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INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

Pašvaldības un Vakcinācijas projekta 
birojs vienojas par turpmāko rīcību 
vakcinācijas centru izveidē

23. martā  Latvijas  Pašvaldību  savienība  (LPS)  rī-
koja  kārtējo  iknedēļas  pašvaldību  vadītāju  un 
pārstāvju  tikšanos ar Vakcinācijas projekta biroja 

vadību, lai pārrunātu aktualitātes un vienotos par 
turpmāko rīcību masu vakcinācijas centru izveidē 
pilsētās un novados.

Ziemeļkurzemes  Reģionālās  slimnīcas  Valdes 
priekšsēdētājs Juris Lācis prezentēja Ventspilī  iz-
veidoto masu vakcinācijas punktu un dalījās node-
rīgā pieredzē. Viņa prezentāciju skatiet šeit!

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6601-pasvaldibas-un-vakcinacijas-projekta-birojs-vienojas-par-turpmako-ricibu-vakcinacijas-centru-izveide
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Šodien, 30.  martā,  Ventspilī  izmēģinājuma  režī-
mā uz dienu atvērs pirmo liela mēroga vakcināci-
jas punktu Latvijā. To Ziemeļkurzemes Reģionālā 
slimnīca iekārtojusi sporta namā “Centrs”, un vak-
cinācijas jauda šajā punktā ir vairāk nekā 1000 per-
sonu dienā. Vakcinācijas centra darbību filmēs un 
analizēs, lai to kā mācību materiālu varētu nodot 
citiem liela mēroga vakcinācijas punktiem.

Valdībā pagājušonedēļ tika izskatīti un apstiprinā-
ti grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 360 
“Epidemioloģiskās  drošības  pasākumi  Covid-19 
infekcijas  izplatības  ierobežošanai”,  kas  paredz 
pašvaldību iesaisti vakcinācijas organizēšanā.

Vakcinācijas  projekta  biroja  vadītāja Eva Juhņē-
viča  informēja, ka visi  izdevumi, kas būs radušies 
saistībā  ar  masu  vakcinācijas  centru  izveidi,  tiks 
kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem. Pašval-
dības aicinātas uzskaitīt visus radušos izdevumus, 
lai birojs varētu apkopot šo informāciju.

Pašlaik birojs veido vakcinācijas laika plānu, ņemot 
vērā prioritāro grupu vakcinēšanas norisi. Vienlai-
kus biroja pārstāvji atgādina: ja novadā ir izveidots 
masu vakcinācijas centrs, joprojām varēs notikt arī 

izbraukuma vakcinācija mājās. Pašvaldības aicina 
pakalpojuma  sniedzējus  vērsties  pašvaldībā  un 
savstarpēji koordinēt darbību.

Pašvaldības ļoti aktīvi strādā gan pie vakcinācijas 
centru  izveides, gan ar to saistītiem jautājumiem 
un  lēmumiem.  Pašlaik  visās  lielajās  pilsētās  vak-
cinācijas  centri  jau  ir  iekārtoti un gatavi darbam. 
Prognozējams, ka jau 1. aprīlī centros varēs notikt 
iedzīvotāju vakcinācija, ja būs pieejamas vakcīnas.

Kā  norādīja  E.  Juhņēviča,  galvenais  izaicinājums 
joprojām  ir  personāla  piesaiste.  Nacionālais  ve-
selības  dienests  (NVD)  ir  atlasījis  pakalpojuma 
sniedzējus visās teritorijās, un šiem konkrētajiem 
pakalpojuma  sniedzējam  jāpiesaista  personāls. 
Savukārt  Rīgas  Stradiņa  universitāte  nodrošinās 
nepieciešamās  mācības  vakcinētājiem.  Kaut  arī 
process  ir  sarežģīts,  personāla  jautājums  tiekot 
risināts.  NVD  arī  publicējis  jauno  Vakcinācijas 
rokasgrāmatu, kas paredzēta pakalpojuma snie-
dzējiem.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS priekšsēža dalība preses konferencē 
par masveida vakcinācijas uzsākšanu

29. martā notika Veselības ministrijas  rīkotā pre-
ses  konference  par masveida  vakcinācijas  uzsāk-

šanu un organizēšanu, kurā tika sniegta pašreizējā 
informācija par vakcinācijas centru darbību.

Preses  konferencē  piedalījās  veselības  ministrs 
Daniels Pavļuts, Vakcinācijas  projekta  biroja  va-
dītāja Eva Juhņēviča,  LPS  priekšsēdis Gints Ka-
minskis,  Latvijas  Lielo  pilsētu  asociācijas  izpild-
direktors Viktors Valainis, Rīgas domes priekšsē-
dētājs Mārtiņš Staķis un Veselības aprūpes darba 
devēju  asociācijas  (VADDA)  izpilddirektore  Ināra 
Pētersone.

