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LPS Valdes sēde

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēde 
notika 2. martā, un to vadīja LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis. Sēdē piedalījās arī Valsts kontroles 
(VK) vadība.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis un VK Piektā re-
vīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins 

iepazīstināja ar aktualitātēm un izaicinājumiem 
pašvaldību revīzijās. Patlaban pašvaldībās tiek 
veiktas vairākas revīzijas: par iekšējās kontroles 
sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas no-
vēršanai un Sankciju likuma prasību nodrošināša-
nai, par publisko ūdeņu apsaimniekošanu un pie-
ejamību, par tiltu un pārvadu uzturēšanu un dro-
šību, par atkritumu šķirošanu un gatavību biolo-
ģiski noārdāmo atkritumu šķirošanai u. c. Iepriekš 
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sniegto ieteikumu ieviešanai pieejama Ieteikumu 
platforma. Valsts kontroles pārstāvji uzsvēra ie
stādes atbalstu administratīvi teritoriālās refor-
mas īstenošanai, kam noderēs VK sagatavotie 
analītiskie un informatīvie materiāli – gan padomi 
IT saimniecību apvienošanai, gan apkopojums par 
revīziju darbā gūto pieredzi attīstības plānošanas, 
pakalpojumu, institucionālās uzbūves, procesu 
pilnveides, grāmatvedības organizēšanas un citās 
jomās.

Sēdes turpinājumā LPS padomniece Dr. sc. ad-
min. Ināra Dundure Valdes locekļus informēja par 
kārtību un prasībām klātienes izglītības procesa 
nodrošināšanai pašvaldību izglītības iestādēs. 
Šobrīd par klātienes mācībām lemj pēc reģionu 
principa un tās drīkst atļaut, ja uz kārtējās nedē-
ļas trešdienu 14 dienu kumulatīvais Covid-19 ga-
dījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētajā 
pilsētā vai novadā nepārsniedz 200 (atsevišķos 
gadījumos var būt 220). Katru ceturtdienu oficiā-
lajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiek publicēts 
to administratīvo teritoriju saraksts, kas atbilst 
noteiktajam līmenim, lai atsāktu klātienes mācī-
bas 1.–4. klasēs. Par Covid-19 testēšanu izglītības 
iestādēs I. Dundure vērsa uzmanību, ka testēša-
nai pakļauts viss pedagoģiskais personāls un visi 
darbinieki un skolā veikt darba pienākumus drīkst 
tikai personas, kuras ietilpst testa “drošības loga” 
intervālā: ar siekalu testu tā ir viena nedēļa, ar an-
tigēna testu – 48 stundas (nedēļā jāveic divi testi). 
Pieteikties gan siekalu, gan antigēnu testam var, 
rakstot uz epasta adresi projekti@vi.gov.lv.

Diskusiju par Eiropas Savienības Atveseļošanas 
un noturības mehānismu ievadīja Jelgavas pilsē-
tas domes padomnieks Pēteris Salkazanovs un 
turpināja LPS padomniece Dr. oec. Andra Feld-
mane. LPS izvirzījusi vairākus problēmu blokus, 
kur pašvaldības gaida jauni uzdevumi, bet finan-
sējums tiem nav plānots, piemēram, tīras deg-
vielas transportlīdzekļu iegādei un infrastruktū-
ras izveidei, ceļu un lauku teritoriju attīstībai u. c. 
Tāpēc LPS uzskata, ka šiem jaunajiem mērķiem 
iezīmētais 300 miljonu finansējums jāpalielina 
vismaz uz 400 miljoniem eiro. Tāpat Ekonomikas 
ministrijas (EM) virzītajā ekonomikas reformā LPS 
uzstādījums ir atbalstīt ražotājus un pēc iespējas 

samazināt starpnieku lomu. LPS arī nepiekrīt EM 
virzītajam konceptam par pašvaldību un privāto 
uzņēmēju kopuzņēmumu un norāda, ka valsts at-
balsts privātās SIA gadījumā būs 35%, nevis 85%. 
Pašvaldību savienība identificējusi arī vēl citus ris-
kus, taču galvenais, kas jāņem vērā, – Atveseļoša-
nas un noturības mehānisms nav grants.

Par aktualitātēm sabiedriskā transporta pakal-
pojuma jomā un paredzēto finansējumu auto-
ceļiem informēja LPS padomnieks Aino Salmiņš. 
Latvijas ceļu “bilde” ir drūmās krāsās: Nacionālais 
attīstības plāns paredz tikai valsts galveno ceļu 
rekonstrukciju un modernizāciju, galveno melnā 
seguma ceļu tehniskais stāvoklis uzlabojas, bet 
pārējie turpina brukt, pērnā gada nogalē Saeima 
atcēlusi uzdevumu valdībai apstiprināt plānu par 
pakāpenisku finansējuma palielināšanu Valsts 
autoceļu fondam, nav aktualizēta valsts autoce-
ļu sakārtošanas programma 2014.–2023. gadam, 
ieņēmumi no autoceļu lietotāju maksām kopš 
2008. gada pieauguši vairāk nekā pusotru reizi, 
bet finansējums valsts un pašvaldību autoceļiem 
nav pat iepriekšējās krīzes līmenī, valsts vietējiem 
autoceļiem finansējums samazinās, pašvaldību 
ceļiem – vispār netiek paredzēts utt. Investīci-
ju programmā autoceļu attīstībai administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) kontekstā paredzē-
tais finansējums ir šāds: 2021. gadā – 74,8 milj. 
eiro; 2022. gadā – 123,8 milj. eiro un 2023. gadā – 
101,4 milj. eiro. Tam grūti noticēt, jo nav ne norā-
dīti finansējuma avoti, ne apstiprināts autoceļu 
saraksts. 60 miljonu eiro pieprasījums ar visu au-
toceļu sarakstu ir kaut kur “pazudis”. Nekas gai-
šāks neiezīmējas arī sabiedriskā transporta jomā, 
jo Covid-19 dēļ pārvadājumu apjoms krities par 
apmēram 30% un finansējuma deficīts tiek aiz-
stāts ar optimizāciju reģionālajos maršrutos un 
komercpārvadājumiem, lai gan kritēriji un regulē-
jums vēl nav izstrādāti ne komercpārvadājumiem, 
ne transportam pēc pieprasījuma, ne bezmaksas 
transportam. Finanšu nepieciešamības prognoze 
2021. gadam ir apmēram 32 miljoni eiro.

Vairāk skatiet prezentācijās šeit!

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lrvk.gov.lv/lv/ieteikumu-ieviesana/ieteikumu-platforma/ieteikumu-parskats
https://www.lrvk.gov.lv/lv/ieteikumu-ieviesana/ieteikumu-platforma/ieteikumu-parskats
mailto:projekti@vi.gov.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6549-lps-valdes-sede-2-marta-2021
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Videoseminārs par sadarbību saistībā ar 
roņu mazuļiem liedagā

2. martā LPS sadarbībā ar Dabas aizsardzības pār-
valdi (DAP) rīkoja tiešsaistes semināru Baltijas jū-
ras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām par rīcību 
saistībā ar roņu mazuļiem liedagā.

Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts 
Valdis Pilāts pastāstīja par roņiem Baltijas jūrā un 
vai tiem nepieciešama cilvēka palīdzība, savukārt 
DAP ģenerāldirektora vietnieks Andris Širovs in-
formēja par DAP gatavošanos šai roņu sezonai, 
rīcības plānu un sadarbību ar pašvaldībām.

Baltijas jūrā mīt trīs roņu sugas – plankumainais 
ronis, pogainais ronis un pelēkais ronis –, bet līdz 
mūsu piekrastei parasti atceļo tikai pelēko roņu 
mazuļi. Katru pavasari Latvijas piekrastē var sa-
stapties ar mazajiem ronēniem, kuri izlīduši no 
ūdens, lai liedagā atpūstos. Viņi ir ļoti neaizsargāti 
un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskā-
kie – dzīvniekus traucē cilvēki un sakož savā vaļā 
palaisti suņi.

Tā kā pelēkie roņi ir īpaši aizsargājama suga, to 
aizsardzībai nepieciešams gan valsts, gan arī 
pašvaldību atbalsts un iesaiste. 18. februārī vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ap-
stiprinājis rīkojumu “Pogainā roņa Phoca hispida, 
pelēkā roņa Halichoerus grypus un plankumainā 
roņa Pusa vitulina apsaimniekošanas (aizsardzī-
bas) plāns”, kas izstrādāts laikposmam no 2021. 
līdz 2031. gadam.

Gatavojoties 2021. gada roņu sezonai, piekrastē 
DAP jau izvietojusi 80 informatīvos plakātus “Roņi 
liedagā: kā rīkoties?” un plakāta maketu nosūtīju-
si arī pašvaldībām, aicinot tos izdrukāt un izvietot 
publiski pieejamās vietās pašvaldības teritori-
jā. (Informatīvā plakāta makets pieejams šeit un 
šeit.) Tāpat DAP aktīvi komunicē sociālajos tīklos 
un izsludinājusi Facebook plakātu konkursu sko-
lām “Ļauj ronēnam pludmalē atpūsties!”, kā arī 
apkalpo tālruņa līniju, konsultējot un koordinējot 
palīdzības sniegšanu, ja ronēns ir ievainots. Lai 
skaidrotu, kā pareizi rīkoties, ja liedagā pamanīts 
roņu mazulis, noderīga ir YouTube kanālā ievieto-
tā sadarbībā ar “Animācijas brigādi” tapusī filmiņa 
“Roņu mazuļi pludmalē: apbrīno, bet neaiztiec!” 
par trim ronīšiem un viņu likteni krastā.

