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Videokonference par aktualitātēm 
ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 
Covid-19

11. novembrī Latvijas Pašvaldību  savienībā  (LPS) 
notika videokonference par aktualitātēm ārkārtē-
jās situācijas laikā saistībā ar Covid-19. Tās videoie-
rakstu var noskatīties šeit.

Videokonferencē  piedalījās  Iekšlietu  ministrijas 
valsts  sekretārs  Dimitrijs Trofimovs,  Veselības 
ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Um-
braško  un  Veselības  aprūpes  departamenta  di-
rektore  Antra Valdmane,  Izglītības  un  zinātnes 
ministrijas  valsts  sekretārs  Jānis Volberts,  Lab-
klājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un 
Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Al-
dis Dūdiņš un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta  priekšnieka  vietnieks  Mārtiņš Baltma-
nis. Videokonferenci vadīja LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis.

Ņemot  vērā  epidemiologu  izvērtējumu  par  pie-
augošiem Covid-19  izplatības riskiem, no šā gada 
9. novembra  līdz 6. decembrim Latvijā  ir  izsludi-
nāta ārkārtējā situācija, nosakot stingras veselības 
drošības  prasības.  Konferences  dalībnieki  infor-
mēja  par  pieņemtajiem  lēmumiem  un  pašreizē-
jiem  ierobežojumiem  ārkārtējās  situācijas  laikā, 
sejas masku un individuālo aizsarglīdzekļu nodro-
šinājumu pilsētās un novados trūcīgām un mazno-
drošinātām personām,  transportu un ar Covid-19 
inficēto  iedzīvotāju pārvadāšanu, sejas masku un 
individuālo  aizsarglīdzekļu  nodrošinājumu  ped
agogiem, finansējuma avotiem un citiem jautāju-
miem.

Par sejas maskām

• Ministru  kabineta  noteikumos  nr.  360  “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi Covid-19  infek-
cijas izplatības ierobežošanai” (šeit) uzskaitītas 
vietas,  kur obligāti  ir  jālieto mutes un deguna 
aizsegs.

• Grozījumi Covid-19  infekcijas izplatības pārval-
dības likumā (šeit) paredz, ka, sākot ar 20. no-
vembri, par mutes un deguna aizsega nelieto-
šanu sabiedriskās vietās, kur to lietošanu prasa 
normatīvie  akti,  varēs  izteikt  brīdinājumu  vai 
uzlikt naudas sodu 10–50 eiro apmērā.

• Vienlaikus ar grozījumiem  likumā arī noteikts, 
ka no 20. novembra trūcīgām un maznodroši-
nātām personām pašvaldības bez maksas  no-
drošinās mutes  un  deguna  aizsegus,  ko  sagā-
dās valsts, bet izsniegs pašvaldībā.

• Daudzreiz  lietojamās  higiēniskās maskas,  kas 
paredzētas mazturīgām personām,  tiek gādā-
tas centralizēti, par valsts naudu, un tās valdī-
bas  uzdevumā  iepērk  Valsts  aizsardzības  mi-
litāro  objektu  un  iepirkumu  centrs  (VAMOIC). 
Tam uzdots iepirkt 250 000 daudzreiz lietojamo 
higiēnisko sejas masku 108 254 maznodrošinā-
tām personām. MK noteikumi  paredz piešķirt 
divas maskas bez maksas, bet sākotnēji katram 
mazturīgajam tiks piešķirta viena maska.

• Maskas  pašvaldībās  nogādās  ar  civilās  aizsar-
dzības  koordinatoru  starpniecību.  Higiēniskās 
maskas  pirmās  saņems  vietas,  kur  ir  visvairāk 
mazaizsargāto iedzīvotāju. Pirmie 75 000 mas-
ku tiks  izdalīti Cēsu, Daugavpils, Rīgas, Ogres, 
Rēzeknes, Saldus  un  Liepājas  sadarbības  teri-
toriju  civilās  aizsardzības  komisijām.  Pašval-
dību  sadarbības  teritoriju  civilās  aizsardzības 
komisiju  apgādes  koordinatoriem  ir  jāsazinās 
ar  VAMOIC  par  masku  saņemšanu.  Apgādes 
koordinators sadalīs maskas katrai pašvaldībai 
atbilstoši mazturīgo iedzīvotāju skaitam.

• Gadījumā,  ja  pašvaldībām  nav  iespēju  nodro-
šināt  masku  transportēšanu,  atbalstu  sniegs 
Nacionālie bruņotie spēki. Ja kādai pašvaldībai 
vajag  palīdzību  transportēšanā,  tad  apgādes 
koordinatoram,  gatavojot  pieprasījumu,  jāno-
rāda, ka nepieciešams atbalsts ar transportu.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/566-videokonference-par-aktualo-informaciju-arkatejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/318309-grozijumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likuma
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• Pašvaldībām  savi  maznodrošinātie  iedzīvotāji 
jāinformē, kā viņi šīs maskas var saņemt.

• Vēl viena dalīšanas akcija paredzēta decembrī, 
kad izdalīs 120 000 masku.

Par Covid-19 pacientu pārvadāšanu

• LPS  apkopotie  dati  liecina,  ka  aptuveni  80% 
pašvaldību būtu gatavas iesaistīties ar Covid-19 
saslimušo  iedzīvotāju  transportēšanā,  un  paš-
valdības  var  gan  nodrošināt  savu  transportu, 
gan  pakalpojumu  pirkt,  tikai  jāvienojas,  kādā 
mērā valsts to kompensēs, jo šobrīd maksa, ko 
pārvadātāji prasa par Covid-19 pacientu pārve-
šanu mājās no slimnīcas, ir ļoti augsta.

• Līgumos ar Nacionālo veselības dienestu  ir  ie-
kļauts  punkts,  ka  slimnīcas  var  pieprasīt  segt 
izdevumus, kas  saistīti  ar pacientu pārvešanu. 
Slimnīcas  var  slēgt  līgumus  ar  pārvadātājiem 
vai  sazināties ar pašvaldībām, un atbilstoši  iz-
tērētajai summai par sniegto pakalpojumu Na-
cionālais veselības dienests apmaksā šo pakal-
pojumu, ņemot vērā nobraukto kilometru skai-
tu un vidējo pārvadātāju likmi. Gadījumos, kad 
izvēlēts  pārāk  dārgs  pakalpojuma  sniedzējs, 
slimnīcām  var  nesegt  visu  summu,  jo  jāņem 
vērā samērīguma princips.

• Pašlaik  pašvaldības  tiek  iesaistītas  tikai  pa-
cientu pārvešanā no slimnīcas uz mājām, taču 
apspriežams ir tas, vai pašvaldības var pārvest 
savus iedzīvotājus arī uz zemāka līmeņa slimnī-
cām.

• Tā kā pašvaldībām nācies saskarties ar situāci-
ju, kad iedzīvotāji  jānogādā ne tikai no slimnī-
cas mājās,  bet  arī  uz  testa  veikšanas  vietu,  jo 
pašu spēkiem viņiem tas nav iespējams, aktuāls 
ir  jautājums par  izdevumu kompensēšanu. Ve-
selības ministrijai pašlaik nav skaidras atbildes, 
taču tā meklēs risinājumus, lai nodrošinātu Co-
vid-19 testēšanu cilvēkiem, kuri paši nevar no-
kļūt analīžu pieņemšanas punktos.

Par attālinātajām mācībām

• Pedagogu nodrošināšana ar maskām un  indivi-
duālajiem aizsardzības līdzekļiem ir izglītības ie
stādes dibinātāja pienākums. Ja kādai pašvaldī-
bai tas nav pa kabatai, tad jāgriežas Izglītības un 
zinātnes ministrijā (IZM), un ministrija centīsies 
nepieciešamos  līdzekļus  atrast  savā  budžetā.

• IZM,  apzinoties  skolu  un  pašvaldību  izdevu-
mus attālināto mācību organizēšanā, patlaban 

gatavo  ziņojumu,  kurā  no ministrijas  budžeta 
ir  rasts finansējums  vairāk nekā  viena miljona 
eiro apjomā skolotāju darba atbalstam.

• Interneta pārklājuma uzlabošanai skolām attā-
lākos  reģionos  uzņēmums  “MikroTik”  dāvinās 
300 jaunus rūterus. Savukārt mobilo tīklu ope-
ratori gatavi piedāvāt labus nosacījumus, lai vi-
sās Latvijas skolās nodrošinātu papildu jaudas.

• Par  skolām  solīto  datortehniku  IZM  konkrētu 
atbildi vēl nesniedza,  taču  iekārtas centīšoties 
piegādāt līdz decembra vidum.

Par sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību un 
bāriņtiesām

• Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas institūcijas jaunus klientus var uzņemt, in-
dividuāli izvērtējot vajadzību klientam pakalpo-
jumu nodrošināt nekavējoties, iespēju garantēt 
drošību un pakalpojuma sniegšanai nepiecieša-
mos resursus. Pirmām kārtām ir jānodrošina ap-
rūpe, samazinot sniegto sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu apjomu, ja objektīvu apstākļu dēļ 
tos pilnā apmērā nodrošināt nav iespējams.

• Pārējie  sociālo  pakalpojumu  sniedzēji,  kas 
sniedz šos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju iz-
mitināšanu, var turpināt nodrošināt aprūpi mā-
jās, aprūpi dienas centrā, sociālās  rehabilitāci-
jas pakalpojumus vardarbībā cietušajiem krīzes 
centros un bez vecāku gādības palikuša bērna 
ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās  rehabilitācijas  institūcijā  vai  krīzes  centrā 
un personu bez dzīvesvietas īslaicīgu izmitinā-
šanu patversmē.

• Ministrija sola vistuvākajā  laikā sagatavot me-
todiskos norādījumus.

• Bāriņtiesām piešķirtas tiesības lietu izskatīt un 
lēmumus pieņemt bāriņtiesas  sēdē  rakstveida 
procesā bez personu klātbūtnes. Ja lietu izskata 
rakstveida procesā vai bāriņtiesas sēdē, izman-
tojot  videokonferenci,  tad  iepazīšanās  ar  šīs 
lietas materiāliem jānodrošina attālināti, nosū-
tot uz personas norādīto epasta adresi skenē-
tas  lietas materiālu kopijas vai  informāciju par 
piekļuvi  lietas  materiāliem  elektroniski. Tāpat 
bāriņtiesa var noteikt, ka procesuālās darbības, 
tajā skaitā arī bāriņtiesas sēdē veicamās darbī-
bas, tiek veiktas, izmantojot videokonferenci.