Preses  konferences  videoieraksts  pieejams Face-
book Veselības ministrijas profilā šeit.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500077&mode=mk&date=2021-03-24
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500077&mode=mk&date=2021-03-24
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacijas-rokasgramata-0
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacijas-rokasgramata-0
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/videos/264621681965507
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Liela mēroga vakcinācijas centri gatavi 
darbam

Pēc  trīs nedēļu  intensīva darba kopā ar pašvaldī-
bām Veselības ministrija un Nacionālais veselības 
dienests  ir  līgumu slēgšanas procesā ar visām ie-
saistītajām  pašvaldībām,  kā  arī  vakcinācijas  vei-
cējiem,  lai  liela mēroga  vakcinācijas  centri  varē-
tu  veiksmīgi  strādāt.  Liela  mēroga  vakcinācijas 
centru  darbība  jāuzsāk  brīdī,  kad  Latvijā  saņem-
to vakcīnu apjoms ir lielāks nekā valstī pieejamās 
vakcinācijas  jaudas  jeb 55 000 vakcinācijas reizes 
nedēļā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsver: “Visas paš-
valdības,  kas  uzrunātas  un  kurās  plānots  izvietot 
nosacīti lielos masu vakcinācijas centrus, ir iesaistī-
jušās,  rīkojušās  proaktīvi,  sniegušas  nepieciešamo 
atbalstu gan ar  telpām un piesaistāmo personālu, 
gan  lokāliem  risinājumiem  un  informāciju  valsts 
iestādēm.  Pašvaldībās  situācijas  ir  dažādas,  tās 
arī savstarpēji dalās vērtīgā un praktiskā pieredzē, 
Tā, piemēram, Ventspils dalījusies ar savu praktis-
ko pieredzi  vakcinācijas  centra  izveidē,  kur  notiks 
masu  vakcinācijas  pilotprojekts.  Savukārt  Balvu 
novadā  vakcināciju  pilnībā  gatavi  nodrošināt  ģi-
menes ārsti, bet Dobeles novadā norit aktīvs darbs 

kopā ar  lielajiem uzņēmējiem u. c. Lielākais  izaici-
nājums, protams,  ir Rīgai, ņemot vērā  iedzīvotāju 
koncentrāciju. Rīgas pašvaldība cieši sadarbojusies, 
lai piedāvātu redzējumu par centru pārklājumu, or-
ganizatoriskiem risinājumiem, sadarbības nosacīju-
miem. Šīs Rīgas domes iniciatīvas noteikti palīdzēs 
arī citu masu vakcinācijas centru organizācijā.”

Latvijā  vakcinācijas  nodrošināšanai  būs  pieejami 
trīs līmeņu centri.

A līmeņa centru  telpas pārsniedz 5000 m²,  tiem 
ir vismaz 180 autostāvvietas, kā arī noteikta pie-
ejamība  no  šā  gada  aprīļa  sākuma  līdz  augusta 
beigām. Latvijā šādi centri būs Rīgā, un abi – SIA 
“RTU-BT 1 (Ķīpsalas halle) un SIA “MORIENT IG” 
(ATTA Centrs) – ir izvēlēti pēc tirgus izpētes.

B līmeņa centru  telpas  ir vismaz 1500 m², ar vis-
maz 45 autostāvvietām, kā arī noteikta  laika pe-
rioda  pieejamību  līdzīgi  kā  A  līmeņa  centriem. 
Latvijā šādi centri būs 10 pilsētās – Rīgā un deviņās 
citās Latvijas pilsētās: Cēsīs, Daugavpilī,  Jelgavā, 
Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un 
Ventspilī. Konkrētas centru atrašanās vietas notei-
kušas pašvaldības.

C līmeņa centri  Latvijā  tiek  veidoti  sarunās  ar 
pašvaldībām, un sarunas vēl turpinās. Apstiprinā-
jums par pilsētu iesaisti un jau izvēlētajām vietām 
ir Alūksnē, Bauskā, Jaunolainē, Kuldīgā, Madonā, 
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Olainē,  Salaspilī,  Saldū,  Siguldā, Talsos  un Tuku-
mā.  Šīs  pilsētas  un  vietas  apstiprinātas  un  dar-
bu  sāks  pēc  vajadzības,  kad  vakcīnu  apjoms  un 
pieprasījums  vakcinēties  šajos  novados  sasniegs 
ievērojamu  apjomu.  Šobrīd  turpinās  dialogs  ar 
vairākām pašvaldībām,  piemēram, Babītes, Mār-
upes, Dobeles novada un citām, kur plānoti īslaicī-
gi izbraukuma vakcinācijas punkti.

Visu trīs līmeņu centru iesaisti noteiks vakcīnu pie-
ejamība Latvijā un vakcinēties gribētāju skaits. Šo 
centru darbība jānodrošina brīžos, kad līdzšinējās 
vakcinācijas  jaudas  ir  par mazu,  lai  operatīvi  no-
drošinātu vakcināciju.

G. Kaminskis akcentē, ka “arī turpmāk svarīgi, lai 
ir skaidra un saprotama, vienota sistēma visā val-
stī, kā notiek vakcinācija, kā cilvēki var pieteikties, 
kas un kā ar viņiem sazinās, skaidra vēsts par to, 
kādu atbalstu un iesaisti arī turpmāk gaida no paš-
valdībām, nacionālā līmeņa plāns no Veselības mi-
nistrijas un Vakcinācijas projekta biroja,  savukārt 
Nacionālais  veselības dienests precīzi  definē gan 
masu vakcinācijas centru izvietojumu, gan pašval-
dību iesaisti un nepieciešamo atbalstu. Turpināsies 
vakcinācijas centru izveide arī citviet Latvijā, paš-
valdības  ir  gatavas  sniegt  organizatorisko  atbal-
stu, tiklīdz būs ziņas par izvietojumu. Svarīgi turpi-

nāt rīcību vistuvāk  iedzīvotājiem – ģimenes ārsti, 
viņu  sniegtie  pakalpojumi,  vakcinēšana  praksēs, 
izbraukumi pie pacientiem uz mājām –, jo tieši viņi 
vislabāk zina iedzīvotāju veselības stāvokli.”