Svarīgi zināt!

• Ronēns krastā atpūšas (izlīdis pats, nevis izska-
lots), un atpūta var ilgt no dažām stundām līdz 
pat vairākām dienām.

• Ronēnu nevajag ne barot, ne kā citādi traucēt. 
Vislabākā palīdzība ir netuvošanās un suņa tu-
rēšana pavadā, jo tieši suņi novārgušiem ronē-
niem rada vislielākos draudus, tos sakožot, bet 
savainoto roņu izdzīvošanas izredzes ir niecīgas.

• Ronēniem cilvēku palīdzība ir nepieciešama ti-
kai tad, ja tie ir bīstami savainoti, suņu sakos-
ti vai ļoti novārguši. Šādos gadījumos jāzvana 
DAP: 28385025 (Kurzemē), 26424972 (Pierīgā) 
un 26329412 (Vidzemē).

• Atrastu mirušu roņu gadījumā jāinformē vietē-
jā pašvaldība.

DAP aicina pašvaldības iespēju robežās:

• veikt preventīvas darbības, kas ierobežotu suņu 
atrašanos pludmalēs, piemēram, izvietot infor-
māciju vietējos medijos un pašvaldības tīmekļ-
vietnē un uzstādīt brīdinājuma zīmes pludmalēs;

• laikā no marta līdz aprīļa vidum, ja tas ir iespē-
jams, nozīmēt pašvaldības policijas papildu 
ekipāžu, lai kontrolētu šo ierobežojumu ievēro-
šanu un pasargātu gan pelēkos roņus, gan arī 
mājdzīvniekus;

• ieteicams ierobežot guļošu ronēnu ar lentēm, 
novelkot tās vismaz 10 metru attālumā no roņu 
mazuļa;

• atbilstīgi Veterinārmedicīnas likuma 21.1. pan-
tā noteiktajam nodrošināt mirušo dzīvnieku 
savākšanu un iznīcināšanu, par to informējot 

https://www.daba.gov.lv/lv/media/8533/download
https://www.daba.gov.lv/lv/media/8533/download
https://youtu.be/Ox93MpCiCw0


4

DAP. Te iespējami arī sadarbības līgumi ar dzīv-
nieku patversmēm.

Jāatzīmē arī, ka, pamatojoties uz dabas skaitīšanā 
izstrādātajā roņu sugas aizsardzības plānā apko-
potajiem datiem par Latvijas piekrastē esošajiem 
roņiem, izstrādāts kompensāciju mehānisms zvej-
niekiem par roņu radītajiem postījumiem. Pērn 
Zemkopības ministrija izmaksājusi kompensācijas 
49 zvejniekiem. Plānā atrodama arī papildu infor-
mācija par roņiem, kā arī iespējamiem risināju-
miem roņu un zvejnieku konfliktos.

Plašāka informācija DAP speciālistu prezentācijās, 
kas pieejamas šeit.

Tiešraides videoieraksts ievietots LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi-
deoarhīvs” vai šeit.

 
Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

4. martā notika Latvijas Piekrastes pašvaldību ap-
vienības (LPPA) Valdes sēde, kurā izskatīja Saeimā 
virzītos grozījumus Aizsargjoslu likumā un nākot-
nes apbūves iespējas krasta kāpu aizsargjoslā, kā 
arī uzklausīja informāciju par projektu “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēša-
na”. Sēdi vadīja apvienības Valdes priekšsēdētājs 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs.

Valdes sēdē norisinājās aktīvas diskusijas par Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM), kā arī Saeimas deputātu iesniegtajiem 
priekšlikumiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā.

Viens no priekšlikumiem paredz papildināt liku-
ma normu, nosakot, ka Baltijas jūras un Rīgas 
līča aizsargjosla izveidota, “maksimāli ņemot vērā 
sabiedrības intereses”. Tomēr piekrastes pašvaldī-
bas uzskata, ka šis papildinājums nav skaidrs un 

argumentēti pamatots, jo būtu jāsaprot, kā racio-
nāli un juridiski varēs noteikt visas sabiedrības in-
tereses. Tā, piemēram, kas piedalīsies publiskajās 
apspriešanās, aizpildīs aptaujas anketas – vai tie 
būs vietējie iedzīvotāji vai visa Latvijas sabiedrība. 
Visticamāk, norma būtu jāpapildina ar skaidroju-
mu tieši par vietējo iedzīvotāju interešu ņemšanu 
vērā, jo par pašvaldības darbu lemj vietējie iedzī-
votāji, nevis visa sabiedrība kopumā. Tāpat būtu 
skaidri jādefinē, vai tie ir iedzīvotāji, kuri deklarēti 
konkrētajā teritorijā, tiem pieder īpašums u. c. To-
mēr jāņem vērā, ka vietējo iedzīvotāju intereses 
tiek izvērtētas, izstrādājot teritorijas plānojumu 
un organizējot tā sabiedrisko apspriešanu. Tā kā 
krasta kāpu aizsargjosla tiek noteikta un attiecīgi 
attēlota teritorijas plānojumā, nav lietderīgi veikt 
vēl kādu sabiedrības aptauju. Tāpēc Valde vieno-
jās neatbalstīt konkrēto priekšlikumu un likuma 
papildināšanu ar formulējumu “maksimāli ņemot 
vērā sabiedrības intereses”.

Par krasta kāpas aizsargjoslas noteikšanu cie-
mos iesniegti trīs likuma grozījumi. Viens variants 
paredz, ka krasta kāpu aizsargjoslas platums šajos 
ciemos nav mazāks par 150 metriem un tajā tiek ie-
kļauti Latvijā reti sastopami īpaši aizsargājamie bio-
topi, ja tiem izveidots mikroliegums, un tiek ņemta 
vērā vēsturiskā un tipiskā Latvijas piekrastes ciemu 
apdzīvojuma struktūra. Valde uzsver, ka Latvijā 
nav noteikti reti sastopami aizsargājami biotopi, jo 
tāda formulējuma nav nevienā normatīvajā aktā. 
Krasta kāpu aizsargjosla nav saistāma ar mikrolie-
gumiem. Ja šādu likuma redakciju pieņems, tas var 
veicināt mikroliegumu izveidi, kas savukārt tikai 
pastiprinās saimnieciskās darbības aprobežojumus 
krasta kāpu aizsargjoslā, jo mikroliegumos, kas 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6552-videoseminars-par-sadarbibu-saistiba-ar-ronu-mazuliem-liedaga
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/635-videoseminars-par-sadarbibu-saistiba-ar-ronu-mazuliem-liedaga


5

izveidoti īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai, 
aprobežojumi ir stingrāki nekā Aizsargjoslu likumā 
noteiktie aprobežojumi krasta kāpu aizsargjoslā. 
Tādēļ, ja krasta kāpu aizsargjoslā iekļaus īpaši aiz-
sargājamo biotopu mikroliegumus, iedzīvotājiem 
vēl vairāk tiks ierobežota iespēja saimniekot savā 
zemē. Tāpēc Valde neatbalsta šādu priekšlikumu, 
tajā skaitā par definējumu “tipisks ciems”. Definē-
jot ciemus un nosakot tiem tipoloģiju, pazudīs to 
unikalitāte un konkrētā ciema vērtība.

Otrs variants paredz izteikt Aizsargjoslu likuma 
6. panta otrās daļas 1. punkta b) apakšpunktu šādā 
redakcijā: “b) ja ciemu robežas ir apstiprinātas šā 
likuma 67. pantā paredzētajā kārtībā un noteiktas 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, krasta 
kāpu aizsargjoslas platums šajos ciemos nav ma-
zāks par 150 metriem, ārpus neitrālās zonas obli-
gāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus un 
ņemot vērā vēsturisko apdzīvojuma struktūru.”

Tā kā krasta kāpu aizsargjosla nav sadalīta zonās, 
Valdes ieskatā nevar runāt ne par neitrālo, ne kādu 
citu zonu.

Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē atrodas vai-
rākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tajā 
skaitā nacionālie parki un dabas liegumi. Vairākām 
no šīm teritorijām ir izstrādāts funkcionālais zonē-
jums, kurā izdalīta arī neitrālā zona, taču konkrēti 
aizsardzības režīmi šajās zonās ir noteikti individu-
ālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. 
Aizsargjoslu likuma tvērums aptver visu krasta 
kāpu aizsargjoslu neatkarīgi no tā, vai tā atrodas 
kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai ne. 
Līdz ar to Valde iesniegto priekšlikumu neatbalsta.

Trešais Aizsargjoslu likuma grozījumu variants pa-
redz atteikties no īpaši aizsargājamo biotopu ob-
ligātas iekļaušanas krasta kāpu aizsargjoslā ciemu 
teritorijās, izsakot Aizsargjoslu likuma 6. panta ot-
rās daļas 1. panta b) punktu šādā redakcijā: “b) ja 
ciemu robežas ir apstiprinātas šā likuma 67. pantā 
paredzētajā kārtībā un noteiktas vietējās pašvaldī-
bas teritorijas plānojumā, krasta kāpu aizsargjoslas 
platums šajos ciemos nav mazāks par 150 metriem.”