Liene Užule un Gunta Klismeta
LPS Komunikācijas nodaļa
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Noslēdzošais seminārs “Saimniekosim 
gudri pašvaldību mežos un parkos!”

13. novembrī LPS aicināja uz piekto – noslēdzošo – 
semināru pašvaldību speciālistiem “Saimniekosim 
gudri pašvaldību mežos un parkos!”. Sakarā ar val-
stī noteikto ārkārtējo situāciju seminārs nenotika 
Siguldā, kā bija plānots, bet attālināti, tiešraidē no 
LPS mītnes.

Semināra  videoieraksts  pieejams  LPS  vietnes 
www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Vi-
deoarhīvs” vai atverot šo saiti.

Semināra  ievadā SIA “Rīgas meži” mežzinis Uldis 
Gaiss  iepazīstināja ar Rīgas mežu apsaimniekoša-
nu,  ar  lepnumu uzsverot,  ka Rīgas pilsētai pieder 
meža  īpašumi  kopš  1225.  gada  un  Rīga  ir  lielākā 
mežu īpašniece Eiropas galvaspilsētu vidū. SIA “Rī-
gas meži” apsaimnieko arī 116 dārzus, parkus, skvē-
rus un alejas un nodarbojas ar stādāmā materiāla 
audzēšanu  kokaudzētavā  “Norupe”,  mežizstrādi 
un koksnes pārstrādi, kā arī ar kultūras un atpūtas 
parka  “Mežaparks”,  dabas  parku,  rekreācijas  ob-
jektu  un  kultūrvēsturisku  pieminekļu  uzturēšanu. 
Galvenās  problēmas,  ar  ko  sastopas  uzņēmums, 
atradīsit U. Gaisa prezentācijā (šeit), taču tās atsver 
daudzie ieguvumi no pilsētas meža resursiem.

Siguldas  novada  domes  referents,  ainavu  arhi-
tekts  un  SIA  “Landshape”  vadītājs  Ģirts Runis 
savu uzstāšanos bija sadalījis divās daļās. Vispirms 

viņš raksturoja koku un mežu pilsētā, sīkāk paka-
vējoties  pie  apstādījumu  struktūras,  veidošanas, 
aizsardzības un zaļumvietu veidošanas, bet otrajā 
daļā  pastāstīja  par  ieceri Siguldā  izveidot Gaujas 
senlejas promenādi.

Interesanta un noderīga bija arī ainavu arhitektes 
Ilvas Erkmanes  lekcija par zaļajiem risinājumiem 
blīvās apbūves teritorijās.

Šis un iepriekšējie četri semināri ciklā “Saimnieko-
sim gudri pašvaldību mežos un parkos!” tika orga-
nizēti Meža attīstības fonda projektā, kurā kopā ar 
AS “Latvijas valsts meži” un piecām pašvaldībām 
katras pašvaldības teritorijā tika iestādīti arī jauni 
krūmi  vai  koki.  Pirmais  seminārs  notika  Pāvilos-
tas novadā 25. septembrī  (Saraiķu Bišu dzeņa  la-
birints, pašvaldību meža apsaimniekošana,  jauno 
parku veidošana un augu izvēle tajos, meža uguns
apsardzība, pašvaldība –  jaunu objektu veidotāja 
tūrisma galamērķim un mazā  biznesa  attīstībai). 
Otrais seminārs notika 29. septembrī Jelgavas no-
vada Staļģenē (parku un apstādījumu kopšana un 
dendroloģisko  stādījumu  nozīme  ainavā;  pašval-
dību meža apsaimniekošanas modeļi, koku bojā-
jumi un pretlīdzekļi; medības un cīņa ar bebriem 
mežā  un  apdzīvotās  vietās  “Silavas”  zinātnieku 
skatījumā). Trešais seminārs notika 9. oktobrī Rē-
zeknes novada Ozolaines pagastā (Laizānu parks, 
pašvaldību  meža  apsaimniekošana,  senie  muižu 
dārzi un mūsdienu tendences). Ceturtais seminārs 
29.  oktobrī  norisinājās Mazsalacas  novadā  (Ska-
ņākalna  parks,  pašvaldību  meža  apsaimniekoša-
na, aizsargjoslas mežā un dabas vērtības senajos 
parkos).

Visu semināru videoieraksti publicēti LPS YouTube 
vietnē šeit, atskaņošanas sarakstā “2020. gada se-
mināru cikls “Saimniekosim gudri pašvaldību me-
žos un parkos!””.

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/567-nosledzosais-seminars-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6320-nosledzosais-seminars-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos
https://www.youtube.com/c/LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba/playlists
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Noslēgusies LPS vadītā piekrastes 
projekta trešā sezona

Līdz ar  rudens  iestāšanos noslēgusies nacionālās 
nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu īstenošana”  trešā  sezona. 
Projekts  tika  realizēts ar Latvijas Vides aizsardzī-
bas fonda finansējumu. To vadīja Latvijas Pašval-
dību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā 
sadarbībā ar projekta faktiskajiem īstenotājiem – 
Carnikavas, Dundagas, Grobiņas, Limbažu, Mērs-
raga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrī-
vas, Saulkrastu, Ventspils novada un Jūrmalas un 
Liepājas pilsētas domēm, Rīgas Ziemeļu  izpilddi-
rekciju, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ko-
munālā  pārvalde”  un  Engures  un  Lapmežciema 
pagastu pārvaldēm.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija savā 
administratīvajā teritorijā strādāja projekta mērķa 
sasniegšanai.  Šogad  darbs  tika  veikts  četros  vir-
zienos.

Pludmales apsaimniekošana:

• atkritumu,  t.  sk.  mirušo  dzīvnieku,  savākšana 
un utilizēšana 300 km garā pludmales joslā,

• pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm 
un krūmiem, t. sk. pļaušana,

• tualešu asenizācija un uzturēšana,

• divu stāvlaukumu uzturēšana.

Peldvietu labiekārtošana:

• 14 pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana,

• deviņu solu izgatavošana un uzstādīšana,

• divu āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,

• viena elektroniskā  informatīvā displeja  iegāde 
un uzstādīšana,

• piecu atkritumu konteineru iegāde un uzstādī-
šana,

• viena informatīvā stenda uzstādīšana.

Piekļuves nodrošināšanas pludmalei:

• laipu uzstādīšana 603 m garumā,

• laipu labiekārtošana 110 m garumā,

• nobrauktuves izbūve uz pludmali 12 m garumā,

• četru  pieeju  jūrai  attīrīšana  no  smilšu  sanesu-
miem.

Piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šana:

• biotehniskie darbi ES nozīmes biotopa – pelē-
kās kāpas – stāvokļa uzlabošanai 7 ha platībā.

Projekta  īstenošanas  gaitā  2020.  gadā  tika  uzla-
bota piekrastes vide un nodrošināti apstākļi kva-
litatīvai  atpūtai,  kā  rezultātā  ir  pieaugusi  cilvēku 
apmierinātība ar piekrastes pieejamību,  labiekār-
tojumu  un  sanitāro  prasību  nodrošinājumu.  Pie-
krastes  kāpās  samazināta  antropogēnā  slodze, 
kas savukārt veicina bioloģiskās daudzveidības sa-
glabāšanos. Ar projekta palīdzību tiek gādāts par 
vides  aizsardzību,  nodrošinot  labiekārtošanu  un 
sanitārā nodrošinājuma  ieviešanu, kā arī veicinot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Ragaciema pludmale Grobiņa
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Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Nīca Roja

Rucava

Saulkrasti

EIROPĀ UN PASAULĒ

E. Rinkēvičs ES–Austrumu partnerības 
vietējo līderu samitā uzsver pašvaldību 
sadarbības lomu

12.  novembrī  notikušajā  Latvijas  Pašvaldību  sa-
vienības  rīkotajā  Eiropas  Savienības–Austrumu 
part nerības vietējo līderu forumā “Solidaritāte un 
sadarbība: kā būt stiprākiem kopā nākamajos ga-
dos?” Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars 
Rin kēvičs uzsvēra sadarbību starp pašvaldībām kā 
svarīgu  iespēju parādīt cilvēkiem reālās reformas 
un attīstības sadarbības finansējumu dažādās  jo-
mās.

Rinkēvičs starptautiskā foruma auditorijai norādī-
ja, ka pašvaldību sadarbība ir lielisks publiskās dip-
lomātijas piemērs un jebkura politika beigu beigās 
ir  lokāla:  “Ja mūsu sadarbības rezultātā uzlabo-
jas komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes, 



lietas, ko cilvēki ikdienā var novērtēt, un tam visam 
nāk klāt Eiropas Savienības zīmols, tas tikai veicina 
izpratni par to, kādai valstij būtu jābūt, ko savstar-
pēji mācoties var ieviest no labākās prakses.” 

Savukārt  LPS  priekšsēdis Gints Kaminskis,  kurš 
ir  arī Eiropas Reģionu komitejas Eiropas Savienī-
bas un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un 
vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) locek-
lis,  savos  ievadvārdos auditorijai uzsvēra Latvijas 
Pašvaldību  savienības  20  gados  uzkrāto  pieredzi 
attīstības sadarbības un  izglītības aktivitātēs, kas 
veidojusies kopā ar  citu pašvaldību un  to asociā-
ciju  pārstāvjiem,  nevalstiskajām  organizācijām, 
skolām, universitātēm un uzņēmējiem. Kaminskis 
tāpat norādīja uz foruma moto – “solidaritāte un 
sadarbība” – nozīmi gan pandēmijas laikā, gan arī 
nākamajos mēnešos, kad  jāgatavojas 2021. gada 
martā  plānotajam  Austrumu  partnerības  sami-
tam.  “Mūsu diskusiju, viedokļu un labās prakses 
pieredzes apmaiņa ir jo īpaši būtiska laikā pirms nā-
kamajā gadā plānotā Austrumu partnerības samita, 
uz kuru tiek liktas lielas cerības, lai nostiprinātu un 
spēcinātu Eiropas Savienības un Austrumu partne-
rības valstu partnerību,” norādīja LPS priekšsēdis.

