ģērbtuves  nedrīkst  izman-
tot. Telpās  drīkst  sportot  tikai  individuāli,  kā  arī 
notikt  individuālas  nodarbības  (treneris  un  viens 
klients vai arī treneris un cilvēki no vienas mājsai-
mes), uz vienu apmeklētāju nodrošinot ne mazāk 
kā 10 m2 publiski pieejamās telpas.

Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir 
sabiedriskās ēdināšanas vietām, piemēram, ka-
fejnīcām, restorāniem un bāriem. Ēdienu drīkst iz-
sniegt tikai līdzņemšanai. Izņēmums ir ēdināšanas 
pakalpojumi  izglītības  iestādēs  un  lidostā,  kā  arī 
ēdināšana uz vietas darbavietā.

Pakalpojumu pieejamība, tirdzniecības vietas 
un darba laiks

Valsts un pašvaldību iestādēs pakalpojumus no-
drošina attālināti vai pēc pieraksta.

Nestrādās skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovē-
šanas pakalpojumu sniedzēji, taču pieejami frizie-
ru pakalpojumi pēc iepriekšēja pieraksta un ievē-
rojot 2 metru distanci starp klientiem un uz vienu 
klientu nodrošinot 10 m2 telpas platības.

Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības cen-
tros drīkst darboties tikai pārtikas veikali, aptie-
kas, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības veika-
li,  grāmatnīcas,  preses  tirdzniecības  vietas,  opti-
kas veikali, higiēnas un saimniecības preču veikali, 
telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas.

Ir atļauta ielu tirdzniecība un tirdzniecība tirgus 
teritorijā ārā,  taču  visiem  jālieto  sejas  maskas. 
Jebkurā  tirdzniecības  vietā  jānodrošina  10 m2  uz 
vienu apmeklētāju, lai izvairītos no drūzmēšanās.

Izglītība un regulējums citās nozarēs

Mācības  klātienē  notiek  1.–6. klasēs.  Strādā 
pirmsskolas  un  speciālās  izglītības  iestādes  un 
bērnu dārzi. Attālināti mācās 7.–12. klases, kā arī 
studenti  un  pieaugušie  profesionālajā  pilnveidē 
un  tālākizglītībā,  izņemot praktiskās nodarbības. 
Klātienē nenotiek bērnu nometnes, interešu izglī-
tība, profesionālās ievirzes izglītības programmas 
un amatiermākslas un citu māksliniecisko kolektī-
vu mēģinājumi,  izņemot  individuālas  nodarbības 
un ja cilvēki ir no vienas mājsaimes.

Papildu regulējums  ārkārtējās  situācijas  laikā  ir 
arī  bāriņtiesu  darbam,  sociālās  aprūpes  institū-
cijām  un  sociālo  pakalpojumu  sniedzējiem,  kas 
sniedz  sociālos  pakalpojumus  ar  pilnu  vai  daļēju 
izmitināšanu u. c.

Ņemot vērā,  ka ārkārtējās  situācijas mērķis  ir  sa-
mazināt cilvēku plūsmu un iespējas vīrusam izplatī-
ties, atbildīgi jārīkojas darba devējiem. To pienā-
kums ir nodrošināt attālinātā darba iespējas, ja to 
pieļauj darba specifika un darbiniekam ir  iespējas 
mājās pilnvērtīgi veikt savus darba pienākumus.
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Ārkārtējās situācijas laikā #Ēkultūra 
digitālo resursu apkopojums palīdzēs 
kultūras norises izbaudīt virtuāli

Kultūras ministrija un tās iestādes atsāk piedāvāt 
vienuviet apkopota un atjaunota #Ēkultūra resur-
sa  izmantošanu,  aicinot  iedzīvotājus  ārkārtējās 
situācijas  laikā  visdažādākās  kultūras  norises  iz-
baudīt virtuāli, savukārt kultūras  jomā pieejamos 
epakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātie-
nē neapmeklējot.