Liela mēroga vakcinācijas centru darbības uzsāk-
šanai  vakcinācijas  personālu  nodrošina  vakcinā-
cijas  pakalpojuma  sniedzēji.  To  paredz  apstipri-
nātais  vakcinācijas  process  Latvijā  un  Nacionālā 
veselības dienesta  izsludinātā vakcinācijas pakal-
pojumu sniedzēju atlase. Informācija par šiem pa-
kalpojumu  sniedzējiem  atrodama  Nacionālā  ve-
selības dienesta vietnes dokumentā: Izvērtējuma 
rezultāti par Covid-19 vakcinācijas izbraukuma 
pakalpojumu sniedzēju atlasi.

Praktizēttiesīgas  ārstniecības  personas  un medi-
cīnas asistenti (studējošie), kuri interesējas par ie-
saisti un darbu vakcinācijas veikšanā lielajos vakci-
nācijas centros vai cita veida izbraukuma vakcinā-
cijā nākotnē, tiek aicināti pieteikties pie dokumen-
tā norādītajiem vakcinācijas veicējiem.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Agnese Strazda un Ieva Stūre

Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs

Pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar 
dvēseli-Latvija” noteikti 2020. gada 
labākie iedzīvotāju projekti

Pašvaldību  apvienības 
“Sabiedrība  ar  dvēse-
li-Latvija”  (SDL)  Valde 
izvērtējusi  2020.  gada 
projektu  konkursa  re-
zultātus  un  noteikusi 
labākos  iedzīvotāju  īs-
tenotos  projektus  re-
ģionos.

1. vieta un naudas balva 500 eiro piešķirta šā-
diem projektiem:

• Kurzemes  reģionā  – Kuldīgas novada  biedrī-
bas “Mākslas un tehnoloģiju centrs” projektam 
“Kuldīgas mākslas festivāls”;

• Latgales reģionā – Riebiņu novada iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas “Kaimiņi” projektam “Priecā-
jies un spēlējies kopā ar draugu!”;

• Pierīgas reģionā – Ķeguma novada soroptimis-
tu kluba “Ogre–Ķegums” projektam “Velolau-
kuma izveide bērniem”;

• Vidzemes reģionā – Raunas novada iedzīvotā-
ju grupas projektam “Klinšu atseguma apgais-
mošana Raunas upes krastā”;

• Zemgales reģionā – Vecumnieku novada bied-
rības  “7 maņas”  projektam “Aktivitāšu celiņa 
izveide bērniem “Taciņa priekam””.

2. vieta un naudas balva 250 eiro piešķirta šā-
diem projektiem:

• Kurzemes reģionā – Kuldīgas novada iedzīvo-
tāju grupas “Inženieri“ projektam “Ideālais ga-
lamērķis 2”;

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pazinojums-par-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sniedzeju-atlasi-covid-19-vakcinacijas-izbraukuma-pakalpojumu-sniegsanai
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/5297/download
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/5297/download
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/5297/download
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• Latgales reģionā – Līvānu novada  iedzīvotāju 
iniciatīvas  grupas  “Savam  novadam”  projek-
tam “Pieskāriens”;

• Pierīgas  reģionā  – Ādažu novada  privātās  vi-
dusskolas “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” projek-
tam “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnī-
ca”;

• Vidzemes reģionā – Smiltenes novada Bilskas 
pagasta biedrības “Vilkmuiža 2011” projektam 
“Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”;

• Zemgales  reģionā – Jēkabpils novada biedrī-
bas “Sēļu pūrs” projektam “Padzeries no stās-
tu krūzes!”.

3. vieta un naudas balva 100 eiro piešķirta šā-
diem projektiem:

• Kurzemes  reģionā  –  Ventspils novada  nodi-
binājuma  “Zlēku  attīstības  fonds”  projektam 
“Karātavu kalna labiekārtošana”;

• Latgales  reģionā  –  Krāslavas novada  iedzī-
votāju  grupas  “Indras  Romas  katoļu  baznīcas 
draudzes pārstāvji” projektam “Indras Romas 
katoļu baznīcas centrālās ieejas kāpņu reno-
vācija”;

• Pierīgas  reģionā  –  Ādažu novada  iedzīvotā-
ju  grupas  “Kadagas  bērnu  vecāki“  projektam 
“Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13”;

• Vidzemes reģionā – Beverīnas novada koope-
ratīva  “Pūpoli”  iedzīvotāju  grupas  projektam 
“Rotaļu laukumiņa izveidošana dārzkopības 
kooperatīvā “Pūpoli””;

• Zemgales  reģionā  – Vecumnieku novada  ie-
dzīvotāju  grupas  “Atpūtnieki  un  darbinieki” 
projektam  “Ānes–Mēmeles parka atpūtas 
vietas labiekārtošana”.