Forumā  ar  uzrunām  uzstājās  Eiropas Vietējo  un 

reģionālo  pašvaldību  padomes  (CEMR)  ģenerāl-
sekretārs Frederiks Valjē (Frédéric Vallier), Ozur-
geti  pašvaldības  (Gruzijā)  domes  deputāte Mari-
ka Čhikvišvili, Eiropas Komisijas par Eiropas kai-
miņattiecību politiku un paplašināšanās sarunām 
atbildīgā  ģenerāldirektorāta  pārstāvis  Jerūns Vi-
lemss  (Jeroen Willems),  Eiropas Reģionu  komite-
jas  viceprezidents Marku Markula, Vācijas prezi-
dentūras ES Padomē pārstāvis Aksels Kihle (Axel 
Kuechle),  kā  arī  vairāki  citi  pārstāvji  no  Latvijas, 
Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, Norvēģijas.

Pasākumā diskutēja par vietējo pašvaldību  iegul-
dījumu Eiropas zaļā kursa veicināšanā, kā arī ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu publiskās 
pārvaldes reformu kontekstā.

Forumu,  kas  notika  otro  gadu  pēc  kārtas,  rīkoja 
Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Eiropas 
Pašvaldību un reģionu padomi (CEMR) un Platfor-
mu, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Ziemeļ-
valstu  Ministru  padomes  biroju  Latvijā  un  Rīgas 
pilsētas domi. Tajā piedalījās aptuveni 200 dalīb-
nieku no Eiropas Savienības un Austrumu partne-
rības valstīm, kā arī Ganas, Melnkalnes un Pales-
tīnas. Foruma ierakstu var noskatīties Platformas 
YouTube kanālā.
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Klimatneitrālas ekonomikas 
dzinējspēks – “energoefektivitāte 
vispirms”

10. novembrī notikušajā Eiropas Reģionu komite-
jas Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komi-
sijas (ENVE) sanāksmē Latvijas delegācijas pārstā-
vis Gunārs Ansiņš, iepazīstinot ar savu sagatavoto 
dokumentu  “Klimatneitrālas  ekonomikas  dzinēj-
spēks: ES energosistēmas integrācijas stratēģija”, 
uzsvēra principa “energoefektivitāte pirmajā vie-
tā” prioritāti resursefektīvai Eiropai nākotnē.

“Mūsu energosistēma būtu jābalsta uz arvien lielāku 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, tajā elastīgi 
jāintegrē dažādi enerģijas nesēji, un tā plašāk jāiz-
vērš visā Eiropā. Būtu jāļauj dažādiem enerģijas ne-
sējiem – elektroenerģijai, gāzei un siltumenerģijai – 
netraucēti plūst starp mājsaimniecībām, transportu 
un rūpniecību, nodrošinot lielāku dekarbonizāciju un 
tādējādi samazinot izmaksas, kas saistītas ar Eiro-
pas Savienības 2050. gada klimatneitralitātes mēr-
ķa sasniegšanu,” uzsvēra Ansiņš.

Eiropas Komisijas par enerģētikas politiku atbildī-
gā ģenerāldirektorāta pārstāve Paula Abreu Mar-
keša  (Paula Abreu Marques),  atzinīgi  novērtējot 
Latvijas  delegācijas  pārstāvja  sagatavoto  doku-
mentu, arī  uzsvēra energoefektivitātes prioritāro 
nozīmīgumu.  Eiropas  Komisijas  pārstāve  arī  no-
rādīja, ka jaunajā stratēģijā līdztekus elektroener-
ģijas  izmantošanai  ēku  apkurei  netiks  aizmirsta 
arī  centralizētā  siltumapgāde,  kas  Latvijā  aptver 
vairāk  nekā  70%  iedzīvotāju:  “Stratēģija atzīst 

https://youtu.be/-U_oCvanqaI
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centralizētās siltumapgādes lomu. Skatāmies, kā 
tas darbosies kopā ar atjaunojamo energoresursu 
direktīvu. Mēs meklējam iespējamos risinājumus 
modernai centralizētajai apkurei, kas darbojas ar 
nelielu temperatūru. Centrālapkure arī ir viens no ri-
sinājumiem ceļā uz oglekļziņā neitrālu nākotni.”

Gunāra Ansiņa gatavotais dokuments aptver vie-
nu no Eiropas zaļā kursa tēmām, kas Latvijas de-
legācijai Eiropas Reģionu komitejā sniedz lieliskas 
iespējas līdzdarboties Eiropas Komisijas galvenās 
prioritātes  politikas  veidošanā.  Ar  darba  doku-
mentu  “Klimatneitrālas  ekonomikas dzinējspēks: 
ES  energosistēmas  integrācijas  stratēģija”,  kura 
eksperte ir LPS padomniece finanšu un ekonomi-
kas jautājumos Sanita Šķiltere, iespējams iepazī-
ties Eiropas Reģionu komitejas lapā. Gunāra Ansi-
ņa gatavoto atzinumu plānots pieņemt 2021. gada 
26.  janvāra  ENVE  sanāksmē,  savukārt  atzinumu 

apstiprināt plānots 2021. gada marta plenārsesijā.

Eiropas zaļais kurss vedina Eiropu kļūt klimatneitrā-
lai līdz 2050. gadam, nopietni dekarbonizējot visas 
ekonomikas nozares un samazinot siltumnīcefekta 
gāzu emisijas līdz 2030. gadam. Pašreizējais mode-
lis, kurā enerģijas patēriņš transporta, rūpniecības, 
gāzes un ēku nozarē notiek izolēti – katrai no tām 
ir atsevišķas vērtību ķēdes, noteikumi,  infrastruk-
tūra,  plānošana  un  darbības  –,  līdz  2050.  gadam 
nevar izmaksefektīvi nodrošināt klimatneitralitāti.

Eiropas Komisijas publicētajā  stratēģijā  izklāstīta 
jauna programma ieguldījumiem tīrā enerģijā sa-
skaņā ar Eiropas Komisijas piedāvāto ekonomikas 
atveseļošanas instrumentu Next Generation EU un 
Eiropas zaļo kursu. Jaunā integrētā klimatneitrālā 
enerģijas sistēma palīdzēs sasniegt Eiropas zaļajā 
kursā noteiktos klimatiskos mērķus.

Latvijas delegācijas RK locekle uzstājas 
starptautiskajā “Pilsētu konferencē 
2020”

12. novembrī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā  locekle Kuldīgas  novada  domes  priekš-
sēdētāja  Inga Bērziņa  starptautiskajā  “Pilsētu 
konferencē 2020” piedalījās diskusijā par pašvaldī-
bu lomu attīstības veicināšanā.

Latvijas delegācijas  locekle norādīja,  ka Kuldīgas 
attīstības potenciāls ir vietējie iedzīvotāji, daba un 
kultūras mantojums. Tāpat Bērziņa uzsvēra Eiro-
pas Savienības prioritāšu – Eiropas zaļā kursa un 
digitālas Eiropas – nozīmi, kas  ir kā zelta atslēga 
pašvaldībai,  lai  tā  būtu  proaktīva  un  palielinā-
tu  savu  potenciālu  izmantot  Eiropas  Savienības 

sniegtās iespējas.

Runājot par Kuldīgas novada  iesaistīšanos  inovā-
ciju attīstībā, Bērziņa atklāja, ka Kuldīgā patlaban 
strādā  pie  starptautiskas  maģistra  programmas 
izstrādes: “Viens no virzieniem, pie kā patlaban Kul-
dīgā strādājam, ir starptautiska maģistra program-
ma pakalpojumu dizainā. To gatavojam sadarbībā 
ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Ekonomikas 
augstskolu, Tallinas Universitāti un Lapzemes Uni-
versitāti. Pakalpojumu dizains ir samērā jauns vir-
ziens, kam mūsu ieskatā ir ļoti lielas perspektīvas, 
jo, prasmīgi to izmantojot, tas atvieglos cilvēkiem 
dzīvi.”

Konferencē pirmizrādi piedzīvoja arī Kuldīgas no-
vada domes gatavotais video par ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, ko varat noskatīties LPS You-
Tube kanālā.

Konferenci  rīkoja  Kopīgas  plānošanas  iniciatīva 
“Urban Europe”, un plašāku  informāciju par kon-
ferences darba kārtību var iegūt tai veltītajā lapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04014-00-00-dt-tra-lv.docx/content
https://www.youtube.com/watch?v=AXSevrqOLTo&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=AXSevrqOLTo&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://jpi-urbaneurope.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/98517
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Sanāksme “Azerbaidžānas un Latvijas 
attiecības vietējās pašvaldības līmenī: 
pašreizējā situācija un perspektīvas”

Atsaucoties Azerbaidžānas  puses  lūgumam,  Lat-
vijas Pašvaldību savienība 16. novembrī organizē-
ja sanāksmi,  lai  izvērtētu Latvijas un Azerbaidžā-
nas pašvaldību līdzšinējo sadarbību un turpmākās 
sadarbības  iespējas,  kā  arī  dalītos  pieredzē  glo-
bālās  Covid-19 pandēmijas  pārvarēšanā.  Ņemot 
vērā abās valstīs noteiktos ierobežojumus, pa-
sākums notika attālinātā formā.

Sanāksmē  piedalījās  LPS  priekšsēdis  Gints Ka-
minskis,  ģenerālsekretāre Mudīte Priede  un  pa-
domniece veselības un sociālajos  jautājumos  Ilze 
Rudzīte, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ma-
ruta Plivda, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Aivars Kraps, kā arī Azerbaidžānas Nacionā-
lās  pilsētu  pašvaldību  apvienības  izpildsekretārs 
un  Azerbaidžānas  Nacionālās  pilsētu,  pilsētu  un 
lauku  pašvaldību  asociācijas  koordinators  Tofigs 
Hasanovs, Azerbaidžānas Republikas parlamenta 
Reģionālās  komitejas  loceklis  Azerbaidžānas  un 
Latvijas  starpparlamentu  darba  grupas  vadītājs 
Kamrans Bažramovs, Azerbaidžānas Republikas 
parlamenta Dabas resursu, enerģijas un ekoloģijas 
komitejas locekle Azerbaidžānas un Latvijas starp-
parlamentu darba grupas locekle Fatma Jildirima, 
Surahani  apgabala  izpildvaras  vadītāja  vietnieks 
Konuls Ahundovs,  Azerbaidžānas  Nacionālās 
norēķinu  pašvaldību  asociācijas  izpildsekretāra 
vietnieks Ali Akbarli, Bardas pilsētas pašvaldības 
priekšsēdētājs Sadiks Halilovs, Garadagas apga-
bala  Sahilas  pašvaldības  priekšsēdētāja  Elmira 

Alijeva  un  Gendžes  pilsētas  Nizami  pašvaldības 
priekšsēdētāja vietniece Leila Mammadova.