LPPA Valde nolēma atbalstīt šādu ierosinājumu li-
kuma grozījumiem. Valdes ieskatā krasta kāpu aiz-
sargjoslas robeža nav saistāma ar īpaši aizsargāja-
mo biotopu izplatību. Īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzība būtu jānodrošina saskaņā ar Sugu un 
biotopu aizsardzības likumu, savukārt krasta kāpu 

aizsargjoslai, kāda tā ir noteikta un iezīmēta teri-
torijas plānojumā, ir jāpaliek nemainīgai. Biotopi 
laika gaitā veidojas, attīstās, dažādu iemeslu dēļ 
izzūd. Tas nozīmē, ka atkarībā no tā, vai no jauna 
ir izveidojušies vai arī zuduši biotopi, būtu jāgro-
za teritorijas plānojums, kas prasītu nesamērīgi 
lielus administratīvos, finanšu un laika resursus, 
kā arī apdraudētu tiesiskās paļāvības principu. 
Tā, piemēram, atbilstoši spēkā esošam teritorijas 
plānojumam iegādājoties zemi apbūves veikšanai 
ārpus krasta kāpas aizsargjoslas, var rasties situā-
cija, ka teritorijas plānojums tiek mainīts, jo izvei-
dojies biotops, kā dēļ tiek paplašināta krasta kāpu 
aizsargjosla un būvniecība vairs nav iespējama. 
Jāņem vērā arī tas, ka par saimnieciskās darbības 
aprobežojumiem krasta kāpu aizsargjoslā kom-
pensācijas nav paredzētas.

Vairāk informācijas par konkrētajiem priekšliku-
miem atradīsit prezentācijā šeit.

Valdes sēdes otrā daļa bija veltīta jautājumam par 
nākotnes apbūves iespējām krasta kāpu aizsarg-
joslā. Valdes priekšsēdētājs D. Straubergs infor-
mēja, ka pašvaldībā arvien vairāk vēršas uzņēmēji 
un investori ar piedāvājumiem pludmalē vai jūras 
krastā attīstīt dažādus pakalpojumus. Bieži gadās, 
ka šie piedāvājumi ir inovatīvi un mūsdienīgi, tomēr 
nav skaidrs, vai var dot atļauju šīs idejas īstenot, 
piemēram, kaut vai tādēļ, ka nav saprotams, vai 
objekts, kuru plānots izvietot, atbilst būves definī-
cijai. Tehnoloģijas attīstās, līdz ar to pašvaldībām, 
plānojot savas teritorijas attīstību, nākas sastapties 
ar izaicinājumiem. Arī normatīvajam regulējumam 
ir jāatbilst pašreizējai situācijai. Lai aktualizētu šos 
jautājumus, apkopotu idejas uzņēmējdarbības at-
tīstībai piekrastē, apmainītos viedokļiem un ap-
spriestu iespējamos grozījumus normatīvajos ak-
tos, ja tādi būtu nepieciešami, Valde nolēma rīkot 
forumu par nākotnes attīstības iespējām piekrastē.

Noslēgumā LPS padomniece vides aizsardzības 
jautājumos Sandra Bērziņa informēja par projek-
ta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivi-
tāšu realizēšana” virzību. Valde akcentē šā projek-
ta lielo nozīmi krasta un pludmales apsaimnieko-
šanā, kā arī labiekārtošanā.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/piekrastes-pasvaldibu-apvieniba/6561-piekrastes-pasvaldibu-apvienibas-valdes-sede-4-marta-2021
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksmeseminārs 5. martā notika attāli-
nāti, un videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoar-
hīvs” vai šeit.

Vispirms par likumdošanas jaunumiem informēja 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča un padomniece reģionālās attīstības jautā-
jumos Ivita Peipiņa.

Kristīne Kinča informēja par VARAM izstrādāto 
jauno likumprojektu “Pašvaldību likums”, kas 
dienu iepriekš – 4. martā – tika skatīts Ministru 
kabinetā un atbalstīts virzībai uz Saeimu. LPS iz-
teikusi daudz iebildumu par šo likumprojektu, tajā 
skaitā par izpilddirektoru darba regulējumu. Li-
kumprojektā paredzēts, ka dome pašvaldības iz-
pilddirektoru ieceļ uz pieciem gadiem, pirms tam 
rīkojot amata kandidātu atlasi atklātā konkursā. 
LPS uzskata, ka izpilddirektorus nevajadzētu ie-
saistīt politiskajā tirgū un izpildvara ir jānodala no 
lēmējvaras.

Vēl K. Kinča pastāstīja par grozījumiem Repub-
likas pilsētas domes un novada domes depu-
tāta statusa likumā, kas Saeimā otrajā lasījumā 
pieņemti 11. februārī. Grozījumi paredz tiesības 
saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mē-
nešalgu apmērā tām personām, kuras laikā no 
1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam 

bijušas pilsētu domju, rajonu padomju, novadu 
domju vai pagastu padomju deputāti vai vietnieki. 
Iegūtās tiesības tiek saglabātas ne tikai tiem, kas 
jau saņem šo pabalstu, bet arī tiem, kas vēl varēs 
pieteikties.

Ivita Peipiņa izpilddirektorus informēja par MK no-
teikumiem nr. 142 “Kārtība, kādā pašvaldībām 
piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 
rezultātā radušos administratīvos izdevumus”. 
VARAM solījusi sagatavot vēstuli pašvaldībām un 
informēt, ka jaunveidojamās pašvaldības ir visu 
saistību pārņēmējas, tādēļ no mērķdotācijas varēs 
apmaksāt arī jau iepriekš noslēgtos līgumus.

18. februārī Saeimā pieņemtie grozījumi Teritori-
jas attīstības plānošanas likumā paredz VARAM 
noteikt kritērijus un kārtību detālplānojumu pār-
skatīšanai, un pašvaldībām šie detālplānojumi būs 
jāsakārto atbilstoši likumam līdz 2023. gada 1. jū-
nijam. Savukārt nākamā gada 1. janvārī stāsies 
spēkā jauna kārtība par pašvaldības teritorijas plā-
nojuma un lokālplānojuma pieņemšanu un spēkā 
stāšanos saistībā ar publikācijām “Latvijas Vēst-
nesī” un ģeoportālā. Lūgums visu pašvaldību spe-
ciālistiem iepazīties ar šiem grozījumiem un aktīvi 
piedalīties VARAM organizētajā seminārā 11. mar-
tā. No VARAM joprojām tiek gaidīti arī redakcio-
nāli priekšlikumi “Covid-19 infekcijas izplatības 
seku pārvarēšanas likuma” 21. panta redakcijai, lai 
būtu iespēja teritorijas plānošanas dokumentus 
apspriest neklātienē.

LPS padomniece Sniedze Sproģe atgādināja, ka 
līdz 10. martam gaida pieteikumus projektam 
“Meža dienas 2021”. Pašvaldībai pieteikumā 
jānorāda iecerētais darbs parkā vai mežaparkā 
(stādu un/vai kokmateriālu iegāde mazajām arhi-
tektūras formām) un obligāti jāiekļauj izglītojošs 
seminārs par meža nozares jautājumiem.

Viņa arī iepazīstināja ar kolēģa Aino Salmiņa pre-
zentāciju par aktualitātēm sabiedriskā transpor-
ta pakalpojuma jomā un paredzēto finansējumu 
autoceļiem. VARAM sagatavotā pašvaldību ceļu 
sakārtošanas programma gaidot MK rīkojumu, un 
tad arī būšot zināms apstiprinātais projektu ceļu 
saraksts.

LPS padomnieks A. Salmiņš lūdz pašvaldības at-
sūtīt jautājumus un priekšlikumus par plūdu 
seku likvidēšanu un civilās aizsardzības plānu 

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/637-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-5-marta


veidošanu, kas 10. martā tiks apspriesti LPS Taut-
saimniecības komitejas un Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas apvienotajā sēdē.

Sanāksmes turpinājumā izpilddirektori varēja no-
klausīties Latvijas Bankas Monetārās politikas pār-
valdes galvenā ekonomista Dr. Oļega Krasnopjo-
rova interesanto lekciju par darba tirgu pandēmi-
jas laikā. Skaitļos un faktos balstītajā prezentācijā 
varat pārliecināties, ka Covid-19 kopējā ietekme uz 
darba tirgu nav liela un attiecībā uz nodarbinātību 
tā būtiski atšķiras pa nozarēm, profesijām, paš-
valdībām un iedzīvotāju grupām. Viņš uzsvēra, ka 
svarīgas ir iekšējās darbaroku rezerves un jo īpaši 
jāaktivizē jaunieši un vīrieši pusmūža vecumā, kā 
arī jārisina prasmju neatbilstības problēma.