Veicināšanas balva 50 eiro piešķirta šādiem pro-
jektiem:

Kurzemes reģionā  – Aizputes  novada  biedrības 
“Kodols”  projektam  “Būt  veseliem,  vingrojot, 
sportojot un  izglītojoties!”, Vaiņodes novada Vai-
ņodes  baptistu  draudzes  projektam  “Svētdienas 
skolas  vietas  labiekārtošana,  uzstādot  terasi”  un 
Skrundas  novada  Nīkrāces  pagasta  iedzīvotāju 
grupas projektam “Pastaigu un atpūtas parks “La-
birints””;

Latgales reģionā  –  Aglonas  novada  iedzīvotā-
ju  iniciatīvas  grupas  “Jaunaglonieši”  projektam 

“Jaunaglonas  pagalmiņš”,  Līvānu  novada  bied-
rības  “Baltā  māja”  projektam  “Kopā  varam”  un 
Krāslavas  novada  iedzīvotāju  grupas  “Radošie 
Krāslavai” projektam “Atpūtas vietas  labiekārto-
šana Daugavas krastā Kaplavas ielā, Krāslavā”;

Pierīgas reģionā  –  Jaunpils  novada  biedrības 
“Jaunpils reģionālās attīstības centrs Rats” projek-
tam “Dzimtu stāsti laukos”, Ogres novada iedzīvo-
tāju grupas “Par estētisku vidi” projektam “Londo-
nas vēsmas senajā pilī” un Lielvārdes novadam par 
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja etnogrāfijas 
kolekcijas  katalogu  “Lielvārdes  tautastērps  Liel-
vārdes muzejā”;

Vidzemes reģionā  – Strenču  novada  iedzīvotāju 
grupas “Strenču slimnīcas kultūrvēsturisko vērtību 
glabātāji”  projektam  “Strenču  psihoneiroloģiskā 
slimnīca – novada kultūrvēsturiskais mantojums 
un  tūrisma  piesaistes  objekts”,  Kocēnu  novada 
iniciatīvas  grupas  “Savam  novadam”  projektam 
“Pieņemšana  Caurumkrogā  pie  Jāņa  Staņislava 
Rozes”  un  Burtnieku  novada  Ēveles  ciema  divu 
daudzdzīvokļu māju biedrību “Zilgmes” un “Ozol-
gatves” projektam “Atpūtas un rotaļu zonas labie-
kārtošana”;

Zemgales reģionā  –  Jelgavas  pilsētas  biedrības 
“Kultūras  un mākslas  centrs  “Nātre””  projektam 
“35  “Cepumi”  un  citi  brīnumi”,  Jelgavas  novada 
iedzīvotāju  grupas  “Ziedoņa  ielas  kaimiņi”  pro-
jektam  “Atpūtas  un  ugunskura  vietas  izveide pie 
Svētes upes krasta” un Krustpils novada biedrības 
“InSpe”  projektam  “Inovāciju  veicināšana  Krust-
pils novadā”.

Šogad konkursā  ieviests  jauninājums:  saskaņā ar 
SDL Valdes  lēmumu  katra reģiona labākā pro-
jekta pašvaldībai tiek piešķirta 3000 eiro naudas 
balva:

Kurzemes  reģionā  – Kuldīgas novada pašvaldī-
bai;

Latgales reģionā – Riebiņu novada pašvaldībai;

Pierīgas reģionā – Ķeguma novada pašvaldībai;

Vidzemes reģionā – Raunas novada pašvaldībai;

Zemgales reģionā – Vecumnieku novada pašval-
dībai.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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Informatīvs seminārs par sabiedrības 
iesaisti plānošanas dokumentu 
apspriešanā

Valsts  prezidents  24.  martā  “Latvijas  Vēstnesī” 
izsludinājis  likumu “Grozījumi Covid-19  infekcijas 
izplatības  pārvaldības  likumā”  (šeit),  kas  stājās 
spēkā 25. martā.

Grozījumi veikti arī divos pantos – 20. un 21. pan-
tā – un pārejas noteikumos, kas  regulē attīstības 
plānošanas  dokumentu  sabiedrisko  apspriešanu, 
atļaujot to veikt attālināti.

Lai informētu pašvaldības un pārrunātu neskaidros 
jautājumus, kā arī ieskicētu neklātienes apsprieša-
nu attīstības dokumentiem, LPS sadarbībā ar Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) aicina pašvaldību darbiniekus piedalīties 
informatīvajā seminārā 30. martā plkst. 10:30.

Darba kārtība:

1. Semināra  mērķis  un  apskatāmie  jautājumi  – 
LPS padomniece  reģionālās attīstības  jautāju-
mos Ivita Peipiņa.

2. Covid-19  infekcijas  izplatības  pārvaldības  li-
kuma  21.  panta  jaunā  redakcija  un  pārejas 
noteikumu 17. punkts: ko tas paredz pašvaldī-
bām – VARAM Telpiskās plānošanas un zemes 
pārvaldības  departamenta  direktore  Ingūna 
Draudiņa.