Sanāksmi  atklāja  LPS  priekšsēdis  Gints Kamin-
skis un Azerbaidžānas Nacionālās pilsētu pašval-
dību apvienības  izpildsekretārs Tofigs Hasanovs, 
uzsverot abu valstu pašvaldību sadarbības un so-
lidaritātes  nozīmīgumu,  it  īpaši  Covid-19  pandē-
mijas laikā. Azerbaidžānas Republikas parlamenta 
Reģionālās  komitejas  loceklis  Azerbaidžānas  un 
Latvijas  starpparlamentu  darba  grupas  vadītājs 
Kamrans Bažramovs atzina, ka globālā Covid-19 
pandēmija  un  tās  izraisītā  sociālekonomiskā  krī-
ze negatīvi  ietekmē pašvaldību ekonomiku un fi-
nanses, radot izdevumu palielināšanos, no vienas 
puses, un ieņēmumu samazināšanos, no otras pu-
ses. Azerbaidžānas Republikas parlamenta Dabas 
resursu, enerģijas un ekoloģijas komitejas locekle 
Azerbaidžānas un Latvijas starpparlamentu darba 
grupas  locekle Fatma Jildirima augstu  novērtē-
ja  līdzšinējo Latvijas un Azerbaidžānas sadarbību 
un ierosināja apsvērt jaunas sadarbības formas, it 
īpaši sadarbību vides, izglītības un kultūras jomā.

LPS  ģenerālsekretāre  Mudīte Priede informēja 
par  Latvijas  Pašvaldību  savienības  aktīvo  līdzdalī-
bu  Krīzes  vadības  padomes  darbā,  kas  nodrošina 
saskaņotu  valsts  un  pašvaldību  institūciju  rīcību, 
informē  sabiedrību,  organizē  informatīvas  video-
konferences pašvaldībām ar ministru un  atbildīgo 
amatpersonu piedalīšanos. M. Priede akcentēja, ka 
šis ir laiks, kad sadarbība visos līmeņos ir ļoti svarīga 
un tieši pašvaldību rīcība var būt izšķiroši nozīmīga. 
LPS ir ciešs valdības partneris, tā aktīvi iesaistās krī-
zes vadībā un nepieciešamo risinājumu meklēšanā.



• 9. novembrī LV portāls: “Kur liksim olu čauma-
las un kartupeļu mizas” – par Saeimas Tautsaim-
niecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijas Vides un klimata apakškomisijas sēdē 
skatīto  jautājumu par bioloģiski noārdāmo at-
kritumu šķirošanu un izmantošanu un LPS pa-
domnieces Sniedzes Sproģes sacītais (šeit).

• 9.  novembrī  Skaties.lv;  TV3 Ziņas:  “Trūcīga-
jiem novembrī  izdalīs  130  000  sejas masku”  – 
par  vairākkārt  lietojamām  aizsargmaskām 
mazturīgo  iedzīvotāju  nodrošināšanai  un  LPS 
padomnieka  Aino Salmiņa  komentārs  par 
maskām un citiem atbalsta veidiem iedzīvotā-
jiem (šeit).

• 10. novembrī LETA: “Pauž bažas par novadu re-
formas laikā reorganizēto pašvaldību darbinie-
ku nākotni” – par Saeimas Publisko  izdevumu 
un revīzijas komisijas sēdē skatītajiem jautāju-
miem  saistībā  ar  administratīvi  teritoriālo  re-
formu un LPS padomnieka Māra Pūķa sacītais.

• 10. novembrī LETA:  “Saeimas  Izglītības komi-
sijas  deputāti  konceptuāli  vienojas  neizslēgt 
attālināto mācību jēdzienu no plānotajiem gro-
zījumiem Izglītības likumā” – par Saeimas Izglī-
tības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē skatī-
tajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas sais-
tīti ar attālinātajām mācībām Covid-19 laikā, un 
LPS padomnieces Ināras Dundures sacītais.

• 10. novembrī LA.lv:  “Pašvaldībām  jāknapinās: 
ieņēmumi  no  IIN  pārdalīti  par  labu  valsts  bu-
džetam”  –  par  LPS  aplēsēm  par  pašvaldībām 
nākamgad  nepieciešamajiem  papildu  līdzek-
ļiem,  lai  celtu  garantētā  minimālā  ienākuma 
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LPS  padomniece  veselības  un  sociālajos  jautāju-
mos Ilze Rudzīte pastāstīja, kā pašvaldības strādā 
un  īsteno  dažādas  ieceres,  lai  nodrošinātu  valstī 
noteiktos ierobežojumus un vienlaikus sniegtu at-
balstu iedzīvotājiem.

Preiļu  novada  domes  priekšsēdētāja  Maruta 
Plivda  informēja  par  pašvaldības  darbu Covid-19 
apstākļos  un  nepieciešamās  palīdzības  sniegša-
nu  iedzīvotājiem.  Pamatojoties  uz  2012.  gada 
14. septembrī Preiļos noslēgto sadarbības līgumu 
ar Azerbaidžānas  Republikas  Sahilas  pašvaldību, 
M.  Plivda  atbalsta  līdzšinējās  sadarbības  padziļi-
nāšanu,  īstenojot kopīgus projektus  izglītības, vi-
des un sociālajā  jomā, kā arī organizējot kultūras 

apmaiņu.

Turpinājumā  Jēkabpils  pilsētas  domes  priekšsē-
dētājs  Aivars Kraps  pastāstīja  par  aktualitātēm 
pašvaldībā  un  pauda  apņēmību  turpināt  attīstīt 
līdzšinējo  sadarbību ar Azerbaidžānu,  kas  sakņo-
jas kopīgās vērtībās.

Tikšanās  noslēgumā  Tofigs Hasanovs  ieskicēja 
Latvijas  un Azerbaidžānas  pašvaldību  turpmākās 
sadarbības iespējas, ņemot vērā nākamgad plāno-
to administratīvi teritoriālo reformu.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/norises/321696-kur-liksim-olu-caumalas-un-kartupelu-mizas-2020
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/trucigajiem-novembri-izdalis-130-000-sejas-masku/
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līmeni, minimālo algu un segtu citus obligātos 
izdevumus (šeit).

• 10.  novembrī LV portāls:  “Plats  solis,  lai  iero-
bežotu pašvaldības  izdot  informatīvos  izdevu-
mus” – par grozījumiem likumos “Par presi un 
citiem masu  informācijas  līdzekļiem”  un  “Par 
pašvaldībām”  un  LPS  Komunikācijas  nodaļas 
vadītājas Lienes Užules komentārs (šeit).

• 10. novembrī LSM.lv; Latvijas Radio 1; Replay.
lv:  “Saeima  “pieregulē”  pašvaldību  izvēršanos 
mediju tirgū; pēc būtības ierobežojumi simbo-
liski” – par Saeimas veiktajiem grozījumiem liku-
mos, kas aizliedz pašvaldībām izdot savus infor-
matīvos izdevumus biežāk nekā reizi mēnesī, un 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska vērtējums (šeit).

• 10.  novembrī Skaties.lv; TV3 Ziņas:  “Saeimā 
asas  diskusijas  par  attālinātajām mācībām”  – 
par Saeimā  skatītajiem grozījumiem  Izglītības 
likumā un priekšlikumiem, kas  saistīti  ar  attā-
linātajām mācībām Covid-19 laikā, un LPS pa-
domnieces  Ināras Dundures  sacītais  par  teh-
noloģisko nodrošinājumu (šeit).

• 11. novembrī LETA: “LPS rīkotā videokonferen-
cē  Iekšlietu, Veselības un citu ministriju amat-
personas informēs par aktualitātēm ārkārtējās 
situācijas  laikā”  –  par  LPS  rīkoto  videokonfe-
renci par aktualitātēm ārkārtējās situācijas lai-
kā saistībā ar Covid-19.

• 11.  novembrī  LETA:  “Saeimas  komisijā  turpi-
nās diskutēt par  likuma grozījumiem par attā-
linātām mācībām Covid-19 laikā” – par Saeimas 
Izglītības,  kultūras  un  zinātnes  komisijas  sēdi, 
kurā  turpinās  skatīt  grozījumus  Izglītības  liku-
mā,  kas  saistīti  ar  attālinātajām mācībām Co-
vid-19  laikā, un LPS padomnieces Ināras Dun-
dures  pausto  par  attālinātajām  mācībām  kā 
iespēju, nevis klātienes mācību aizstāšanu.

• 11.  novembrī LETA:  “Pirmās  higiēniskās mas-
kas  saņems  pašvaldības  ar  lielāko  mazaizsar-
gāto  iedzīvotāju  skaitu”  –  par  VUGD  sniegto 
informāciju  LPS  rīkotajā  videokonferencē  par 
aktualitātēm ārkārtējās situācijas laikā.

• 11.  novembrī LETA:  “LPS:  cenas  par Covid-19 
pacientu pārvešanu mājās  ir astronomiskas” – 
par LPS padomnieka Aino Salmiņa pausto LPS 
rīkotājā  videokonferencē  par  aktualitātēm  ār-
kārtējās  situācijas  laikā  un Covid-19  slimnieku 
pārvadāšanu.

• 11. novembrī LETA:  “Meklēs  iespējas nodroši-
nāt Covid-19 testēšanu cilvēkiem, kas nevar no-
kļūt  analīžu  pieņemšanas  punktos”  –  par  LPS 
rīkotajā  videokonferencē  saņemto  Veselības 
ministrijas solījumu meklēt iespējas nodrošināt 
Covid-19 testēšanu cilvēkiem, kas nevar nokļūt 
analīžu  pieņemšanas  punktos,  un  LPS  priekš-
sēža  Ginta Kaminska  teikto  par  pašvaldību 
iespējām nodrošināt Covid-19  pacientu  pārve-
šanu mājās no slimnīcas un uz testa veikšanas 
punktiem.