Vienuviet  informācija  par  #Ēkultūra  digitālajiem 
piedāvājumiem un epakalpojumiem ir atrodama 
šeit.

SIF aicina pašvaldības un to iestādes kļūt 
par partnerorganizācijām

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) aicina pašval-
dības un to iestādes, biedrības, nodibinājumus un 
reliģiskas  organizācijas,  kā  arī  to  apvienības  kļūt 
par partnerorganizācijām “Eiropas atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām” programmā.

Partnerorganizāciju pienākumos ietilps:

• pārtikas un pamata materiālās palīdzības izda-
līšana un papildpasākumu īstenošana;

• maltīšu  nodrošināšana  un  papildpasākumu  īs-
tenošana.

Projekts  tiks  finansēts  ar  Eiropas  Savienības  un 
Latvijas valsts finansiālu atbalstu.  Īstenošana pa-
redzēta visā Latvijas teritorijā no 2021. gada 1. ap-
rīļa.  Konkursā  aicinātas  pieteikties  potenciālās 
partnerorganizācijas,  kas  darbojas  sava  novada, 
reģiona vai valsts mērogā.

Partnerorganizāciju  ceturtās  atlases  nolikums, 
tajā skaitā atlases  iesnieguma veidlapa un meto-
diskie  norādījumi  atlases  iesnieguma  veidlapas 
aizpildīšanai, atrodami www.sif.gov.lv sadaļā “Jau-
numi”.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegša-
nas termiņš ir 2. decembris.

Plašāk par projektu: www.atbalstapakas.lv.

Izsludināts projektu konkurss aktivitātē 
“Sadarbības projekti vides politikas 
veidošanai un īstenošanai”

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija  izsludinājusi  projektu  konkursu  2021.  ga-
dam aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas 
veidošanai un īstenošanai”.

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

• vadlīniju,  metodoloģijas,  rekomendāciju,  teh-
noloģisko  risinājumu  izstrāde,  pilnveidošana 
un ieviešana;

• profesionālo  zināšanu  un  prasmju  attīstīšana, 
papildināšana;

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11130%3APartnerorganizaciju-ceturta-atlase&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11130%3APartnerorganizaciju-ceturta-atlase&lang=lv
http://www.atbalstapakas.lv
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• datu ieguve, analīze un digitalizācija vides po-
litikas  veidošanai,  ieviešanai  un/vai  rezultātu 
novērtēšanai;

• līdzšinējās  vides  politikas  rezultātu  un  labās 
prakses demonstrācijas projektu īstenošana;

• uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi iz-
glītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;

• pilotprojektu  realizācija prioritārajās vides po-
litikas  jomās  –  ekosistēmu  pakalpojumi,  apri-
tes ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām 
(t. sk., bet ne tikai izstrādāt un testēt praktiskus 
risinājumus prioritāro vides problēmu risināša-
nai,  labās prakses demonstrācijai un praktisku 
priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos 
ieinteresētajām pusēm, tiešajiem lietotājiem);

• dabas  tūrisma  un  dabas  izziņas  infrastruktūras 
tīkla  izvērtējums  (atbilstība  apmeklētāju  vaja-
dzībām,  izmantotais  potenciāls  sabiedrības  iz-
glītošanā, sociāli ekonomiskais pienesums u. c.).

Pieejamais  kopējais  finansējums  konkursā  ir 
800 000 eiro. Maksimālais viena projekta finansē-
juma apjoms no fonda līdzekļiem – 60 000 eiro.

Projektā  var  īstenot  ne  vairāk  kā  vienu  noteikto 
aktivitāti, un īstenošanā noteikti ir jāiesaista viena 

projekta sadarbības iestāde.

Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekta iesniedzējs/ īstenotājs var būt:

• Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodi-
binājums;

• LR Zinātnisko  institūciju  reģistrā  reģistrēta  zi-
nātniskā institūcija;

• pašvaldība, kura plāno īstenot “Latvijas pielāgo-
šanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam 
līdz 2030. gadam” vai “Gaisa piesārņojuma sa-
mazināšanas rīcības plānā 2020.–2030. gadam” 
noteiktu  aktivitāti,  ja  kā  attiecīgās  aktivitātes 
finansējuma  avots  norādīts  Latvijas  vides  aiz-
sardzības fonds.