3. Sabiedrības tiešsaistes un klātienes līdzdalības 
iespējas plānošanas dokumentu izstrādei pan-
dēmijas apstākļos – “Providus” vadošā pētnie-
ce Līga Stafecka.

4. Labās  prakses  piemēri  iedzīvotāju  sasniedza-
mībā, būvprojekta idejas apspriešanā un ietek-
mes uz vidi sabiedriskajā apspriešanā – LPS pa-
domniece Ivita Peipiņa un pašvaldību pārstāvji.

5. Jautājumi un atbildes.

Semināru  varēs  skatīties  tiešraidē  LPS  vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde Latvijas Novadu apvienības (LNA) Valdes sēde no-
tiks 30. martā plkst. 13 attālināti MS Teams plat-
formā.
Darba kārtība:
13:00–13:20  –  Ievads.  Energoefektivitāte  un  paš-
valdību loma šodien un nākotnē – Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) profesore Dagnija Blumberga.
13:20–13:40 – Kas nepieciešams, lai sasniegtu reā-
lus ēku atjaunošanas mērķus. Pieredzes analīze – 
RTU asociētais profesors Agris Kamenders.
13:40–13:55 – Secinājumi, rekomendācijas, risinā-
jumi – RTU profesore Marika Rošā.
13:55–14:30 – Jautājumi un diskusija.

Guntis Libeks,
LNA Valdes priekšsēdētāja p. i.

https://likumi.lv/ta/id/321877-grozijumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likuma
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/646-30-marta-plkst-1030-seminars-par-likumu-grozijumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likuma
mailto:tiesraide@lps.lv


Videokonference “Pašvaldību 
pakalpojumu apraksti un ATR”

LPS sadarbībā ar VARAM 1. aprīlī plkst. 10 rīko vi-
deokonferenci  “Pašvaldību pakalpojumu apraksti 
un ATR” un aicina piedalīties pašvaldību pārstāv-
jus,  kuri  atbild  par  pašvaldību  pakalpojumu  ap-
rakstu  sagatavošanu  un  publicēšanu  pašvaldību 

mājaslapās un portālā latvija.lv.

Videokonferencē tiks izskatītas šādas tēmas:

• Pašvaldību pakalpojumu apraksti portālā latvi-
ja.lv:

–  administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ie-
tekmē;

– universālie šabloni.

• Pašvaldību atbildīgo par pakalpojumiem sadar-
bība.

Videokonferenci varēs skatīties LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” 
vai sekojot šai saitei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas  

tehnoloģiju jautājumos

Videokonference-seminārs par 
2020./2021. mācību gada noslēgumu

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar  Izglītī-
bas  un  zinātnes ministriju  (IZM), Valsts  izglītības 
satura centru (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu (IKVD) 31. martā plkst. 14 aicina uz tieš-
saistes semināru par 2020./2021. mācību gada no-
slēgumu.

Seminārā aicināti piedalīties pašvaldību  izglītības 
jomas pārstāvji  un  izglītības  iestāžu  vadības pār-
stāvji.

Darba kārtība:

1. 2020./2021. mācību gada noslēguma norises no-
sacījumi – IZM/VISC pārstāvji.

2.  Mācību  darba  un  satura  galvenie  nosacījumi 
2020./2021. mācību gada noslēgumā – VISC pār-
stāvji.

3.  2020./2021.  mācību  gada  noslēguma  vērtēju-
mi – IKVD pārstāvji.

Semināru  varēs  skatīties  tiešraidē  LPS  vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/640-1-aprili-plkst-1000-videokonference-pasvaldibu-pakalpojumu-apraksti-un-atr
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/644-31-marta-plkst-1400-tiessaistes-seminars-20202021-macibu-gada-noslegums
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes  sēde  no-
tiks 6. aprīlī plkst. 11.

Darba kārtība:
1.  Tikšanās  ar  kultū-
ras  ministru  Nauri 
Puntuli.

2. Par progresu Atveseļošanas un noturības mehā-
nisma plāna izstrādē un Eiropas Komisijas uzstādī-

jumiem – informēs LPS padomniece uzņēmējdar-
bības jautājumos Andra Feldmane.
3.  Par  sanāksmēm  ar OECD  –  informēs  LPS  ve-
cākais  padomnieks Māris Pūķis  un  padomniece 
Andra Feldmane.
4.  Par  LPS Sapulces  sasaukšanu  –  informēs  LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.
5. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Uzsākts jauns periods EP Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresā

23.  un  24.  martā  attālinātā  vidē  norisinājās  Ei-
ropas  Padomes  Vietējo  un  reģionālo  pašvaldī-
bu  kongresa  (turpmāk  tekstā  –  kongress)  nu  jau 
40. plenārsēde, ar kuru tika uzsākts jauns kongre-
sa  darbības  periods.  Latviju  kongresā  pārstāvēja 
LPS priekšsēdis un Auces novada domes deputāts 
Gints Kaminskis, Kārsavas novada domes priekš-
sēdētāja Ināra Silicka un Jelgavas pilsētas domes 

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību  izpilddirek-
toru  asociācijas  (LPIA)  sanāk-
sme-seminārs  notiks  9. aprīlī 
plkst. 10  tiešraidē no LPS mīt-
nes.