• 11. novembrī LETA: “Deputāti rosina pienāku-
mu  noteikt  attālināto  mācību  organizēšanas 
kārtību deleģēt valdībai” – par Saeimas Izglītī-
bas, kultūras un zinātnes komisijas sēdē lemto 
par attālināto mācību organizēšanas un īsteno-
šanas kārtību un plānoto grozījumu finansiālo 
ietekmi uz pašvaldību budžetu, un LPS padom-
nieces Ināras Dundures sacīto par datortehni-
kas un programmatūras iegādes iespējām.

• 11. novembrī LETA: “Ceturtdien norisināsies Ei-
ropas Savienības–Austrumu partnerības vietē-
jo līderu forums par solidaritāti un sadarbību” – 
par LPS rīkoto ES–Austrumu partnerības vietē-
jo līderu forumu “Solidaritāte un sadarbība: kā 
būt stiprākiem kopā nākamajos gados?”.

• 11.  novembrī Diena:  “Meklēs  iespējas  nodro-
šināt  Covid-19  testēšanu  cilvēkiem,  kas  nevar 
nokļūt analīžu pieņemšanas punktos” – par Ve-
selības ministrijas  stāstīto  LPS  rīkotajā  video-
konferencē un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
sacīto par pašvaldību  iespējām nodrošināt Co-
vid-19 pacientu pārvadāšanu (šeit).

• 11.  novembrī  NRA:  “Nav  skaidrs,  kas  notiks 
ar  pašvaldību darbiniekiem pēc  reģionālās  re-
formas  ieviešanas”  –  par  Saeimas  Publisko 

https://www.la.lv/pasvaldibam-jaknapinas
https://lvportals.lv/norises/321776-plats-solis-lai-ierobezotu-pasvaldibas-izdot-informativos-izdevumus-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-pieregule-pasvaldibu-izversanos-mediju-tirgu-pec-butibas-ierobezojumi-simboliski.a381114/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/saeima-asas-diskusijas-par-attalinatajam-macibam/?utm_source=fb_skaties_zinas&utm_medium=link&utm_campaign=social
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/mekles-iespejas-nodrosinat-covid-19-testesanu-cilvekiem-kas-nevar-noklut-analizu-pienemsanas-punktos-14251598
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izdevumu un revīzijas komisijas sēdē apspries-
to pašvaldību darbinieku  reorganizāciju  admi-
nistratīvi teritoriālās reformas laikā un LPS pa-
domnieka Māra Pūķa norādītajiem neatrisinā-
tajiem jautājumiem (šeit).

• 11. novembrī NRA: “Tiks meklēts risinājums, kā 
nodrošināt Covid-19  testa veikšanu personām, 
kas nevar nokļūt uz analīzēm” – par LPS rīkota-
jā videokonferencē apspriestajām iespējām no-
drošināt Covid-19 testēšanu un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacītais (šeit).

• 11. novembrī NRA:  “Pašvaldību  savienība:  ce-
nas  par Covid-19  pacientu  pārvešanu mājās  ir 
astronomiskas”  –  par  LPS  padomnieka  Aino 
Salmiņa un Veselības ministrijas amatpersonu 
sacīto LPS rīkotājā videokonferencē par aktua-
litātēm ārkārtējās situācijas laikā (šeit).

• 11. novembrī NRA: “Satversmes tiesai vērtēja-
majā reformā nākamgad investēs 8 miljonus” – 
par  Saeimas  Valsts  pārvaldes  un  pašvaldības 
komisijas  sēdē  uzklausīto VARAM  informāciju 
par  sagatavotajiem  metodiskajiem  materiā-
liem reformas ieviešanai un iztērētajiem un nā-
kamgad  paredzētajiem  līdzekļiem  un  LPS  ve-
cākā padomnieka Māra Pūķa komentārs (šeit).

• 11. novembrī Delfi: “Cenas par Covid-19 pacien-
tu  pārvešanu  mājās  ir  astronomiskas,  secina 
pašvaldības” – par LPS rīkotajā videokonferen-
cē LPS padomnieka Aino Salmiņa un Veselības 
ministrijas  sniegto  informāciju  par  aktualitā-
tēm ārkārtējās situācijas laikā (šeit).

• 11. novembrī TVNET: “Meklēs iespējas nodro-
šināt  Covid-19  testēšanu  cilvēkiem,  kas  nevar 
nokļūt analīžu pieņemšanas punktos” – par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska un Veselības minis-
trijas  sacīto  LPS  rīkotajā  videokonferencē  par 
iespējām nodrošināt testēšanu (šeit).

• 11.  novembrī  Jauns.lv:  “Cenas  par  Covid-19 
slimnieku vešanu mājās ir astronomiskas, sūk
stās LPS” – par LPS padomnieka Aino Salmiņa 
sniegto informāciju un uzdotajiem jautājumiem 
LPS rīkotajā videokonferencē par aktualitātēm 
ārkārtējās situācijas laikā (šeit).

• 11.  novembrī LV portāls  –  LPS  relīze  “Norisi-
nāsies vērienīgs Eiropas Savienības–Austrumu 
partnerības vietējo līderu forums par solidaritā-

ti un sadarbību” (šeit).

• 11.  novembrī LSM.lv; Latvijas Radio 4  –  LPS 
priekšsēža  Ginta Kaminska  telefonintervija 
LR4 raidījumā “Подробности” par maskām, to 
izdali, pacientu pārvadāšanu u. c. (šeit).

• 11.  novembrī  Skaties.lv;  TV3 Ziņas:  “Meklēs 
iespējas  nodrošināt  Covid-19  testēšanu  cilvē-
kiem,  kas  nevar  nokļūt  analīžu  pieņemšanas 
punktos” – par Veselības ministrijas sacīto LPS 
rīkotajā  videokonferencē  un  LPS  priekšsēža 
Ginta Kaminska stāstīto (šeit).

• 11. novembrī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Pašvaldī-
bām  kompensēs Covid-19  pacientu  pārvešanu 
mājās no slimnīcām” – par LPS rīkotajā video-
konferencē  sniegto  informāciju  par  aktualitā-
tēm ārkārtējās situācijas laikā (šeit).

• 11. novembrī Rīga TV24 – LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska dalība raidījumā “Ziņu TOP 5” par 
pašnodarbināto  nodokļu  režīmu  izmaiņām” 
(šeit),  risinājumiem pašvaldību budžetu sama-
zinājuma kompensēšanai (šeit) un citiem jautā-
jumiem.

• 12.  novembrī LETA:  “Norisināsies  Eiropas Sa-
vienības–Austrumu  partnerības  vietējo  līderu 
forums par solidaritāti un sadarbību” – par LPS 
rīkoto ES–Austrumu partnerības vietējo  līderu 
forumu “Solidaritāte un sadarbība: kā būt stip-
rākiem kopā nākamajos gados?”.

• 12. novembrī Diena: “Negrib attālinātās mācī-
bas” – par Saeimas Izglītības, kultūras un zināt-
nes komisijā skatītajiem grozījumiem Izglītības 
likumā saistībā ar Covid-19 un ārkārtas situāciju 
un LPS iebildumiem (šeit).

• 12.  novembrī  LV portāls:  “Iekšlietu  ministri-
jas  valsts  sekretārs  pateicas  pašvaldībām  par 

https://nra.lv/latvija/regionos/329679-nav-skaidrs-kas-notiks-ar-pasvaldibu-darbiniekiem-pec-regionalas-reformas-ieviesanas.htm
https://nra.lv/latvija/329817-pasvaldibu-savieniba-cenas-par-covid-19-pacientu-parvesanu-majas-ir-astronomiskas.htm
https://neatkariga.nra.lv/tieslietas/329709-satversmes-tiesai-vertejamaja-reforma-nakamgad-investes-8-miljonus?utm_source=nra.lv&utm_medium=site&utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect
https://www.delfi.lv/news/national/politics/cenas-par-covid-19-pacientu-parvesanu-majas-ir-astronomiskas-secina-pasvaldibas.d?id=52652509
https://www.tvnet.lv/7107629/mekles-iespejas-nodrosinat-covid-19-testesanu-cilvekiem-kas-nevar-noklut-analizu-pienemsanas-punktos
https://jauns.lv/raksts/zinas/413359-cenas-par-covid-19-slimnieku-vesanu-majas-ir-astronomiskas-sukstas-lps
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321865-norisinasies-verienigs-eiropas-savienibasaustrumu-partneribas-vietejo-lideru-forums-par-solidaritati-un-sadarbibu-2020
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=4&d=11&m=11&y=2020&page=1
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/mekles-iespejas-nodrosinat-covid-19-testesanu-cilvekiem-kas-nevar-noklut-analizu-pienemsanas-punktos/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pasvaldibam-kompenses-covid-19-pacientu-parvesanu-majas-no-slimnicam/
https://xtv.lv/rigatv24/video/0zONvDVrGPM-kaminskis_laika_kad_jarisina_krizes_apstakli_samazinat_budzetu_pasvaldibam_ir_katastrofa
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/negrib-attalinatas-macibas-14251619


operatīvo  iesaisti  Covid-19  izplatības  ierobe-
žošanā”  –  par  LPS  rīkotajā  videokonferencē 
sniegto informāciju saistībā ar Covid-19 (šeit).

• 12. novembrī LV portāls: “Maznodrošinātie va-
rēs  saņemt  bezmaksas  vairāklietojamās mas-
kas” – par LPS rīkotajā videokonferencē snieg-
to jaunāko informāciju ārkārtējās situācijas lai-
kā saistībā ar Covid-19 (šeit).

• 12.  novembrī LSM.lv; Latvijas Radio 1:  “Paš-
valdības: attālinātas mācības joprojām nav pie-
ejamas daudziem maznodrošinātajiem” – LPS 
padomniece  Ināra Dundure  par attālinātajām 
mācībām,  to  nodrošināšanu,  tehnoloģiju  pie-
gādi un LPS aptauju par tehnoloģiskā nodroši-
nājuma vajadzībām ģimenēs un skolās (šeit).

• 13. novembrī LETA: “Komisija nepiekrīt piešķirt 
speciālu dotāciju pašvaldībām, kurām nākam-
gad būtiski saruks ienākumi” – par LPS Domes 
aicinājumu Saeimai rast papildu līdzekļus valsts 
budžetā  un  Saeimas  Budžeta  un  finanšu  (no-
dokļu) komisijā noraidīto priekšlikumu.