Projektu  iesniegumu  iesniegšanas  termiņš  ir  šā 
gada 9. decembris.

Projektu konkursu nolikumi un  to pielikumi elek-
troniski ir pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā “Pro-
jektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.

Jautājumu gadījumā var rakstīt uz lvaf@vraa.gov.
lv.

Projektu konkurss aktivitātē “Sugu un 
biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”

Valsts reģionālās attīstības aģentūras LVAF admi-
nistrācija izsludinājusi projektu konkursu 2021. ga-
dam aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabo-
šanas pasākumi” noteiktas šādas prioritārās tēmas:

1. sugu  dzīvotņu  un  biotopu  apsaimniekošana 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas ir no-

teikti spēkā esošā īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijas (ĪADT) dabas aizsardzības plānā dabas 
vērtību aizsardzībai un apsaimniekošanai;

2. sugu aizsardzības plānos paredzēto darbību īs-
tenošana atbilstoši spēkā esošam sugas aizsar-
dzības plānam;

3. tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT:

–  tūrisma  infrastruktūras objektu  atjaunošana 
un  uzlabošana  (t.  sk.  nolietoto  un  neizman-
tojamo  objektu  demontāža,  apmeklētāju 
uzskaites  iekārtu  uzstādīšana,  pielāgošana 
cilvēkiem ar invaliditāti u. c.);

–  jaunu  tūrisma  infrastruktūras  objektu  izvei-
de, kas paredzēta spēkā esošā dabas aizsar-
dzības plānā (atbilstoši nolikuma 3.5. punkta 
nosacījumiem).

Vienā projektā var īstenot ne vairāk kā vienu aktivi-
tāti. Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 31. oktobrim.

http://www.lvafa.gov.lv/
mailto:lvaf@vraa.gov.lv
mailto:lvaf@vraa.gov.lv
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Pieejamais  kopējais  finansējums  konkursā  ir 
650  000  eiro.  Maksimālais  viena  projekta  finan-
sējuma apjoms no fonda līdzekļiem 1. aktivitātē – 
40 000 eiro, 2. aktivitātē – 25 000 eiro un 3. aktivi-
tātē – 30 000 eiro. Projekta  īstenotājam projekta 
īstenošanai  nepieciešamā  pašu  ieguldījuma  ap-
mērs no projektā attiecināmajām  izmaksām  tiek 
noteikts atkarībā no īstenotāja statusa un īsteno-
tās aktivitātes.

Par projekta  iesniedzēju  (īstenotāju) var būt Lat-
vijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, 
zinātniskā  institūcija  un  pašvaldība,  kuras  valdī-

jumā esošā  īpašumā  tiks  īstenotas projekta akti-
vitātes vai kura var  iesniegt vienošanos ar zemes 
īpašnieku.

Projektu  iesniegumu  iesniegšanas  termiņš  ir 
2021. gada 22. janvāris.

Projektu konkursu nolikumi un  to pielikumi elek-
troniski ir pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā “Pro-
jektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.

Jautājumu gadījumā var rakstīt uz lvaf@vraa.gov.
lv.

VARAM vebinārs pašvaldību pārstāvjiem 
“Gaisa kvalitātes uzlabošana”

Aicinām pašvaldību  ekspertus,  īpaši  komunikāci-
jas, attīstības departamentu un vides speciālistus, 
piedalīties  vebinārā  par  pašvaldību  lomu  gaisa 
kvalitātes uzlabošanā 11. novembrī plkst. 10, pie-
slēdzoties tiešraidei www.lps.lv. Vebināru organi-
zē VARAM sadarbībā ar LPS.