Sarunu bloku par platjoslas tīklu un interneta pie-
ejamību ievadīja Latvijas Valsts radio un televīzi-
jas centra (LVRTC) projektu vadītājs Ivars Īverts. 
LVRTC optiskā tīkla projekta pirmajā kārtā no 
2012. līdz 2015. gadam tika izveidoti 1800 km un 
177 piekļuves punkti, savukārt otrajā kārtā, kas 
ilgst no 2016. līdz 2023. gadam, būs 2000 km un 
220 piekļuves punkti. Iznomāto tīklu kilometru 
skaits ar katru gadu pieaug un šogad sasniedzis 
2444 km. Līderi šajā jomā ir jaunais Valmieras 
novads (264,5 km), Madonas novads (260,6 km), 
Alūksnes novads (239,8 km), Bauskas novads 
(160,8 km), Talsu novads (140,1 km), Daugavpils 
novads (114,9 km), Salacgrīvas novads (107,4 km), 
Rēzeknes novads (82,4 km), Gulbenes novads 
(81,8 km) un Ludzas novads (60,6 km). LVRTC 
pārstāvis arī nosauca skolas, kuras iekļuvušas ātra 
interneta ierīkošanas sarakstā: Allažu pamatskola, 
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Burtnieku Ausekļa 
pamatskola, Daugmales pamatskola, Dundagas 
vidusskola, Ērgļu vidusskola, Griķu pamatskola, 
Jersikas pamatskola, Mazsalacas vidusskola, Mo-
res pamatskola, Palsmanes pamatskola, Raunas 
vidusskola, Rekovas vidusskola, Rudzātu vidus-
skola, Sējas pamatskola, Stalbes pamatskola, 
Straupes pamatskola, Ugāles vidusskola un Umur-
gas pamatskola. Uz jautājumu, vai šo sarakstu vēl 
varēs papildināt, I. Īverts atbildēja apstiprinoši, ja 
skola līdz septembrim būs atradusi partneri, kurš 
sakārtos pēdējo jūdzi, jo LVRTC atbildot tikai par 
vidējo jūdzi, bet par pēdējo jūdzi – Izglītības un zi-
nātnes ministrija.

Labās pieredzes stāstos dalījās Madonas novada 
domes izpilddirektors Āris Vilšķērsts un IKT at-

bildīgais speciālists Aleksejs Gusarovs. Platjoslas 
tīkla projekta divās kārtās Madonas novadā izbū-
vēti 173 km. Lai pieslēgtu pagastus un saslēgtu vie-
notā tīklā visas novada iestādes, izbūvēti ap 7 km 
optiskā tīkla, astoņu organizāciju pieslēgšanai iz-
mantoti bezvadu risinājumi, katrā no pieslēgtajām 
iestādēm notiek iekšējā tīkla pārbūve. Pirms tīkla 
izbūves katrs pagasts un katra pašvaldības iestāde 
iegādājās interneta pakalpojumus decentralizēti 
un tā ātrums un kvalitāte bija atšķirīgi. Pēc tīkla 
izbūves ir sakārtoti iestāžu iekšējie tīkli, centrali-
zēti palielināts interneta ātrums, centralizēti no-
tiek iestāžu IT risinājumu pārvaldība un iestādes 
iekļautas vienotā iekšējā tīklā. Tas ļauj ietaupīt, un 
pagastos parādās iespējas, kas līdz šim nebija pie-
ejamas interneta ātruma dēļ.

Platjoslas projekta pieredzē Jaunpils novadā da-
lījās SIA “REDAM” reģionālais operators Reinis 
Mizga. Viņš atzīmēja, ka lepojas ar paveikto darbu 
un interneta sakaru pakalpojumiem savā novadā. 
Pēdējās jūdzes izbūves rezultātā pakalpojumi tiek 
nodrošināti 41 mājsaimei, septiņiem uzņēmu-
miem ar optiskā kabeļa un pieciem uzņēmumiem 
ar radiolinka palīdzību. Prezentācijā atradīsit arī 
“REDAM” cenu piedāvājumu mājsaimēm un uz-
ņēmumiem.

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direk-
tors Normunds Egle iepazīstināja ar elektronisko 
sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. ga-
dam (šeit), kas nodots sabiedriskajai apspriešanai. 
Priekšlikumus, iesūtot rakstveidā uz epasta adre-
si satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, var iesniegt 
31. martam. Plānā piedāvātais modelis: vidējo jū-
dzi un pēdējo jūdzi īsteno kopā; plānošanas reģio-
ni sadarbībā ar pašvaldībām definē stratēģiskās 
prioritātes un iepirkuma prasības; konkursa kārtī-
bā izvēlēts privātais operators plāno un nodrošina 
interneta piekļuves pakalpojumus.

Noslēgumā LVRTC Komercdepartamenta direk-
tors Mārcis Dzenis pastāstīja par pašvaldību vaja-
dzībām, kas noskaidrotas ar anketēšanas palīdzī-
bu, un LVRTC pakalpojumiem pašvaldībām. Ap-
taujā 65 pašvaldības atbildējušas uz jautājumiem 
par datu glabāšanas paradumiem un kas neap-
mierina glabāšanas risinājumos, par izmaksām, 
rezerves kopēšanu, datu apjomu, rezerves datu 
glabāšanu u. c. Piedāvājums pašvaldībām – izman-
tot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu cen-
tra datu glabātavas nomu un rezerves kopēšanu, 

7

https://www.sam.gov.lv/lv/elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-plans-2021-2027gadam
mailto:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
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virtuālo serveru jaudas, fizisko datu centru un in-
tegrēšanas atbalstu.

Sanāksmē sniegtās prezentācijas meklējiet šeit!

Nākamā LPIA sanāksme notiks 9. aprīlī, un tajā ie-
cerēts apspriest aktuālus ATR jautājumus. Izpilddi-

rektori aicināti iesūtīt arī savus priekšlikumus, par 
kādām tēmām tuvākajā laikā būtu vērts padiskutēt!

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS priekšsēža dalība diskusijā par Rīgu 
kā sociālo inovāciju galvaspilsētu

5. martā – Vispasaules sociālā darba dienā – nori-
sinājās seminārsdiskusija “Rīga – sociālo inovāci-
ju galvaspilsēta”, ko rīkoja Rīgas domes Labklājī-
bas departaments. Pasākumā piedalījās arī LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Pasākuma videoierakstu iespējams noskatīties šeit.

Semināra mērķis bija iepazīstināt ar Rīgas inova-
tīvajiem risinājumiem un to paplašināšanu nacio-
nālā līmenī un diskutēt ar speciālistiem no LPS un 
ministrijām par Rīgas pieredzes multiplicēšanu 
nacionālā mērogā. Šobrīd vairākos nacionālā lī-
meņa politiskās plānošanas dokumentu projek-
tos, nacionālajos Eiropas Sociālā fonda projektos 
un valsts pārvaldes iestāžu apgalvojumos ir izvir-
zīti ieteikumi un izaicinājumi sociālo pakalpojumu 
jomai.

Šīs norādes lielā mērā attiecas uz risinājumiem, 
kuri Rīgā jau pastāv vai arī ir drīzas realizācijas sta-

dijā. Faktiski Rīga jau tagad ir jaunu un inovatīvu 
risinājumu un sociālo pakalpojumu attīstības tel-
pa: Rīgā tiek radīti jauni, iepriekš nebijuši sociālo 
pakalpojumu veidi un jaunas starpprofesionāļu un 
starpinstitūciju sadarbības formas (modeļi). Rīgā 
tiek veikti sociālā darba prakses pētījumi par mēr-
ķa grupu vajadzībām, par sociālo pakalpojumu 
efektivitāti, kā arī par nākotnes tendencēm soci-
ālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.

Savā uzrunā Gints Kaminskis uzsvēra, ka globālā 
krīze parāda un izceļ sociālā darba nozīmi sociālā 
miera saglabāšanā un atbalsta sniegšanā iedzīvo-
tājiem un prasa jaunu pieeju un modernus risinā-
jumus pakalpojumu nodrošināšanā. Arī Latvijas 
sabiedrība pieprasa pārmaiņas, ko var sekmīgi īs-
tenot ar inovācijām. Tādēļ ir īstais brīdis runāt par 
to, kādas pārmaiņas nepieciešamas, kādai jābūt 
rīcībai nacionālā un vietējā līmenī.

“Diskusijas atslēgas vārdi ir “Rīga – galvaspilsēta” – 
ne tikai kā valsts galvaspilsēta, bet kā ideju ģenera-
tors, virzītājspēks, attīstītājs, cilvēkkapitāla koncen-
trācijas vieta. Tieši sociāla inovācija ir šis mūsdienu 

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/6553-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-5-marta-2021-tiesraide-no-lps
https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti


LPS Tautsaimniecības un Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas 
apvienotā sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas un Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas kopsēde notiks 
vebināra formā (tiešsaistē) 10. martā plkst. 13.

Vebinārā tiks pārrunāta nozaru sadarbība plūdu 
draudu gadījumā un civilās aizsardzības komisi-
ju darbības principi un iespējamā organizatoriskā 
struktūra pēc ATR.

Darba kārtība:

1. Informācija par Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijas 
apriti ar pašvaldībām – LVĢMC Prognožu un 
klimata daļas vadītājs Andris Vīksna.

2. Par informācijas apmaiņas kārtību starp hidro-
tehnisko būvju īpašniekiem (tiesiskajiem valdī-
tājiem) un pašvaldību plūdu risku gadījumā – 
Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita 
Baklāne-Ansberga.

3. Problemātika plūdu vadības un koordinācijas 

un reaģēšanas organizēšanā sadarbībā ar paš-
valdībām – VARAM vadošais eksperts Arnis 
Šults.

4. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta (VUGD) sadarbību ar pašvaldībām plūdu 
draudu vai plūdu gadījumā:

• par sadarbības mehānismu ar Aizsardzības 
ministriju (Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem (NBS)) un iespējām pieprasīt NBS ie-
saistīšanos reaģēšanā, seku likvidēšanā vai 
atjaunošanas darbos;

• par iedzīvotāju informēšanu par rīcību plūdu 
draudu un plūdu gadījumā, tajā skaitā par cil-
vēku un īpašuma evakuāciju –

VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.

5. Diskusija “Kādai jābūt krīzes vadībai un pašval-
dību civilās aizsardzības komisijām pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas” – pašvaldību, 
LPS, VUGD un VARAM pārstāvji.