• 13.  novembrī  LETA:  “LPS  turpinās  pārliecināt 
deputātus par papildu dotācijas nepieciešamī-
bu  pašvaldībām  ar  lielākajiem  budžeta  sama-
zinājumiem”  –  par  LPS  priekšsēža Ginta Ka-
minska  pausto  apņēmību  turpināt  pārliecināt 
Saeimas deputātus par papildu dotācijas nepie-
ciešamību pašvaldībām, kurām budžeta sama-
zinājums ir lielāks par 4% (šeit).

• 13. novembrī LA.lv: “Valsts līdzfinansēs novadu 
reformu. Kāds ir plānotais finansējums?” – par 
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisi-
jas sēdē skatīto valsts budžeta līdzfinansējumu 
administratīvi  teritoriālās  reformas  sagatavo-
šanai un īstenošanai un LPS vecākā padomnie-
ka Māra Pūķa norādīto uz vairākiem neskaid-
riem jautājumiem (šeit).

• 13. novembrī LSM.lv; Replay.lv: “LPS vadītājs: 
valdībai,  iespējams,  jāuzņemas  novadu  refor-
mas vadība” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
intervija  LTV  1  raidījumā  “Rīta panorāma” par 
vides aizsardzības un  reģionālās attīstības mi-
nistra Jura Pūces lēmumu atkāpties no amata, 
administratīvi teritoriālo reformu un citiem jau-
tājumiem (šeit).

• 13. novembrī LSM.lv; Replay.lv – LPS padom-
nieka Aino Salmiņa  intervija  LTV  7  raidījumā 
“Сегодня вечером” par LPS videokonferencē 
apspriestajiem jautājumiem (šeit).

• 15. novembrī LETA: “Kaminskis: ministra mai-
ņa var atstāt negatīvu  iespaidu uz administra-
tīvi teritoriālās reformas īstenošanu” – par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska  pausto  sakarā  ar 
ministra Jura Pūces atkāpšanos no amata (šeit).

• 15. novembrī LETA:  “Pašvaldību  savienība  sa-
traukta par ministra maiņas iespaidu uz novadu 
reformas īstenošanu” – par LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska  sacīto, komentējot ministra Jura 
Pūces atkāpšanos no amata.

• 15. novembrī Apollo: “Ministra maiņa var atstāt 
negatīvu iespaidu uz administratīvi teritoriālās 
reformas  īstenošanu,  pauž  Kaminskis”  –  par 
LPS  priekšsēža  Ginta Kaminska  sacīto,  ko-
mentējot  ministra  Jura  Pūces  atkāpšanos  no 
amata (šeit).

• 15.  novembrī  Jauns.lv:  “Kaminskis:  Pūces  at-
kāpšanās  var  atstāt  negatīvu  iespaidu  uz  ad-
ministratīvi teritoriālās reformas īstenošanu” – 
par LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentā-
ru sakarā ar ministra Jura Pūces atkāpšanos no 
amata (šeit).

• 15.  novembrī  Baltijas balss:  “Prognozē,  ka 
Pūces  nomaiņa  sarežģīs  teritoriālās  reformas 
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/321873-iekslietu-ministrijas-valsts-sekretars-pateicas-pasvaldibam-par-operativo-iesaisti-covid-19-izplatibas-ierobezosana-2020
https://lvportals.lv/norises/321870-maznodrosinatie-vares-sanemt-bezmaksas-vairaklietojamas-maskas-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-attalinatas-macibas-joprojam-nav-pieejamas-daudziem-maznodrosinatajiem.a381404/
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6331-lps-turpinas-parliecinat-deputatus-par-papildu-dotaciju-pasvaldibam-ar-lielakajiem-budzeta-samazinajumiem
https://www.la.lv/valsts-tikai-lidzfinanses-novadu-reformu
https://replay.lsm.lv/redirect/ltv/192/show
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lps-vaditajs-valdibai-iespejams-jauznemas-novadu-reformas-vadiba.a381572/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/13.11.2020-sovakar.-zinas.id202160/
https://www.leta.lv/search/find/?patern=LPS&mode=nonozare%2Cstem&item=EA775FC7-DB14-4BD0-BE93-5A3C48320E87
https://www.apollo.lv/7110237/ministra-maina-var-atstat-negativu-iespaidu-uz-administrativi-teritorialas-reformas-istenosanu-pauz-kaminskis
https://jauns.lv/raksts/zinas/413883-kaminskis-puces-atkapsanas-var-atstat-negativu-iespaidu-uz-administrativi-teritorialas-reformas-istenosanu
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īstenošanu” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
komentārs par ministra Jura Pūces atkāpšanos 
no amata (šeit).

• 15. novembrī Zemgales Ziņas: “Kaminskis: mi-
nistra maiņa var atstāt negatīvu iespaidu uz te-
ritoriālās reformas īstenošanu” – LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis par Jura Pūces atkāpšanos 

(šeit).

• 15.  novembrī  Skaties.lv;  TV3 Ziņas:  “Kamin
skis:  ministra  maiņa  var  atstāt  negatīvu  ie-
spaidu  uz  administratīvi  teritoriālās  reformas 
īstenošanu” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
komentārs par ministra Jura Pūces atkāpšanos 
no amata (šeit).

LPS sniegtie atzinumi

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

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-912 – Par likumprojektu “Pašvaldību likums” 09.11.2020. 22.10.2020. Nē
2. VSS-887 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-

jums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos 
nr. 549 “Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums””

09.11.2020. 22.10.2020. Jā

3. VSS-892 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā si-
tuācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. 
pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas 
noteikumi””

09.11.2020. 22.10.2020. Jā

4. VSS-930 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos 
nr. 62 “Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums””

11.11.2020. 29.10.2020. Jā

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://lat.bb.lv/raksts/sabiedriba/2020/11/15/prognoze-ka-puces-nomaina-sarezgis-teritorialas-reformas-istenosanu
https://zz.lv/vietejas-zinas/kaminskis-ministra-maina-var-atstat-negativu-iespaidu-uz-teritorialas-reformas-istenosanu-253255
https://skaties.lv/zinas/latvija/kaminskis-ministra-maina-var-atstat-negativu-iespaidu-uz-administrativi-teritorialas-reformas-istenosanu/
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5. VSS-935 – Par plāna projektu “Atkritumu apsaimniekošanas 
valsts plāns 2021.–2028. gadam”

11.11.2020. 29.11.2020. Nē

6. VSS-926 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi””

13.11.2020 29.11.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

12. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izslu-
dinātie projekti:

VSS968 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos 
nr. 529 “Ēku būvnoteikumi””

VSS969  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta  2017.  gada  9.  maija  noteikumos 
nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi””

VSS970  –  Noteikumu  projekts  “Grozījums  Mi-
nistru kabineta 2005. gada 28.  jūnija noteikumos 
nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 
var uzlikt pašvaldības nodevas””

VSS954 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos 

nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās 
mantas  uzskaite,  novērtēšana,  realizācija,  nodo-
šana  bez maksas,  iznīcināšana  un  realizācijas  ie-
ņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā””

VSS975 – Konceptuāls ziņojums “Par profesionā-
lās izglītības programmu finansēšanu”

VSS957  –  Informatīvais  ziņojums  “Par  projekta 
“Latvijas  romu  platforma VI”  īstenošanu  Eiropas 
Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un 
pilsonība” ietvaros”

VSS966  –  Noteikumu  projekts  “Grozījumi  Mi-
nistru  kabineta  2011.  gada  12.  jūlija  noteikumos 
nr. 564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekoša-
nas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu 
rašanās novēršanas valsts programmu””

VSS964 – Rīkojuma projekts “Par Krustpils nova-
da  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  “Meža  ceļš” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

Augstākie Latvijas valsts apbalvojumi arī 
pašvaldību pārstāvjiem

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 
2020.  gada  30.  oktobra  lēmumu  115  sabiedrības 
pārstāvjiem  piešķirti  augstākie  Latvijas  valsts 
apbalvojumi.  Triju  Zvaigžņu  ordenis  piešķirts  52 
personībām, Viestura ordenis – deviņām personī-
bām un Atzinības krusts – 54 personībām. Augstā-
kos  Latvijas  valsts  apbalvojumus  saņems  cilvēki, 
kuri  izcili  kalpojuši Latvijas  valstij  un  tautai,  kuru 

APSVEICAM!

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494222
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494160
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494216
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494216
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494205
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494228
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494228
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pašaizliedzīgais  profesionālais  un  sabiedriskais 
darbs  un  pilsoniskais  veikums  ir  sekmējis  mūsu 
Latvijas izaugsmes ceļu.

Valsts  prezidents  Egils  Levits  un Ordeņu  kapituls 
lēmuši par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības 
atjaunošanas  periodā  –  valstiskuma  stiprināšanu 
ar savu darbu Latvijas Tautas frontē un Latvijas ne-
atkarības sargāšanu 1991. gada janvāra barikādēs 
un augusta puča laikā – apbalvot ar Triju Zvaigžņu 
ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalie-
ri bijušo Latvijas Tautas frontes Aizkraukles (toreiz 
Stučkas) nodaļas vadītāju, pašvaldību darbinieku, 
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju GUNTI 
LIBEKU un bijušo Latvijas Tautas frontes nodaļas 
“Ziemeļblāzma” koordinatori, bijušo Latvijas Paš-
valdību savienības padomnieci OLGU KOKĀNI.

Augsto apbalvojumu saņēmēju vidū ir arī Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja un pilsētas 
arhitekte Dr. arch. JANA JĀKOBSONE, kas iecelta 
par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci.

Par  sevišķiem nopelniem Latvijas  valsts  labā  ap-
balvota  ar Atzinības  krustu un  iecelta par Atzinī-
bas  krusta  komandieri  ilggadējā Olaines  novada 
domes priekšsēdētāja pirmā vietniece INTA PUR-
VIŅA.

Priecājamies un  sveicam visus augsto apbalvoju-
mu saņēmējus!

Detalizēta  informācija  par  augstākajiem  Latvijas 
valsts  apbalvojumiem  un  to  piešķiršanas  kārtību 
pieejama Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.