Darba kārtība:

10:00 – LPIA Valdes informācija – LPIA priekšsēdē-
tājs Ivo Virsis.

10:30 – Vietējās demokrātijas nozīme. Līdzdalības 
izaicinājumi pašvaldībām – Latvijas Universitātes 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes maģis-
tra  programmas  “Sabiedrības  vadība”  direktore 
docente Lilita Seimuškāne.

11:10 – Attālinātais darbs un darba vide, tā ietek-
me uz nodarbināto veselību – Rīgas Stradiņa uni-
versitātes asoc. profesors Ivars Vanadziņš.

Jautājumi un atbildes.

Neliels pārtraukums.

12:30 – Vietējā tūrisma iespējas – Tūrisma pētnie-
cības centra vadītājs Dr. oec. Ēriks Lingebērziņš.

13:15 – Pašvaldības pieredzes stāsts – Kocēnu no-
vada Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju cen-
tra vadītājs Toms Treimanis.

14:00  –  Pārgājienu  maršrutu  digitalizācija  –  SIA 
“Postnos” vadītājs Valdis Vītoliņš.

Jautājumi un atbildes.

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

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

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv


Gunārs Ansiņš Eiropas Reģionu 
komitejas sanāksmē uzsver principa 
“energoefektivitāte vispirms” nozīmi

26. martā Eiropas Reģionu komitejas  (RK) Vides, 
klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas sanāk-
smē Latvijas delegācijas pārstāvis Liepājas pilsē-
tas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš 
uzsvēra  principa  “energoefektivitāte  vispirms” 
nozīmīgumu,  lai  vienlaikus  varētu  gan  paaugsti-
nāt efektivitāti galalietotājiem, gan arī nodrošināt 
to, ka energoefektivitātes uzlabošana nepalielina 
enerģijas  tarifus  vai  pārējās  izmaksas  iedzīvotā-
jiem un uzņēmumiem.

G. Ansiņš, kura sagatavoto atzinumu “Klimatne-
itrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistē-
mas integrācijas stratēģija” skatīja RK sanāksmē, 
arī  norādīja  uz  Eiropas  Savienības  Energosistē-
mas  integrācijas  stratēģijas  nozīmi  pašvaldību 
ekonomikas  atveseļošanā,  jo  īpaši  pēc Covid-19 
krīzes.  “Energoefektivitāte samazina kopējās va-
jadzīgās investīcijas un izmaksas, kas saistītas ar 
enerģijas ražošanu, infrastruktūru un patēriņu. 
Turklāt tā samazina zemes un materiālu izmanto-
jumu, kā arī piesārņojumu un bioloģiskās daudz-
veidības izzušanu. Energosistēmas integrācija var 
palīdzēt vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
panākt augstāku energoefektivitāti, jo pieejamie 
resursi tiktu izmantoti pārejai uz efektīvākām ener-
gotehnoloģijām,”  akcentēja  Latvijas  delegācijas 
RK pārstāvis.

Domājot par inovācijām, Gunārs Ansiņš vērsa uz-
manību uz iespēju ieviest interesantus risinājumus 
ar  atkrastes  atjaunīgo  resursu  tehnoloģijām,  kas 
palīdzētu virzīties uz nulles  līmeņa piesārņojumu 
un klimatneitralitāti  līdz 2050. gadam. Vienlaikus 
viņš  uzsvēra,  ka  zaļās  enerģijas  un  bioloģiskās 
daudzveidības  mērķus  nevajadzētu  pretnostatīt, 
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priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Kongresa  40.  plenārsēdes  pirmā  daļa  norisinājās 
divas  dienas  un  iezīmējās  ar  jauna  perioda  uz-
sākšanos,  Eiropas  valstu  delegātiem  balsojot  at-
tālināti  un  ievēlējot  jaunu  kongresa  prezidentu, 
pašvaldību  palātu  un  komiteju  priekšsēdētājus, 
kā  arī  viņu  vietniekus.  Par  kongresa  prezidentu 
tika ievēlēts nīderlandietis Lēnderts Verbēks, kurš 
savā  pirmajā  uzrunā  teica:  “Mums  jābūt  blakus 
saviem  iedzīvotājiem,  jāaizsargā  viņu  cilvēktiesī-
bas un pilsoniskās  tiesības,  jāsaglabā demokrāti-
ja,  cik  iespējams,  jāgarantē drošība un  jāpiedāvā 
veselīgas  un  ekonomiskas  nākotnes  izredzes.” 
Kongresā Lēnderts Verbēks savu darbu uzsācis jau 
2010. gadā kā delegāts, kopš 2016. gada ar labiem 
panākumiem vadījis Monitoringa komiteju.

Par Vietējo  pašvaldību palātas  priekšsēdētāju  ie-
vēlēts vācietis Bernds Fēringers, bet par Reģionu 
palātas  priekšsēdētāju  –  austrietis Haralds Zon-
deregers.  Monitoringa  komiteju  turpmāk  vadīs 
bijusī  kongresa  prezidente  austriete  Gudruna 

Moz lere-Ternstrema,  Aktuālo  jautājumu  komi-
teju – zviedrs Tomass Andešons, bet Pārvaldības 
komiteju – Jelena Drenjanina no Zviedrijas Vietē-
jo pašvaldību un reģionu asociācijas.