Komiteju apvienoto sēdi varēs skatīties tiešraidē 
LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs – Tiešraide” vai šeit.

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

9

prasībām atbilstošais process, jaunu ideju ģenerē-
šana, jo tā rodas jauns pakalpojums vai tiek veikti 
uzlabojumi. Tā ir pašvaldību misija – būt inovatīviem 
un dažādiem, radīt jaunas lietas iedzīvotāju labā un 
mācīties salīdzinot. Vienlaikus augt, pārņemot arī 
citu valstu un citu pašvaldību pieredzi,” sacīja LPS 
priekšsēdis.

Rīga ar saviem resursiem un iespējām ir pirmajās 
rindās iesaistē starptautiskos sadarbības tīklos, 
citu valstu pieredzes izzināšanā un pārnešanā uz 
Rīgu. Nenoliedzami, Rīgas pieredze un aprobētie 

pakalpojumi palīdz attīstīties Latvijai kopumā. 
Galvaspilsētā ir labās prakses piemēri citām paš-
valdībām. Tāpat citu pašvaldību ieviestie risināju-
mi ir interesanti Rīgai.

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/636-10-marta-plkst-1300-tautsaimniecibas-komitejas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-kopsede
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6566-diskute-par-rigu-ka-socialo-inovaciju-galvaspilsetu
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Sanāksme pašvaldību sabiedrisko 
attiecību speciālistiem par Vakcinācijas 
biroja komunikācijas plānu

11. martā plkst. 14 pašvaldību sabiedrisko attie-
cību speciālisti un citi atbildīgie darbinieki aicinā-
ti uz tikšanos ar Vakcinācijas biroja vadītāju Evu 
Juhņēviču un speciālistiem, kuri prezentēs masu 
vakcinācijas pret Covid-19 komunikācijas plānu un 
informatīvos materiālus un pastāstīs par pašvaldī-
bu iesaisti, iespējām, lomu un nozīmi šajā komuni-
kācijas un sabiedrības informēšanas kampaņā.

Sanāksme notiks MS Teams platformā.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Eksperiments: Covid-19 drošas vietas 
Briselē

Marta sākumā Briselē (Beļģijā) uzsākts pilotpro-
jekts, lai pielāgotu pilsētas dzīvi Covid-19 klāt-
būtnei nākamajos gados un ar jauno tehnoloģiju 
palīdzību veidotu tādu privāto un publisko infra-
struktūru, kurā nodrošināta pareiza ventilācija un 
vīrusu saturošo pilienu dispersija.

Pilotprojekta aizsācēji ir Briseles pilsētas mērs Fi-
lips Klozs (Philippe Close) un emeritētais infekcijas 
slimību profesors Nātans Klumeks (Nathan Clu-
meck), kuri izveidojuši darba grupu pirmo astoņu 
eksperimentālo vietu auditam. Darba grupā uzņē-
mēji kopā ar zinātniekiem, mediķiem, arhitektiem 
un inženieriem vērtēs, kā pielāgot telpas, lai tajās 
uzlabotu higiēnu un novērstu dažādu vīrusu izpla-
tīšanos.

Profesors Nātans Klumeks, kurš Beļģijā viens no 
pirmajiem mudināja arī iedzīvotājus ikdienā nēsāt 

ķirurģiskās maskas, uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi jau 
tagad domāt par iespējamiem risinājumiem. “Ar 
šo vīrusu mēs dzīvosim arī nākotnē. Visi pašreizē-
jie risinājumi ir īstermiņa vai vidēja termiņa. Tagad 
jādomā par ilgtermiņa darbībām, jo domāju, ka šī 
epidēmija nebūs pēdējā, un mums jau patlaban jā-
domā par to, kur un kā investēt,” atzina Klumeks. 
“Mēs zinām, ka šis vīruss izplatās arī ar mikrosko-
piskiem pilieniem līdz pat 5 metru attālumam. Un, 
ja jūs esat slēgtā, neventilētā telpā, esat inficēts un 
mazāk nekā 5 metru attālumā no kāda, tad jūs šo 
cilvēku inficēsiet. Tāpēc ventilācija ir nozīmīga, jo tā 
vīrusu “izšķīdina”. Ventilācija to izvada ārā un pat to 
sterilizē, ja mēs izmantojam tādus mehānismus kā, 
piemēram, UV,” skaidroja profesors.

Arī Briseles mērs Klozs norādīja, ka no pieredzētā 
gūtie secinājumi jāpielieto efektīvi. “Tā nav pēdējā 
pandēmija, mikrobi mūsu pasaulē turpinās pastā-
vēt, un pilsētām jāgūst labums no šīs pandēmijas, 
lai atrastu risinājumus. Jo īpaši tādēļ, lai arī nākotnē 
nebūtu uz ilgāku laiku jāslēdz kultūras, sabiedrības 
un ekonomikas jomā strādājošo uzņēmumu darbī-
ba. Tas, ko mēs ieviešam, ir metode,” norādīja Klozs 
un uzsvēra, ka pareiza ventilācija mazinās arī ris-
kus inficēties ar gripu vai gastroenterītu.

Pirmās astoņas vietas, kas tiks vērtētas un kurās 
izmantos jaunās tehnoloģijas, izvēlētas dažādās 
jomās: teātris, divas profesionālās izglītības sko-
las (kurās audzēkņi piedalās praktiskajos darbos), 



• 1. martā LV portāls: “Ko paredz jaunais Pašval-
dību likumprojekts” – par VARAM sagatavoto 
likumprojektu “Pašvaldību likums”, LPS iebil-
dumiem un LPS padomnieces Kristīnes Kinčas 
komentāri (šeit).

• 1. martā Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Trešdaļa mil-
jarda pārmaiņām digitālajā jomā. Kādiem pro-
jektiem Latvijā plāno tērēt Eiropas lielo nau-
du?” – par Eiropas Savienības naudu reformām 
digitālajā jomā un LPS padomnieces Ināras 

Dundures komentārs (šeit).

• 2. martā LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Kā sokas 
ar ceļu sakārtošanu atbilstoši jaunajai novadu 
kartei?” – LPS padomnieka Aino Salmiņa da-
lība diskusijā LR1 raidījumā “Krustpunktā” par 
ceļu sakārtošanu jaunajos novados (šeit).

• 3. martā LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Gads ar 
Covid-19: piektdaļa mirušo slimnieku dzīvojuši 
pansionātos” – LPS padomnieces Ilzes Rudzī-
tes dalība LR1 raidījumā “Labrīt” par pandēmi-
jas ierobežojumiem sociālās aprūpes centros, 
pašvaldību pansionātiem, problēmām un risi-
nājumiem (šeit).

• 3. martā LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Arvien ak-
tuāla datortehnikas un interneta jaudu nepie-
tiekamība attālināto mācību laikā” – LPS pa-
domnieces Ināras Dundures dalība LR1 raidīju-
mā “Ģimenes studija” par datornodrošinājumu 
ģimenēm (šeit).

• 4. martā LSM.lv: “Jauno pašvaldību likumu vir-
za uz Saeimu; Pašvaldību savienība vēlas skaid-
ru finansējumu funkcijām” – par 4. marta val-
dības sēdē skatīto VARAM sagatavoto pašval-
dību likumprojektu un LPS vecākā padomnieka 
Māra Pūķa pausto (šeit).

• 6. martā LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Saeima vēl 
gari spriedīs par diviem likumiem saistībā ar iz-
maiņām novados” – par jauno Pašvaldību liku-
mu un Vēsturisko zemju likumu un LPS padom-
nieces Kristīnes Kinčas komentārs (šeit).
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restorāns un kafejnīca, sporta centrs, kinoteātris 
un universitātes auditorija. Briselē jau ir vairākas 
zāles ar ārējās ventilācijas sistēmu, kas ievada 
svaigu gaisu. Tāpat Brussels Expo izstāžu zālē, kur 
patlaban atrodas Beļģijā lielākais Covid-19 vakcinā-
cijas centrs, izvietotas UVC dezinfekcijas lampas.

Projekts aizsākts laikā, kad daudzas publiskas vie-

tas, kurās cilvēki pulcējas telpās, joprojām ir slēg-
tas. Tā, piemēram, restorāni un kafejnīcas darbu 
varētu atsākt ne agrāk kā 1. maijā. Arī kultūras pa-
sākumi telpās nenotiks vismaz līdz 1. maijam.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/skaidrojumi/325378-ko-paredz-jaunais-pasvaldibu-likumprojekts-2021
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/tresdala-miljarda-parmainam-digitalaja-joma-kadiem-projektiem-latvija-plano-teret-eiropas-lielo-naudu/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/ka-sokas-ar-celu-sakartosanu-atbilstosi-jaunajai-novadu-kartei.a140926/?fbclid=IwAR3WszKyA3JXcchJyq8r7iNgxGBp7Gz-W-RdTbWfnIEGxuV5MzZtFL2J8NA
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/gads-ar-covid-19-piektdala-miruso-slimnieku-dzivojusi-pansionatos.a395093/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/arvien-aktuala-datortehnikas-un-interneta-jaudu-nepietiekamiba-a.a140786/?highlight=%C4%A3imenes studija
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/jauno-pasvaldibu-likumu-virza-uz-saeimu-pasvaldibu-savieniba-velas-skaidru-finansejumu-funkcijam.a395355/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-vel-gari-spriedis-par-diviem-likumiem-saistiba-ar-izmainam-novados.a395640/


LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 11 no tiem ir saskaņoti, bet 
viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-117 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 27. jūnija noteikumos nr. 508 “Noteikumi par aiz-
sargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu 
platumu””

01.03.2021. 18.02.2021. Jā

2. VSS-97 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos 
nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plāno-
šanas periodā””

01.03.2021. 11.02.2021. Nē

3. VSS-105 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos 
nr. 130 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantoša-
nas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu 
iesniegumu atlases kārtas “Kultūras mantojuma saglabāšana, 
atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas 
vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas noteikumi””

02.03.2021. 11.02.2021. Jā

4. VSS-104 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos 
nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantoša-
nas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmās un otrās at-
lases kārtas īstenošanas noteikumi””

02.03.2021. 11.02.2021. Jā
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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 IESAISTE LIKUMDOŠANĀ



Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

4. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS169 – Noteikumu projekts “Ēku energoefek-
tivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifi-
kācijas noteikumi”

VSS161 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Jasmuižas estrāde”, Aizkalnē, Aiz-
kalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu 
novada pašvaldības īpašumā”

VSS163 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS164 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS170 – Noteikumu projekts “Attālināto mācību 
organizēšanas un īstenošanas kārtība”

VSS165 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabal-
stu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai””

VSS166 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
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5. VSS-103 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos 
nr. 635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantoša-
nas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu ie-
sniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas man-
tojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašval-
dībās” īstenošanas noteikumi””

02.03.2021. 11.02.2021. Jā

6. VSS-142 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Sa-
lacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līdumu 
trase” pārņemšanu valsts īpašumā”

03.03.2021. 25.02.2021. Jā

7. VSS-143 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Talsu 
novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Baznīcas ceļš”, “Kaļ-
ķu–Struņķu ceļš”, “Meža ceļš” un “Vidusupes ceļš” pārņemša-
nu valsts īpašumā”

03.03.2021. 25.02.2021. Jā

8. VSS-144 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ne-
retas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baraviķu ceļš” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

03.03.2021. 25.02.2021. Jā

9. VSS-119 – Noteikumu projekts “Valsts aizsardzības mācības 
nometņu izglītojamo un jaunsargu veselības aprūpes izdevu-
mu apmaksas kārtība”

03.03.2021 18.02.2021. Jā

10. VSS-128 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas 
valsts robežas likumā”

03.03.2021. 18.02.2021. Jā

11. VSS-131 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 18. septembra noteikumos nr. 633 “Zemes dzīļu 
izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā””

04.03.2021. 18.02.2021. Jā

12. VSS-116 – Informatīvais ziņojums “Par samazinātu darbaspē-
ka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbi-
nāto ienākumam”

05.03.2021. 18.02.2021. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499063
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499063
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499063
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499055
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499055
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Dein-
stitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””

VSS186 – Pamatnostādņu projekts “Transporta 
attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

VSS167 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos 
nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteiku-
mi””

VSS173 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos nr. 158 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta 
personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās 
veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rī-

gas” īstenošanas noteikumi””

VSS174 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos 
nr. 310 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uz-
labot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvo-
tājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īste-
nošanas noteikumi””

VSS177 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā nekustamā īpašuma Staru ielā 8–14, Ķegumā, 
Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada paš-
valdības īpašumā”

VSS178 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma Imanta ielā 6–12, Zilaiskalnā, 
Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, nodošanu Ko-
cēnu novada pašvaldības īpašumā”

Saglabājot šābrīža ierobežojumus un ar 
pašreizējo saslimstības samazinājuma 
tempu epidemioloģiskā situācija Latvijā 
uzlabosies maijā

Ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits Latvijā turpina 
lēni samazināties: salīdzinājumā ar iepriekšējo ne-
dēļu saslimstība samazinājusies par 11,2% un at-
klāti vidēji 592 jauni inficēšanās gadījumi dienā. 

Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 
iedzīvotāju ir 461,9. Saglabājot šābrīža drošības 
prasības, ar pašreizējo lēzeno saslimstības sama-
zinājuma tempu epidemioloģiskās situācijas uzla-
bošanos, kad valstī reģistrēts mazāk par 200 sasli-
mušo uz 100 000 iedzīvotāju dienā, varētu sagaidīt 
maijā.

Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā sasniegts līdz 
šim lielākais veikto testu skaits – kopumā 81 179 
testi. Vidējais pozitīvo testu īpatsvars ir 5,1% 
(pirms septiņām dienām – 70 477 testi, pozitīvo 
testu īpatsvars 6,6%). Veikto testu skaita dinami-
ka nedēļas laikā pieaugusi par 15,2%, veikti vidē-
ji 11 542 testi dienā (pirms septiņām dienām – 
10 068 testi dienā).

Aizvadītajā nedēļā fiksēti 4145 jauni inficēšanās 
gadījumi ar Covid-19 salīdzinājumā ar 4667 jau-
niem gadījumiem pirms septiņām dienām. Sa-
slimstības samazinājums novērots visos Latvijas 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499039
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499064
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499047
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499048
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reģionos (t. sk. Rīgā) un visās vecuma grupās, iz-
ņemot bērnus. Joprojām vērojams saslimstības 
pieaugums vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem. Vis-
augstākā saslimstība vērojama 10–19 gadus veco 
jauniešu vidū.

Mūsu kaimiņvalstī Igaunijā saslimstība turpina 
pieaugt, un ar 14 dienu kumulatīvo rādītāju 1309,1 
Igaunija Covid-19 saslimstības ziņā ir otrajā vietā 
Eiropas Savienības valstu vidū. Igaunijā, kur mācī-
bas noritēja klātienē, vecumā no 10 līdz 19 gadiem 
vērojams divreiz augstāks saslimstības īpatsvars 
nekā Latvijā. Tas apliecina, ka mācības klātienē ie-
tekmē bērnu saslimstību.

Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas re-
produktivitātes koeficients (R) Latvijā šobrīd ir 
0,91 (pirms nedēļas bija 0,97). Tas nozīmē, ka 100 
saslimušo inficē 91 citu cilvēku.

Tomēr epidemioloģiskā situācija Latvijā ir ļoti 
svārstīga un trausla. Vērtējot Covid-19 saslimstību, 
ko nosaka B.1.1.7. celma izplatība Latvijā, situāci-
jas uzlabošanās paredzama tikai maijā.

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jāizvērtē savas 
ikdienas gaitas. Vai darba pienākumus var veikt 

attālināti? Vai uz veikalu dodas viens ģimenes lo-
ceklis? Vai, parādoties kaut nelieliem saslimšanas 
simptomiem, es paliku mājās un uzsāku ārstēša-
nos? Vai sabiedriskās vietās pareizi lietoju sejas 
masku, nosedzot degunu un zodu? Vai ievēroju 
drošu distanci no citiem sabiedriskās vietās (pie-
mēram, veikalā, degvielas uzpildes stacijā u. c.)? 
Lai saslimstība turpinātu samazināties, svarīga ir 
ikviena līdzcilvēka iesaiste un atbildība.

Noderīgas saites:

jaunākā informācija par Covid-19: https://www.
spkc.gov.lv/lv/aktualitatesparcovid19;

informācija Covid-19 pacientiem: https://www.
spkc.gov.lv/lv/covid19pacientiem;

ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas mājās: 
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidotscel-
vedispacientiemkasslimoarcovid19unar-
stejasmajas;

informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slimnie-
ku kontaktpersonām: https://www.spkc.gov.lv/lv/
majaskarantinakontaktpersonam;

oficiālā un jaunākā informācija par vakcīnām pret 
Covid-19 un vakcināciju Latvijā: https://www.spkc.
gov.lv/lv/vakcinaspretcovid19.

Pagājušās nedēļas vakcinācijas plāns 
izpildīts, šonedēļ plānots vakcinēt vidēji 
2500 cilvēkus dienā

Izpildīts pagājušās nedēļas vakcinācijas plāns: vi-
dēji vakcinēti vairāk nekā plānotie 2000 iedzīvo-
tāji dienā, ceturtdien vakcinēts vairāk nekā 5900 
iedzīvotāju. Šonedēļ plānots vakcinēt vismaz vi-
dēji 2500 cilvēkus dienā.

Pagājušonedēļ no pirmdienas līdz sestdienai vak-
cinēti 19 217 iedzīvotāji – seniori virs 70 gadiem, 
mediķi un ilgstošas sociālās aprūpes centru iedzī-

votāji un darbinieki, arī iedzīvotāji ar smagām me-
dicīniskām indikācijām. Līdz sestdienai vakcinēts 
13 261 seniors, bet kopumā pirmo vakcīnu pret Co-
vid-19 saņēmuši jau 23 788 seniori. Papildus šiem 
iedzīvotājiem vakcīnas saņēmuši vairāk nekā 5736 
ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti un 2518 
darbinieki. Turpinās arī medicīnas iestāžu darbi-
nieku vakcinācija.

Veselības ministrija aicina ikvienu Latvijas iedzī-
votāju un pirmām kārtām seniorus pieteikties Co-
vid-19 vakcīnai pa tālruni 8989, vietnē manavak-
cina.lv vai pie ģimenes ārsta, jo tieši pieteikšanās 
ļaus operatīvi plānot vakcināciju aprīlī, kad Latvijā 
plānots saņemt lielāku vakcīnu skaitu.