Vadlīnijas darba organizācijai valsts 
pārvaldes institūcijās ārkārtējās 
situācijas laikā un pēc tās

Informatīvo  materiālu  “Vadlīnijas  darba  organi-
zācijai,  darba  samaksai  un  klientu  apkalpošanai 
valsts  pārvaldes  institūcijās  ārkārtējās  situācijas 
laikā”  sagatavojusi Valsts  kanceleja  sadarbībā  ar 
VARAM,  lai  sniegtu  skaidrojumus  un  ieteikumus 
darba organizācijai, darba samaksai un klientu ap-
kalpošanas organizēšanai valsts pārvaldes institū-
cijās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 
pandēmiju. Šis apkopojums tiks regulāri atjaunots 

un  papildināts  atbilstoši  problēmsituācijām,  kas 
iestādēm radīsies, un situācijas attīstībai. Vadlīni-
jas pieejamas šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

Vadlīnijas darbam kultūras nozarē

Vadlīnijas muzeju publiskajai darbībai ārkārtējās si-
tuācijas apstākļos pieejamas šeit, infografika – šeit.

Vadlīnijas  publiskajām  bibliotēkām  pakalpojumu 
nodrošināšanai ārkārtējā situācijā pieejamas šeit, 
infografika – šeit.

Infografika “Vadlīnijas kultūrizglītības iestāžu dar-
bam” pieejama šeit.

Foto: Oskars Artūrs Upenieks

https://www.president.lv/lv/valsts-apbalvojumi/nominesana-un-pieskirsana
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas (09.11.-06.12.)/Vadl%C4%ABnijas_muzejiem_10.11.2020.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas (09.11.-06.12.)/Vadl%C4%ABnijas_bibliotek%C4%81m_10.11.2020.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas (09.11.-06.12.)/Vadl%C4%ABnijas_bibliotek%C4%81m_10.11.2020.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas (09.11.-06.12.)/Vadl%C4%ABnijas_bibliotek%C4%81m_10.11.2020.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas (09.11.-06.12.)/biblioteku-darbiba_vadlinijas_0911-0612_infografika.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas (09.11.-06.12.)/kulturizglitibas-iestazu-darbs_vadlinijas_0911-0612_infografika.pdf


17

Atbildes uz EM biežāk uzdotajiem 
jautājumiem par MK rīkojuma nr. 655 
piemērošanu

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novem-
brī  pieņemto  rīkojumu nr.  655  “Par  ārkārtējās  si-
tuācijas  izsludināšanu”  Ekonomikas  ministrija 
(EM) saņēmusi ļoti daudz vēstuļu par šā rīkojuma 
pareizu piemērošanu un izpildi, tāpēc EM sagata-
vojusi biežāk uzdoto jautājumu atbilžu dokumen-
tu, kas pieejams šeit.

Darbības programmas 2021.–
2027. gadam vides pārskata projekta 
sabiedriskā apspriešana

No 3. novembra līdz 3. decembrim ikvienam Eiro-
pas Savienības fondu projektu potenciālajam īste-
notājam un interesentam ir iespēja iepazīties ar ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada 
plānošanas perioda darbības pro grammas stratē-
ģiskās ietekme uz vidi novērtējuma vides pārskata 
projektu, ko sagatavojusi Finanšu ministrija sadar-
bībā ar SIA “Grupa93”, kā arī  izteikt savu viedokli 
uzsāktajā sabiedriskajā apspriešanā.

Darbības  programma  ir  nacionāla  līmeņa  plāno-
šanas  dokuments,  kas  nosaka  Latvijas  investīci-
jas  Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda,  Eiropas 
Sociālā fonda+, Kohēzijas fonda un Taisnīgās pār-
kārtošanās  fonda finansējuma  ietvaros. Darbības 
programma  izstrādāta,  balstoties  uz Nacionālajā 
attīstības  plānā  2021.–2027.  gadam  identificēta-
jām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem 
uzdevumiem. Tajā norādīti  politiskie mērķi,  prio-

ritātes un specifiskie atbalsta mērķi un  tajos plā-
notās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs 
un  atbilstošs  nacionālais  līdzfinansējums,  kā  arī 
noteikti  sasniedzamie  rādītāji.  Plānošanas  doku-
ments ietekmēs visu Latvijas teritoriju.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 
23. līdz 27. novembrim (videoprezentācija būs pie-
ejama tīmekļvietnēs www.fm.gov.lv, www.esfondi.
lv un www.grupa93.lv, sākot ar 23. novembri), ku-
ras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz 
Finanšu ministrijas epasta adresi pasts@fm.gov.
lv  vai  SIA  “Grupa93”  epasta  adresi  info@g93.lv. 
Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videopre-
zentācija, varēs saņemt arī epastā, piesakot to pa 
epastu info@g93.lv vai tālruni 27373939.

Tiešsaistes videokonference  notiks  27. novem-
brī plkst. 10  (pieejas  saite  tiks  publicēta  tīmekļ-
vietnēs www.fm.gov.lv, www.esfondi.lv un www.
grupa93.lv). Plānošanas dokuments pieejams šeit, 
vides pārskata projekts pieejams šeit, un tā kopsa-
vilkums pieejams šeit.

Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar no-
rādi  “Priekšlikumi  Vides  pārskatam  par  Eiropas 
Savienības  fondu  2021.–2027.  gada  plānošanas 
dokumenta “Darbības programma Latvijai 2021.–
2027. gadam”” var nosūtīt līdz 2. decembrim pa 
pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e
pasta adresēm pasts@fm.gov.lv un  info@g93.lv. 
Juridiskām personām jānorāda institūcijas nosau-
kums, reģistrācijas numurs, priekšlikumu sniegša-
nas  datums  un  kontaktinformācija,  bet  fiziskām 
personām  –  vārds,  uzvārds,  adrese  un  datums. 
Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

http://www.fm.gov.lv
http://www.esfondi.lv
http://www.esfondi.lv
http://www.grupa93.lv
mailto:info@g93.lv
http://www.fm.gov.lv
http://www.esfondi.lv
http://www.grupa93.lv
http://www.grupa93.lv
https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/es_un_arvalstu_finansu_palidzibas_politika#project666
http://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/vides-parskata-projekts_dp2027.docx
 http:/www.esfondi.lv/upload/2021-2027/kopsavilkums.docx
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2047/pasts@fm.gov.lv
mailto:info@g93.lv
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VARAM informē par gaisa piesārņojuma 
avotiem un to mazināšanu

VARAM  īsteno  iedzīvotāju  informēšanas  kampa-
ņu “Zini videi kaitīgos gaisa piesārņojuma avotus! 
Neradi tos pats!” par gaisa piesārņojuma avotiem 
un to mazināšanu pilsētvidē,  lai  izglītotu iedzīvo-
tājus  par  ilgtermiņa  rīcību  valsts  un  pašvaldību 
līmenī, kā arī par  individuālām darbībām, kas var 
mazināt piesārņojumu. Informatīvā kampaņa tika 
atklāta ar vides un veselības ekspertu diskusiju par 
būtiskiem  gaisa  piesārņojuma  avotiem  Latvijas 
pilsētvidē – apkuri un transportu – un to, kā, pa-
reizi ekspluatējot krāsnis, iespējams mazināt gai-
sa piesārņojumu. Diskusija tika translēta tiešsaistē 
no LPS (videoieraksts pieejams šeit; sniegtās pre-
zentācijas – šeit).

Pieteikties bezmaksas mācībām 
attālinātās izglītības platformā 
“Coursera” var arī bezdarba riskam 
pakļautie nodarbinātie

Iespēju  mācīties  attālinātās  izglītības  platformā 
“Coursera” Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
piedāvā  arī  bezdarba  riskam  pakļautiem  nodar-
binātajiem. Bezmaksas mācībām šajā attālinātās 
izglītības  platformā  jāpiesakās  NVA  līdz 14. de-
cembrim.

Starptautiskā  attālinātās  izglītības  platforma 
“Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mā-
cību  kursu  aptuveni  400  specializācijās.  “Course-

ra” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu 
izglītības iestādes, arī tādas plaši pazīstamas uni-
versitātes kā Hārvarda, Oksfordas, Jeila Universi-
tāte un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvā 
“Coursera for Workforce Recovery” NVA reģistrē-
tajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī 
bezdarba  riskam  pakļautajiem  nodarbinātajiem 
tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs  iekļauties darba 
tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psi-
holoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmēj-
darbības un citas prasmes.

Bezmaksas  mācībām  attālinātās  izglītības  plat-
formā “Coursera” var elektroniski pieteikties šeit. 
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206.

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/565-vebinars-pasvaldibam-gaisa-kvalitates-uzlabosana
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/6319-informe-par-gaisa-piesarnojuma-avotiem-un-to-mazinasanu
http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/
https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
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Novembrī un decembrī EM organizē 
vebināru ciklu par energoefektivitāti un 
kvalitatīvu būvniecību

Ekonomikas ministrija (EM) novembrī un decem-
brī aicina piedalīties sešos vebināros, kuros namu 
pārvaldītājus,  dzīvokļu  īpašniekus,  kā  arī  privāt-
māju īpašniekus informēs par aktualitātēm noza-
res  normatīvajā  regulējumā un  energoefektivitā-
tes risinājumiem.

20. un 24. novembrī namu pārvaldnieki aicināti 
piedalīties vebinārā “Daudzdzīvokļu namu pār-
valdīšanas un atjaunošanas aktualitātes 2020”, 
kurā Attīstības finanšu institūcijas Altum pārstāv-
ji  informēs par aktualitātēm daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes  paaugstināšanas  program-
mā. Pasākumā tiks aktualizēts jautājums par pre-
cīzu ūdens uzskaiti daudzdzīvokļu ēkās. Valsts ie-
ņēmumu dienesta eksperti pastāstīs par mājokļu 
apsaimniekošanu un nodokļiem. VARAM pārstāvis 
informēs par pareizu apkures iekārtu ekspluatāci-
ju un gaisa piesārņojuma samazināšanu. Pasāku-
mā  piedalīsies  arī  Elektrum  Energoefektivitātes 
centra, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimnie-
kotāju asociācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūv-
nieku  asociācijas  pārstāvji.  Pieteikšanās  vebinā-
ram un dienas kārtība pieejama šeit.