Bez  vēlēšanām  plenārsēdē  tika  diskutēts  arī  par 
kongresa prioritātēm līdz 2026. gadam, kongresa 
budžetu 2022.–2023. gadā, kā arī par to, kā ievērot 
Eiropas vietējo pašvaldību hartu lielās krīzes situā-
cijās.

Interesanta saruna notika ar Vācijas Eiropas  lietu 
ministru  Mihaelu Rotu,  kurš,  pārstāvot  Vācijas 
prezidentūru  Eiropas  Padomes  (EP) Ministru  ko-
mitejā,  uzrunā  uzsvēra,  cik  svarīgi  ir  nodrošināt 
EP vērtības, ņemot vērā pieaugošo centralizāciju 
un cilvēktiesību pārkāpumus,  tai  skaitā minoritā-
šu grupu tiesības. “Neviena valsts nevar izmantot 
kultūru vai tradīcijas kā ieganstu cilvēktiesību pār-
kāpšanai,” viņš piebilda.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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bet rast praktiskus veidus to īstenošanā. “Tādējā-
di mēs atvieglotu iespējas atkrastes enerģijas po-
tenciāla ātrākai realizācijai praksē un nodrošinātu 
konkrētību jūras teritoriālajā plānošanā, ne tikai 
saskaņojot to ar dabas daudzveidības prasībām, bet 
arī ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes saglabāt jūras 
ainavu, arvien pieaugošo ekotūrisma potenciālu un 
prasības pēc dabiskās apkārtnes pievilcības,” skaid-
roja atzinuma autors.

Komentējot Gunāra Ansiņa sagatavoto atzinumu, 
Eiropas Investīciju bankas vecākā politikas speciā-
liste enerģētikas un klimata rīcības  jomā Monika 
Penja Sastre (Monica Peña Sastre) piekrita doku-
mentā paustajam viedoklim, ka, meklējot inovatī-
vus  risinājumus energoefektivitātes  veicināšanai, 
jāņem vērā atšķirīgās reģionu situācijas, tāpēc ri-
sinājumiem jābūt specializētiem un pieskaņotiem. 
“Mums nepieciešama efektīva enerģija par viszemā-

ko iespējamo cenu. Arī aprites ekonomikas principi 
ļaus efektīvāk izmantot vietējos enerģijas avotus. 
Tas saskan ar Eiropas Investīciju bankas stratēģi-
ju un aizdevumu politiku. Vēlos uzsvērt, ka Eiropas 
Investīciju banka ir gatava atbalstīt pašvaldības, 
varam piedāvāt gan finansējumu, gan arī konsultā-
cijas un tehnisko palīdzību,” atklāja Eiropas Investī-
ciju bankas pārstāve.

Gunāra Ansiņa  sagatavotajā atzinumā no vietējo 
un reģionālo pašvaldību perspektīvas izvērtēti trīs 
Eiropas Komisijas sagatavotie paziņojumi. Līdzte-
kus  paziņojumam  par  ES  Energosistēmas  integ-
rācijas  stratēģiju analizēti  arī paziņojumi par  “ES 
stratēģiju  atkrastes  atjaunīgās  enerģijas  poten-
ciāla atraisīšanai klimatneitrālas nākotnes vārdā” 
un  “ES metāna  emisiju  mazināšanas  stratēģiju”. 
G. Ansiņa  sagatavoto atzinumu plānots pieņemt 
7. maija RK plenārsesijā.

Eiropas pašvaldības dalās piemēros 
Covid-19 krīzes risināšanai

22.  martā  notikušajā  Eiropas  Reģionu  komitejas 
Dabas  resursu  komisijas  sanāksmē  Eiropas  valstu 
pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par dažādajiem 
risinājumiem un perspektīvām Covid-19 krīzes kon-
tekstā, lai veicinātu iedzīvotāju veselību un drošību.

Tā,  piemēram, Madridē  (Spānijā)  aizsākta  jauna, 
inovatīva iniciatīva Vigía System, kas ļauj tiešsaistē 
noteikt un pārraudzīt koronavīrusu pilsētas notek-
ūdeņos.  Praksē  sistēma  ļauj  paredzēt  nopietnus 
Covid-19 uzliesmojumus, paziņojot par to 72 stun-
das iepriekš. Šī papildu informācija ir ļoti noderīga 
mediķiem un arī vietējām pašvaldībām, ļaujot plā-
not nepieciešamās darbības. Vairāk par šo iniciatī-
vu var izlasīt Eiropas Reģionu komitejas lapā.

Arī Beļģijā, kur Covid-19 pārraudzību notekūdeņos 
koordinē  Beļģijas  veselības  institūts  Sciencsano, 
konstatēta  korelācija  starp  notekūdeņos  konsta-
tēto Covid-19  klātbūtni  un  inficēto  personu  skai-
tu. Notekūdeņu analizēšana ļauj savlaicīgi noteikt 
jebkuras  pamanāmas  izmaiņas  vīrusa  cirkulācijā. 
Notekūdeņu paraugi tiek ievākti 42 vietās (pie ie-
ejas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās) un tiek ana-
lizēti divreiz nedēļā. Analizējot iegūto informāciju, 
pētnieki  secinājuši,  ka  vīrusa  līkne  notekūdeņos 
kopumā ir līdzīga to cilvēku skaitam, kuriem ir po-
zitīvi  rezultāti  visos  trijos  Beļģijas  reģionos.  Pēt-
nieki vēl uzlabo pētniecības metodes,  lai  iegūtos 
datus varētu labāk izmantot politisko lēmumu pie-
ņemšanai saistībā ar Covid-19 krīzes pārvaldīšanu.