Kopš 8. marta bezmaksas tālruņa līnija 8989 kļu-
vusi par pieteikšanās un informatīvo tālruni, un ie-
dzīvotāji šeit var ne tikai reģistrēties vakcīnai pret 
Covid-19, bet arī saņemt atbildes uz jautājumiem 
par vakcināciju.

https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid-19-un-arstejas-majas
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid-19-un-arstejas-majas
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid-19-un-arstejas-majas
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
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Vienreizējais 500 eiro atbalsts par bērnu: 
jautājumi un atbildes

Saeimā pieņemtie grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz sniegt 
vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā ģimenēm par 
katru bērnu. Cilvēkiem, kuru ģimenēs aug bērni, 
ir daudz jautājumu par šo atbalstu. Labklājības 
ministrija apkopojusi būtiskākos un piedāvā atbil-
des, skaidrojot, kādam nolūkam paredzēts šis pa-
balsts, kam tas tiek piešķirts – bērnam vai bērna 
vecākam –, vai atbalsta saņemšanai nepieciešams 
iesniegums, kad to sāks maksāt, kā notiks izmak-
sa, kā būs ar šo atbalstu, ja bērns piedzims martā, 
ko darīt tiem, kas šos pabalstus nesaņem, bet kam 
ir uz tiem tiesības, un vai no šā atbalsta var ieturēt 
naudu parādu dzēšanai. Atbildes meklējiet šeit.

Paplašināts atbalsts bezdarbniekiem 
prasmju pilnveidei

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbal-
stu bezdarba situācijā nonākušajiem būs iespēja 
pilnveidot vai iegūt jaunas zināšanas, mācoties 
tiešsaistes platformu kursos. Atbilstoši individu-
ālajam darba meklēšanas plānam un pasākuma 
iesaistes nosacījumiem NVA klients varēs brīvi 
izvēlēties platformu, vienlaikus tām būs jāatbilst 
noteiktiem kritērijiem.

Attālinātās mācības Covid-19 krīzes un pēckrīzes 
periodā papildus sekmēs arī augsti kvalificēto bez-

darbnieku izglītības pilnveidi, kam būtisku ieguldī-
jumu atgriešanai nodarbinātībā var sniegt prasmju 
sertifikācija. NVA klientiem platformu kursi būs 
pieejami uzņēmējdarbības, datorzinību, datu zi-
nātnes, informācijas tehnoloģiju jomās, kā arī pro-
fesionālās ievirzes svešvalodu apguvei. Bezdarb-
niekus paredzēts iesaistīt tādās mācību program-
mās, kas pēc to satura, ilguma un mācību maksas 
līdzinās neformālās izglītības programmām.

NVA reģistrētās personas var izvēlēties kursu tā-
dās platformās, kurās tiek piedāvātas vismaz divu 
augstākās izglītības iestāžu mācību programmas. 
Platformu mācību programmu piedāvājumā jābūt 
mācību programmām vismaz vienā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām, turklāt vismaz 
desmit no platformā izvietotajām augstākās iz-
glītības iestādēm jābūt iekļautām pasaules labāko 
augstākās izglītības iestāžu “Times Higher Educa-
tion” apkopotajā reitingā. Gadījumā, ja platforma 
piedāvā mazāk nekā desmit augstākās izglītības 
iestāžu mācību programmas, šajā reitingā jābūt 
iekļautām visām augstākās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas šeit.

https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/vienreizejais-500-eiro-atbalsts-par-bernu-jautajumi-un-atbildes
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas
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Seminārs Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla koordinatoriem un pašvaldību 
atbildīgajām amatpersonām

Lai stiprinātu pašvaldību lomu un kompetenci ve-
selības veicināšanas un slimību profilakses jomā, 
9. un 10. martā notiks divu dienu seminārs “Ve-
sela Latvija” Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām. 
Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības 
valstī, seminārs norisināsies tiešsaistē.

Seminārā varēs uzzināt, kā pētīt un analizēt ie-
dzīvotāju veselības rādītājus un paradumus un 
kā veiksmīgi komunicēt ar dažādām mērķaudi-
torijām, motivējot tās iesaistīties pašvaldību or-
ganizētajos pasākumos. Koordinatorus apmācīs, 
kā plānot un īstenot veselību veicinošus pasāku-
mus, kā arī izvērtēt to rezultātus. Šajā seminārā 

tiks turpināta 2020. gada augusta seminārā skartā 
tēma par atkarību izraisošu vielu un procesu profi-
laksi pašvaldības iedzīvotāju vidū. Koordinatoriem 
būs iespēja iepazīties arī ar labās prakses piemē-
riem par jau īstenotiem veselību veicinošiem pro-
jektiem Latvijā un ārzemēs.

Seminārā aicināti piedalīties Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla koordinatori, kuri ikdienā nodar-
bojas ar sabiedrības veselības un veselības veici-
nāšanas jautājumiem. Nacionālajā veselīgo paš-
valdību tīklā pašvaldības iegūst papildu atpazīsta-
mību un statusu, metodoloģisko atbalstu, iespēju 
piedalīties bezmaksas semināros un pieredzes ap-
maiņas braucienos, materiālus par veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses jautājumiem, kā arī 
iespēju veidot jaunus kontaktus.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sek-
mēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju ap-
maiņu pašvaldību vidū, kā arī sniegt pašvaldībām 
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselī-
bas veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līme-
nī. Tiek veicināta arī darbinieku izglītotība sabied-
rības veselības un veselības veicināšanas jomā, 
tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlī-
dzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Šobrīd 
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir iestājušās 
113 pašvaldības, un plašāk par to var izlasīt šeit.

Seminārs norisināsies 9. un 10. martā tiešsaistē, 
izmantojot Zoom platformu.

Diskusija par humanitāro zinātņu 
digitālo resursu izmantošanas iespējām

10. martā plkst. 17–18:30 Liepājas Universitātes 
starptautiskajā konferencē “Aktuālas problē-
mas literatūras un kultūras pētniecībā” tieš-
saistē norisināsies demonstrāciju seminārs un 
diskusija par humanitāro zinātņu digitālo resursu 
izmantojuma iespējām, ko organizē valsts pētī-

jumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie 
resursi” projekta dalībnieki.

Seminārs varētu būt patiešām interesanta iespēja 
tūrisma, kultūras un citiem uzņēmējiem, paš-
valdību attīstības plānu un tūrisma politikas vei-
dotājiem iepazīt iespējas, ko digitālo avotu krātu-
ves var dot uzņēmuma, pakalpojuma, apkaimes 
vai reģiona pievilcības veicināšanā, attīstībā un 
lepnuma stiprināšanā par savu novadu.

Demonstrāciju daļā humanitāro zinātņu digitā-
lo resursu veidotāji – LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
LU Matemātikas un informātikas institūta Māk
slīgā intelekta laboratorija, LU Lībiešu institūts un 
citi – demonstrēs resursu pielietojuma piemērus 

https://esparveselibu.lv/veiksmigi-aizvaditi-seminari-vesela-latvija
https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija
https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija
https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija
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un iespējas. Diskusijā dažādu jomu profesionāļi, 
politikas veidotāji un citi dalībnieki tiks aicināti uz 
viedokļu apmaiņu un ideju ģenerēšanu par sadar-
bības virzieniem un plašāka resursu pielietojuma 
iespējām. Diskusijas moderatori: Valts Ernštreits 
un Sanita Reinsone.

Pirms demonstrāciju un diskusiju semināra 
plkst. 14–16:30 norisināsies konferences panelis 
“Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze 
un sadarbība”, kur ar priekšlasījumiem uzstāsies 
valsts pētījumu programmas projekta “Humanitā-
ro zinātņu digitālie resursi” dalībnieki.

Seminārs “Vietējās sadarbības un 
iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes 
ūdens resursu apsaimniekošanai”

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
(LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE programmas 
projektā “GOODWATER IP” aicina iedzīvotājus, 
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas uz infor-
matīvajiem semināriem “Vietējās sadarbības un 
iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens 
resursu apsaimniekošanai”.

Semināru mērķis – veicināt vietējo iniciatīvu grupu 
sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu 
ideju ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekoša-
nai, lai saņemtu mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, 
savā pašvaldībā risinot ūdens piesārņojuma pro
blēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasāku-
miem (mazo grantu).

5. martā jau norisinājās pasākums Lielupes upju 
baseina apgabalam.

Pārējie semināri, kas notiks Zoom tiešsaistes plat-
formā:

12. martā – pasākums Gaujas upju baseina apga-
balam, reģistrācijas anketa ŠEIT;

19. martā – pasākums Ventas upju baseina apga-
balam, reģistrācijas anketa ŠEIT;

26. martā – pasākums Daugavas upju baseina ap-
gabalam, reģistrācijas anketa ŠEIT.

Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv 
un www.facebook.com/LIfeGoodwater/.

JSPA organizētās aktivitātes 2021. gada 
pavasarī

Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto un pašval-
dību jaunatnes lietu speciālistu, kā arī jaunatnes 

projektu īstenotāju profesionālo izaugsmi, Jau-
natnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
šopavasar piedāvās tiešsaistes seminārus par jau-
niešu līdzdalību, apmaiņām un starptautiskiem pro-
jektiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Kopumā būs pieejami četri mācību kursi, kas no-
risināsies no marta līdz jūnijam. Tāpat martā JSPA 
raidierakstu “Jaunam būt” papildinās sešas jaunas 
epizodes par dažādiem ES jaunatnes mērķiem, 
kas atspoguļo jauniešu uzskatus visā Eiropā.