Gaisa  piesārņojuma  rādītāju  samazināšanai 
VARAM  ir  izstrādājusi  konkrētus  uzdevumus  un 
veicamos darbus, kas  ietverti valdības apstiprinā-
tajā  “Gaisa  piesārņojuma  samazināšanas  rīcības 
plānā  2020.–2030.  gadam”.  Tajā  vienlīdz  būtiska 
loma ir gan valsts pārvaldei, gan pašvaldībām, kā 
arī  iedzīvotāju  izpratnei  un  rīcībai.  Realizējot  šeit 
noteiktos  soļus,  Latvija  ne  vien  ievēros  vadlīnijas 
Eiropas  Savienības  līmenī  noteikto  gaisu  piesār-
ņojošo vielu emisiju  samazināšanas mērķu 2020., 
2025. un 2030. gadam izpildei, bet arī veicinās cil-
vēku veselības un ekosistēmu aizsardzībai atbilsto-
šas gaisa kvalitātes sasniegšanu Latvijas pilsētās.

Ministrija patlaban arī īsteno informatīvo kampa-
ņu par gaisa piesārņojuma avotiem un to samazi-
nāšanu  pilsētvidē,  lai  izglītotu  individuālo  dzīvo-
jamo māju iedzīvotājus par  ilglaicīgu rīcību valsts 
un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām dar-
bībām,  lai mazinātu  gaisa  piesārņojumu  vidē  un 
savā mājoklī.

Vebinārā kā lektori uzstāsies:

• VARAM valsts sekretāra vietniece vides aiz-
sardzības jautājumos Alda Ozola, kas pastās-
tīs par gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības plā-
nu un tā uzdevumiem pašvaldībām;

• apkures iekārtu eksperts ar vairāk nekā 25 
gadu pieredzi Raimonds Pakšķis,  kas  infor-
mēs par apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, 
pastāstīs par citu Eiropas Savienības valstu pie-
redzi, no kuras varam mācīties;

• Rīgas domes Vides uzraudzības nodaļas gal-
venā speciāliste Evita Vītola, kas pastāstīs par 
Rīgas pilsētas pašvaldības pieredzi gaisa kvali-
tātes uzlabošanas rīcības plāna izstrādē;

http://www.lvafa.gov.lv/
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
mailto:lvaf@vraa.gov.lv
mailto:lvaf@vraa.gov.lv
http://www.lps.lv
https://likumi.lv/ta/id/314078-par-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-planu-2020-2030-gadam
https://likumi.lv/ta/id/314078-par-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-planu-2020-2030-gadam
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• sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” 
pārstāvis Miks Lūsis, kas pastāstīs par VARAM 
kampaņu,  tās materiāliem un kā  tos pašvaldī-
bām izmantot.

Vebinārs notiks 11. novembrī plkst. 10. Vebināru 
varēs skatīties tiešraidē ŠEIT vai LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”. 
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Pašvaldību reformas ģeotelpiskās 
plānošanas platformas prezentācijas 
tiešsaistes pasākums

VARAM  sadarbībā  ar  “Karšu  izdevniecība  Jāņa 

sēta” (Jāņa sēta) radījusi tiešsaistē pieejamu paš-
valdību reformas ģeotelpiskās plānošanas platfor-
mu.

12. novembrī plkst. 15–16  tiešsaistē  notiks  šīs 
platformas prezentācija, kurā piedalīsies ministrs 
Juris Pūce un ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs. Pre-
zentācijas  tiešraide  būs  skatāma  arī  ministrijas 
Facebook lapā.

Pašvaldību  reformas  ģeotelpiskās  plānošanas 
platformas  tematiskās  informācijas  attēlošanai 
pamatā izmantots Jāņa sētas karšu pārlūks, infor-
mācija tiek atjaunināta ne retāk kā reizi ceturksnī 
un, sākot no 12. novembra, līdz ar pētījuma mate-
riāliem būs pieejama VARAM vietnē.