7. un 10. decembrī dzīvokļu īpašnieki aicinā-
ti piedalīties vebinārā “Dzīvokļa īpašniek, to 
tev vērts zināt”,  kurā  Rīgas  pilsētas  būvvaldes 

eksperti  pastāstīs  par  nelikumīgu  būvniecību  un 
Rīgas Stradiņa  universitātes  eksperti  –  par  kvali-
tatīvu dzīves vidi mājoklī, ventilāciju un attālināto 
darbu. Varēs iegūt padomus, kā izvēlēties energo-
efektīvas iekārtas un kā novērtēt dzīvokļa energo-
efektivitāti, kā arī tiks aktualizēti citi dzīvokļa īpaš-
niekam svarīgi jautājumi. Pasākuma piedalīsies arī 
Elektrum  Energoefektivitātes  centra,  Patērētāju 
tiesību  aizsardzības  centra,  Latvijas  Elektroener-
ģētiķu un energobūvnieku asociācijas un Latvijas 
Siltumuzņēmumu asociācijas pārstāvji. Pieteikša-
nās vebināram un dienas kārtība pieejama šeit.

2. un 14. decembrī notiks vebināri “Būvē un at-
jauno droši”, kuros eksperti no AS “Sadales tīkls” 
un Elektrum  energoefektivitātes  centra  pastāstīs 
par  saules  enerģiju  un  Rīgas Tehniskās  universi-
tātes eksperts – par apkures veidiem privātmājā. 
Pasākumā  tiks  atgādināts  par  to,  kas  jāzina  par 
ēkas energoefektivitāti, pirms lemt par ēkas būv-
niecību,  kā arī  par gandrīz nulles enerģijas ēkām 
un ēkas siltināšanas variantiem. Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs informēs par būvmateriālu at-
bilstības  deklarācijām,  bet  Valsts  ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests atgādinās par ugunsdrošī-
bas  prasībām.  Pasākumā  piedalīsies  arī VARAM, 
Latvijas  Elektroenerģētiķu  un  energobūvnieku 
asociācijas un Latvijas Minerālvates ražotāju aso-
ciācijas pārstāvji. Pieteikšanās vebināram un die-
nas kārtība pieejama šeit.

Visi  pasākumi  notiks MS Teams  vidē,  un  links  uz 
vebināru tiks nosūtīts dienu pirms pasākuma.

https://bit.ly/36w7ymC
https://bit.ly/32xzBAT
https://bit.ly/3n7yhMK
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Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt aicina 
uz tiešsaistes pasākumu par kopienu 
iekustināšanu krīzes mazināšanai

Brīvprātīgo  kustība  #vieglipalīdzēt  aicina  uz  tieš-
saistes pasākumu “Stiprāki kopā: brīvprātīgie pret 
Covid-19” par kopienu iekustināšanu krīzes mazinā-
šanai. Pasākumā tiks sniegti praktiski padomi, pie-
redze un prezentācija materiālam, ko var izmantot 
jebkurš – pašvaldība, NVO vai vienkārši aktīvs cil-
vēks. Pasākums notiks krievu un angļu valodā, būs 
nodrošināta  tulkošana.  Tas  tiek  īstenots  projektā 
“Iniciatīva kopā pret Covid-19”, ko ievieš Latvijas un 
Moldovas NVO ar LR Ārlietu ministrijas atbalstu.

Forumā attālināti informēs par jauno 
Grāmatvedības likumprojektu

20. novembrī plkst. 10 tiešraidē būs skatāms šā-
gada Grāmatvedības forums, kurā Finanšu minis-
trijas  eksperti  un  profesionālo  organizāciju  pār-
stāvji iepazīstinās ar jaunā Grāmatvedības likuma 

projektu,  kas  aizstās  šobrīd  spēkā  esošo  likumu 
“Par  grāmatvedību”.  Klausītājiem būs  iespēja  no 
pirmavota  dzirdēt  par  likumprojektā  iestrādāta-
jiem  risinājumiem  un  jauninājumiem,  kas  tapuši 
diskusijās ar nozares pārstāvjiem.

Pasākumu klausīties aicināti vadītāji, grāmatveži, 
uzņēmumu  pārstāvji,  kas  veic  ar  grāmatvedību 
saistīto dokumentu uzskaiti un apstrādi, kā arī citi 
interesenti.  Forumā  uzaicinātie  eksperti  sniegs 
vērtējumu par jaunā Grāmatvedības likuma regu-
lējumu. Būs iespējams uzdot jautājumus un izteikt 
priekšlikumus.

Šis  būs  jau  piektais  Grāmatvedības  forums,  ko 
organizē  Finanšu ministrijas  grāmatvedības  poli-
tikas  veidotāji.  Iepriekšēja  pieteikšanās  tam  nav 
nepieciešama.  Forums  būs  skatāms  Finanšu  mi-
nistrijas sociālo mediju kontos.

10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts 
svētkus

Šogad aprit 102. gadadiena kopš Latvijas Republi-
kas neatkarības proklamēšanas 1918. gada 18. no-
vembrī  Rīgas  pilsētas  Otrajā  teātrī,  kuru  šodien 
pazīstam kā Latvijas Nacionālo teātri.

Kultūras ministrija piedāvā desmit idejas, kā šo-
gad  svinēt  Latvijas  valsts  dzimšanas  dienu.  Lai 

šīs  idejas kalpo par  ierosmi valsts  svētku svinē-
šanai!

Uzzini ko jaunu par Latvijas valsts dibināšanu un 
vēsturi! Virtuālajā  vidē  pieejams  plašs materiālu 
klāsts, kas  ļauj  izzināt gan 1918. gada notikumus 
un  personības,  gan  citus  nozīmīgus  Latvijas  vēs-
tures posmus. Digitālajā vietnē www.ieejaskarte.
lv  ikviens  interesents  var  noskatīties  interaktīvu 
video  par  valsts  proklamēšanas  gaitu,  dodoties 
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virtuālā  vēsturiskā  ceļojumā  kopā  ar  aktieri  Ģir-
tu  Krūmiņu.  Interneta  platforma  www.atslegas.
tv  balstīta  uz  50  televīzijas  sēriju  “Atslēgas”  bā-
zes  –  dokumentāliem  raidījumiem  par  Latvijas 
valsts vēstures nozīmīgākajiem jeb “atslēgas” no-
tikumiem, personībām un  izšķirošiem brīžiem no 
1918. gada līdz mūsdienām.

Svini svētkus ar Latvijas karogu! Mūsu  sarkan-
baltsarkanais  karogs  ir  viens  no  vecākajiem  pa-
saulē;  tas  bijis  klāt  Latvijai  nozīmīgos  vēstures 
notikumos. Pacel Latvijas karogu mastā pie savas 
mājas vai darbavietas, rotā ar to savu dzīvokli, ievij 
karoga krāsas savā ikdienā!

Tiecies ar mājiniekiem pie svētku galda! Latvijas 
neatkarības proklamēšanai veltītos svētkus šogad 
svini savā mājsaimē! Lai svētku cienasts un kopā-
būšana  raisa  atmiņu  stāstus  un  patīkamas  saru-
nas, radot svētku sajūtu!

Izmanto tehnoloģijas, lai tiktos ar draugiem un 
radiem! Lai vairotu kopābūšanas sajūtu, laikā, kad 
nav iespējams tikties klātienē, rodi brīdi sarunai pa 
telefonu vai videozvanā!

Ar gaismas objektu grezno logu, balkonu vai 
pagalmu! Līdzdarbojies akcijā “#Staro mājās” un 
radi interesantus gaismas objektus vai performan-
ces savās mājās!  Izmantojot sveces,  lampiņas vai 
citas  dekorācijas,  protams,  jāatceras  par  uguns-
drošību. Plašāk par akciju: www.staroriga.lv.

Skaties Latvijas filmas!  Izmanto  svētku  laiku, 
baudot jaunāko un arī klasisko Latvijas kino! Īpaša 
filmu programma būs  pieejama platformā www.
filmas.lv un citās televīzijas platformās.

Sāc Latvijas valsts 103. gadu ar labu darbu! Iespē-
jams, ka šis ir īstais brīdis, lai izdarītu to, kam ikdienā 
neatliek  laika  vai  apņemšanās.  Sāc  lasīt  grāmatu, 
kuru vienmēr esi atlicis malā; pacel nevērīgi nomes-
tu lietu; sāc īstenot jaunu apņemšanos! Nekad nav 
par agru vai vēlu  iesaistīties brīvprātīgo kustībā un 
sniegt palīdzīgu roku kādam, kam tas nepieciešams.

Pasaki paldies kādam, kurš svētku dienās strā-
dā un rūpējas par citiem! Veicot  pirmssvētku 
pirkumus veikalos, pasūtot  internetā svētku mal-
tīti,  iekāpjot  autobusā  vai  uzpildot  automašīnai 
degvielu, pasaki paldies tiem, kuri strādā! Apsveic 

http://www.atslegas.tv
http://www.atslegas.tv
http://www.staroriga.lv
http://www.filmas.lv
http://www.filmas.lv


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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cilvēkus, kas  strādā glābšanas dienestos,  sabied-
riskajā transportā vai citviet, nodrošinot pārējiem 
mierīgus svētkus mājās!

Piespraud pie apģērba sarkanbaltsarkano len-
tīti! Padari  svētkus  redzamākus  un  kļūsti  par  to 
daļu, rotājoties ar sarkanbaltsarkano lentīti! Atce-
rieties, ka lentītes nēsājamas ar stūriem uz augšu, 
veidojot stilizētu burtu “V”, kas simbolizē uzvaru, 
jo  novembrī  tiek  atzīmēta  izšķirošā  uzvara  pār 
Bermonta karaspēku.

Ievieto svētku svinēšanas bildi sociālajos tīklos 
un vēstures albumā! Arī mūsu šodiena kļūst par 
vēsturi, tāpēc aicinām dalīties ar svētku prieku un 

atmiņām  sociālajos  tīklos.  Latvijas  Nacionālais 
vēstures muzejs arī turpina krāt Latvijas vēstures 
liecības “Gadsimta albumā”, un albumu iespējams 
papildināt ar fotogrāfijām un stāstiem: www.latvi-
jasgadsimts.lv/.

Svētki  nav  iedomājami  bez  kultūras  klātbūtnes. 
Ārkārtējās  situācijas  laikā  visdažādākās  kultūras 
norises  iespējams baudīt  virtuāli.  Jūsu  ērtībai  at-
jaunots un papildināts #Ēkultūra digitālo  resursu 
apkopojums (šeit).

Plašāk  par  Latvijas  neatkarības  proklamēšanas 
dienu  uzzini  Latvijas  valsts  simtgades  digitālajā 
platformā www.lv100.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
http://www.latvijasgadsimts.lv/albums?lng=lv
http://www.latvijasgadsimts.lv/albums?lng=lv
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0
http://www.lv100.lv
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