Sākot ar 18. martu, JSPA piedāvā starptautis-
kus tiešsaistes seminārus par darbā ar jaunatni 

https://saite.lv/bwez2
https://saite.lv/O2QIq
http://www.facebook.com/LIfeGoodwater/
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iesaistītajiem nozīmīgiem tematiem.

• “Tiešsaistes seminārs pašvaldību darbi-
niekiem par Democracy Reloading rīku” 
(18. marts–17. jūnijs) paredzēts pašvaldību jau-
natnes lietu speciālistiem. Semināra mērķis ir 
palīdzēt viņiem attīstīt un īstenot jauniešu līdz-
dalību lēmumu pieņemšanā un uzlabot vietējo 
demokrātiju, izmantojot the Democracy Re-
loading tiešsaistes rīku. Pieteikšanās mācībām 
līdz 15. martam elektroniski.

• Tiešsaistes seminārs “Jauniešu balsis Eiropas 
digitālajā radio” (12.–18. aprīlis) apvienos tos 
darbā ar jaunatni iesaistītos un jauniešus, kuri 
plāno izmantot radio sava viedokļa izteikšanai. 
Semināra mērķis ir dot balsi jauniešiem viņu per-
sonīgajai attīstībai. Mācības ir plānotas kā ilgter-
miņa aktivitāte divos posmos, kas ietver mācību 
kursu un partnerības veidošanu. Pieteikšanās 
mācībām līdz 15. martam elektroniski.

• “Mobility Taster – tiešsaistes mācības iekļau-
jošām organizācijām” (23. aprīlis–21. maijs) 
tiks veidotas ar mērķi sniegt darbā ar jaunat-
ni iesaistītajiem informāciju par programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām orga-
nizēt starptautiskus projektus jauniešiem no 
nelabvēlīgas vides, ar sociālekonomiskām grū-
tībām, ar ierobežotām iespējām, no minoritā-
šu kopienām u. c. Pieteikšanās mācībām līdz 
28. martam elektroniski.

• “BiTriMulti (BTM) – tiešsaistes mācību kurss 
jaunpienācējiem jauniešu apmaiņā” (10.–
21. maijs) piedāvās starptautiskas mācības 
darbā ar jaunatni iesaistītajiem, īpaši tiem, kuri 
gatavojas īstenot savu pirmo starptautisko jau-
natnes apmaiņas projektu nākamajā program-
mā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Pieteikša-
nās mācībām līdz 19. martam elektroniski.

Ņemot vērā Covid-19, visi mācību kursi tiks pasnieg-
ti tiešsaistē. Seminārus īsteno programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras Beļ-
ģijā, Grieķijā, Itālijā, Slovākijā un Ungārijā sadarbībā 
ar SALTO-YOUTH mācību resursu centru.

Drīzumā būs publicētas arī sešas jaunas JSPA 
raidieraksta (podkāsta) “Jaunam būt” epizodes, 
kurās tiks runāts par ES jaunatnes mērķiem, kas 
aptver tādus tematus kā līdzdalība, jauniešu ga-
rīgā veselība un labklājība, dzimumu līdztiesība, 
iekļaujoša sabiedrība, kvalitatīva mācīšanās un 
lauku jauniešu attīstības veicināšana. Gan iepriek-

šējās, gan jaunās epizodes būs pieejamas video-
versijā YouTube, kā arī klausāmas audioplatformās 
Spotify, CastBox, ApplePodcasts.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) turpina vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni 
šodien un rīt” un aicina pieteikties tiešsaistes ve-
bināriem martā. Vebināri paredzēti jaunatnes dar-
bā iesaistītajiem – gan tiem, kuri ikdienā strādā ar 
jauniešiem, gan tiem, kuri vēl tikai plāno to darīt.

Dalībai vebināros iepriekš jāreģistrējas.

• Tiešsaistes seminārs “Ilgtspējīga un zaļa 
pieeja projektu un pasākumu īstenošanā” 
9. martā plkst. 10:30

Jautājums par ilgtspējīgu un zaļu pieeju un rīcību 
resursu izmantošanā kļūst arvien aktuālāks. Šogad 
ir sācies jaunais ES programmas “Erasmus+” posms 
(2021–2027), kurā viena no trīs galvenajām prioritā-
tēm ir ilgtspējīga un zaļa pieeja, kā arī viens no Ei-
ropas jaunatnes mērķiem ir ilgtspējīga zaļā Eiropa.

Vebinārā tiks runāts par to, kā darbu ar jaunatni īs-
tenot videi un klimatam draudzīgāk. Tiks apskatīts, 
kā savienot un sabalansēt pasākuma vai projekta 
ilgtspējību ar mācīšanās dimensiju tajā, kā novēr-
tēt aktivitātes ietekmi un kā pieņemt lēmumus, 
kas palīdzēs ekoloģiski sasniegt projekta mērķus.

Vebinārs paredzēts gan iesācējiem, gan pieredzē-
jušiem jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes 
darbiniekiem un visiem, kas veic darbu ar jaunie-
šiem gan pašvaldības iestādēs, gan NVO, gan arī 
ārpus tām.

Vebināru vadīs Staņislavs Babins, neformālas iz-
glītības mācību vadītājs un projektu koordinators 
ar 15 gadu pieredzi videi draudzīgo projektu īste-
nošanā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Iepriekšēja reģistrācija šeit.

• Tiešsaistes seminārs “Jauniešu aktivitāšu 
popularizēšana digitālajā vidē” 18. martā 
plkst. 10:30

Digitālais mārketings noder ne tikai lielām biznesa 
organizācijām, bet jebkurai publiskai, nevalstis-
kajai organizācijai, lai virzītu savu pakalpojumu 
plašākai auditorijai. Tas ir būtisks palīglīdzeklis arī 
jauniešu aktivitāšu popularizēšanai un uzmanības 
piesaistīšanai.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloading-toolkit-webinars-2021.9025/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-digital.9125/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-online-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.9130/
https://www.salto-youth.net/
https://www.youtube.com/watch?v=rF_dzO3064k&list=PLcn_KeycnmfupeudjgKiREK0fJwZrq1gD&index=1
https://open.spotify.com/show/5BH7eYBZlYwAhXgVGF5VEv
https://castbox.fm/channel/Jaunam-B%C5%ABt-id2953233?country=us
https://podcasts.apple.com/be/podcast/jaunam-b%C5%ABt/id1515941932
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvd-2gqT0oHdGFjltEnw4359kDpPNHXxZH


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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Vebinārā varēs iepazīties ar digitālā mārketinga 
jautājumiem, kas sekmēs jauniešiem organizētu 
aktivitāšu popularizēšanu, veiksmīgāk piesaistot 
plašāku auditoriju. Vebinārs paredzēts jaunatnes 
lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem un vi-
siem, kas veic darbu ar jauniešiem gan pašvaldības 
iestādēs, gan NVO, gan arī ārpus tām.

Vebināru vadīs Kristīne Tjarve, izglītības zinātņu 
maģistre, komunikācijas nozares praktiķe ar vai-
rāk nekā 16 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņē-
muma “C SMART” vadītāja, vairāku Latvijas izglī-
tības iestāžu mācībspēks, darbojas dažādās NVO.

Iepriekšēja reģistrācija šeit.

“Atvērtās dienas laukos” būs arī šogad – 
no 10. līdz 13. jūnijam

Ikviens lauku tūrisma uzņēmējs aicināts pievie-
noties šim pasākumam: naktsmītnes, amatnieki, 
pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzē-
tāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, at-
rakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas 
takas un daudzi citi. Sīkāka informācija šeit.

Dalība jāpiesaka, aizpildot elektronisku PIETEIKU-
MA ANKETU. Pieteikšanās – līdz 19. martam.

“Atvērtās dienas laukos” ir Latvijas lauku apceļo-
šanas un iepazīšanas pasākums ar mērķi popula-

rizēt laukus – laukos audzētus, ražotus, gatavotus 
produktus, pakalpojumus –, kā arī ieinteresēt ie-
dzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku la-
bumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties 
laukos audzētus un ražotus produktus, atpūsties 
un izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot 
laukos. Vadoties pēc situācijas valstī, tiks sagata-
votas vadlīnijas un ieteikumi viesu uzņemšanai, kā 
arī iespējamas izmaiņas.

Mājas kafejnīcu dienas visā Latvijā

Šajā vasarā un tās izskaņā plānotas arī “Māju ka-
fejnīcu dienas”. Aicinājums vietējiem koordinato-
riem pieteikt sava reģiona dalību “Mājas kafejnīcu 
dienām” līdz 31. martam.

Sīkāka informācija un pieteikuma anketa šeit.

Pašvaldības līdz 10. martam vēl var 
pieteikties projekta konkursam “Meža 
dienas 2021. gadā”

Līdz 10. martam paš-
valdības var pieteikt 
savas idejas par dar-
biem parkos. Projektā 

tiks atbalstīta stādu un/vai kokmateriālu iegāde 
mazajām arhitektūras formām, kā arī obligāts 
nosacījums ir izglītojoša pasākuma rīkošana par 
meža nozares nozīmību.

Šāgada konkursa moto: veidosim daudzveidīgu 
Latviju un tīkamu ainavu! Pieteikumu, lūdzu, sū-
tiet LPS padomniecei Sniedzei Sproģei uz epasta 
adresi sniedze.sproge@lps.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
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEld-yuqjorGNB1yl-72z9sYilOmsxXWcBb
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
https://forms.gle/G2nwMDsncgmasEHC7
https://forms.gle/G2nwMDsncgmasEHC7
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
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