Līdz 12. novembrim aicina balsot par 
ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Iedzīvotāju  balsojumā  Sabiedrības  integrācijas 
fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga paš-
valdība”  vēl  var  noteikt  tās  Latvijas  pašvaldības, 
kas  šogad  sniegušas  lielāko  atbalstu  ģimenēm 
ar  bērniem  un  piemērotas  vides  nodrošināšanai. 
Ikviens  iedzīvotājs  līdz 12. novembrim  aicināts 
iepazīties ar pašvaldībās paveikto un  izteikt savu 
viedokli www.vietagimenei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” 
noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvi-
jas  pašvaldību  darbu  ģimenēm  draudzīgas  vides 
veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no  iedzī-
votāju balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa 
informatīvajā kampaņā,  kā arī  no  vērtēšanas ko-
misijas iegūtajiem datiem par novadiem, tai skaitā 
par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģime-
nēm ar bērniem.

Uzvarētāji  tiks noteikti piecu plānošanas  reģionu 
pašvaldību  grupās,  piešķirot  nominācijas  “Ģime-
nei draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno balvu 
saņems nominants “Ģimenei draudzīgākā pašval-
dība Latvijā 2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas ko-
misija varēs noteikt papildu nominācijas. Kopējais 
konkursa naudas balvu fonds  ir 100 000 eiro, kas 
tiek piešķirts jaunu vai jau esošu atbalsta soļu ģi-
menēm ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu 
veido četras daļas – administratīvo datu vērtējums, 
dzimstības  un  migrācijas  saldo  datu  vērtējums, 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/560-11-novembri-plkst-1000-vebinars-pasvaldibam-gaisa-kvalitates-uzlabosana
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.vietagimenei.lv
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iedzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste kon-
kursa  informatīvajā  kampaņā.  Konkursa  otrajā 
kārtā  novērtēs  pašvaldības  atbalstu  ģimenēm 
ar  bērniem  un  ģimeniskas  vides  nodrošināšanai. 

Trešajā,  noslēdzošajā  kārtā  vērtēšanas  komisija 
vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko no-
vērtējumu  saņēmušajām  pašvaldībām  (ar  divām 
katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

Noderīga informācija jauniešiem

• 29.  oktobrī  Raunā  notika diskusija par darbu 
ar jaunatni,  kurā  piedalījās  Izglītības ministri-
jas pārstāve Laura Anteina, Latvijas nevalstisko 
organizāciju  aktīvists,  jauniešu  organizācijas 
“Nītauriņi” dibinātājs un 13. Saeimas deputāts 
Mārtiņš  Šteins,  Latvijas  Jaunatnes  padomes 

pārstāve  Renāte  Mencendorfa  un  Jaunatnes 
starptautisko  programmu  aģentūras  pārstāvis 
Nils  Mosejonoks.  Diskusiju  vadīja  Raunas  no-
vada bērnu un jauniešu centra vadītāja Justīne 
Buliņa. Ieraksts pieejams šeit.

• Metodiskais materiāls skolēnu pašpārvaldēm 
pieejams šeit.

• Dažādas noderīgas saites uz dokumentiem un 
rīkiem darbam ar jaunatni (materiāli angļu va-
lodā) atradīsit šeit.

• Youth Wiki  ir  tiešsaistes  platforma,  kurā  tiek 
sniegta informācija par Eiropas valstu jaunat-
nes politiku, kas īpaši noder, kad jāveic salīdzi-
nājums ar citām Eiropas valstīm, pieejama šeit.

Izsludināta pieteikšanās pirmajam 
atkritumu pārstrādes veicināšanas 
hakatonam “DaibeZero”

Lai virzītos uz aprites ekonomiku un veicinātu at-
kritumu saimniecības attīstību, SIA “ZAAO” kopā 
ar Latvijas  Investīciju un attīstības aģentūru, Val-
mieras  Biznesa  inkubatoru, AS  “Valmieras  stikla 
šķiedra”  un  citiem  sadarbības  partneriem  vēlas 
dot iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un 
vides entuziastiem līdzdarboties Latvijai svarīgos 
procesos,  radot  inovācijas  atkritumu  izpētes  un 

pārstrādes jomā trim atkritumu veidiem – riepām, 
stikla šķiedras atkritumiem un no atkritumiem ie-
gūstamajam kurināmajam.

2021. gada 20. un 21. februārī reģionālajā atkri-
tumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” 
un Vidzemes Olimpiskajā centrā notiks Latvijā 
pirmais atkritumu pārstrādes veicināšanas ha-
katons “DaibeZero”.

Pasākuma patrons vides un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce norāda: “Atkritumu poligonos 
apglabājamo atkritumu apjoms ir būtiski jāsamazi-
na, un jāpalielina to pārstrādes īpatsvars. Mūsdienu 
domāšana, radoša pieeja un atvērtība inovācijām 
ir ceļš, kas ved uz samilzušu vides problēmu risi-
nāšanu. Nozarēm, valsts pārvaldei un privātajam 
sektoram sadarbojoties, kopīgi jāatrod veids, kā 
pēc iespējas vairāk un produktīvāk saimnieciskajā 
apritē atgriezt izlietotos materiālus, piešķirot tiem 
otrreizēju vērtību, tādējādi īstenojot aprites ekono-
mikas principus. Izsaku cerību, ka hakatons pulcēs 
tieši tādu sabiedrību – gan zinošus speciālistus, gan 

https://www.youtube.com/watch?v=qsVa2sIp4JU&ab_channel=Br%C4%ABv%C4%ABbasunsolidarit%C4%81tesfonds&fbclid=IwAR2EwZJE8Izf1-6Yol_-ogEf6b-JY7vOAP_xBjK_5U7lfcRElGg5I7JEE9o
https://rsd.lv/index.php/lv/pasparvaldem/metodiskais-materials
https://padlet.com/dan_moxon1/codesign
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki


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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tālredzīgus uzņēmējus, kas kopīgi spēs piedāvāt un 
īstenot drosmīgas idejas.”

ZAAO Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis  uz-
sver: “Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas 
nišas, lai varētu domāt par jaunu pārstrādes uz-
ņēmumu veidošanos. Hakatona rezultātā gaidām 
atkritumu pārstrādes un izpētes idejas jauna mate-
riāla radīšanai, kas būs izmantojams tautsaimnie-
cībā vai arī kā izejviela jaunu produktu radīšanai. 
Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam 
tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei 
RAAC “Daibe”. Labākās idejas paredzēts iesniegt 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai tālākai 
attīstīšanai.”

Komandu pieteikumi tiek gaidīti no 1. decembra 
līdz 17. janvārim. Komandās aicināti  līdz  sešiem 
cilvēkiem, maksimālais komandu skaits – 10. Pa-

sākuma  nolikums  un  pieteikšanās  vietnē  www.
daibezero.lv. Hakatona balvu fonds – 10 000 eiro.

Lai veiksmīgi sagatavotu idejas pieteikumu, pasā-
kuma organizatori decembrī piedāvās vairākas ha-
katona mentoru tiešsaistes  lekcijas materiālzināt-
nē, dizainiskā domāšanā, projektu vadībā, finanšu 
piesaistē, mārketingā un  citās  jomās. Potenciāla-
jām komandām pēc iepriekšēja pieteikuma 12. de-
cembrī būs iespēja apmeklēt arī RAAC “Daibe”, 
lai klātienē novērtētu pārstrādei pakļaujamo mate-
riālu veidu, apjomu un uzdotu jautājumus.

Hakatona “DaibeZero” ģenerālsponsors ir AS “AJ 
Power  Recycling”.  Hakatonu  atbalsta  Valmieras 
Attīstības  aģentūra,  koprades  darbnīca  “Dare”, 
SIA  “Vidzemes  Olimpiskais  centrs”,  Valmieras 
peldbaseins,  PIKC  “Valmieras  tehnikums”,  “Red 
Bull” un citi.

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
http://www.daibezero.lv
http://www.daibezero.lv
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