Domājot  par  dzīvi  “jaunajā  normālajā”  situācijā 
Covid-19  pandēmijas  kontekstā,  Latvijas  delegā-
cijas  Eiropas  Reģionu  komitejā  pārstāvis Viļakas 
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 
aicināja neraudzīties pagātnē, bet pielāgoties jau-
najiem apstākļiem un domāt par nākotni. “Latvi-
jas un arī Eiropas kopīgā problēma ir vakcinācijas 
temps. Liela daļa iedzīvotāju joprojām gaida, kad 
varēs atgriezties pie iepriekšējā dzīvesveida, bet, 
jo ātrāk mēs pieņemsim, ka mums jādzīvo “jauna-
jā normālajā”, jo ātrāk spēsim labāk pielāgoties 
jaunajiem apstākļiem. Tā būs mūsu priekšrocība, lai 
būtu priekšā citām valstīm, citādi būsim kā enkura 
bremzēti,” savās pārdomās dalījās Maksimovs.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1833
https://cor.europa.eu/EN/engage/Pages/covid19-stories.aspx?#612


LPS aicina piedalīties vebinārā 
“Labjūtība un veselība: pašvaldības 
un to darbinieki “jaunā normālā” 
virpuļvētrā”

Latvijas  Pašvaldību  savienība  aicina  15. aprīlī 
13–15:45  piedalīties vebinārā “Labjūtība un ve-
selība: pašvaldības un to darbinieki “jaunā nor-
mālā” virpuļvētrā”! Reģistrēšanās LPS lapā līdz 
13. aprīlim.

“Krīze kā iespēja”, “jaunais normālais”, “darbinieki 
pirmajās līnijās”, “beidzot ir laiks ģimenei”, “beidzot 
ir laiks sev un pārdomām”. Šīs  ir frāzes, ko biežāk 
nekā  iepriekš  dzirdam  jau  vairāk  nekā  gadu. Vai 
tiešām  šis  laiks  sniedz mums  jaunas  iespējas  at-
tīstībai  sevī,  sabiedrībā, mūsu pašvaldībās, un kā 
mums to veicināt? Kā ikdienā justies labi, līdzsva-
rojot  darbu  (mājās)  un  ģimenes  dzīvi?  Kā  justies 

labi fiziski un mentāli šajā ieilgušajā krīzes laikā? 

Par šiem un citiem jautājumiem mums būs iespē-
ja ieklausīties mūsu kolēģu, pašvaldību pārstāvju 
pieredzē,  profesora, kardiologa Andreja Ērgļa 
secinājumos un  ieteikumos,  kā  arī pozitīvās psi-
holoģijas kouča Andas Kļaviņas teiktajā par lab-
jūtību Covid-19 laikā un pozitīvo psiholoģiju. Dalīb-
nieki pirms vebināra aicināti aizpildīt VIA rakstura 
stipro pušu zinātnisko aptauju (pieejama arī latvis-
ki), par ko Anda Kļaviņa stāstīs vebinārā.

Dalīsimies  pieredzē  un  klausīsimies  iedvesmas 
stāstos, domājot par to, kā uzlabot mūsu katra un 
pašvaldībās  strādājošo  labjūtību  ik  dienas  tagad 
un arī turpmāk!

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Attīstības dokumentu sabiedrisko 
apspriešanu pašvaldības drīkst organizēt 
attālināti

24.  martā  Valsts  prezi-
dents  “Latvijas  Vēstne-
sī”  izsludinājis  likumu 
“Grozījumi  Covid-19  in-
fekcijas  izplatības  pār-

valdības likumā” (šeit).

Grozījumi veikti arī divos pantos – 20. un 21. pan-
tā  –,  kas  regulē  attīstības  plānošanas  dokumentu 

sabiedrisko apspriešanu, atļaujot to veikt attālināti.

Publiskās apspriešanas neklātienes forma attiecas 
uz:

• plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības strat-
ēģiju, attīstības programmu un  tematiskajiem 
plānojumiem;

• vietējās  pašvaldības  ilgtspējīgas  attīstības 
stratēģiju,  attīstības  programmu,  lokālplāno-
jumiem,  detālplānojumiem  un  tematiskajiem 
plānojumiem.

11
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https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/6193-1-vebinars-labjutiba-un-veseliba-pasvaldibas-un-to-darbinieki-jauna-normala-virpulvetra
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://likumi.lv/ta/id/321877-grozijumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likuma
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! BET – attālināti nedrīkst apspriest teritoriālo plā-
nojumu un tā vides pārskatu!

Vēršam uzmanību uz faktu, ka grozījumi šajā liku-
mā ir izsludināti un stājas spēkā 25. martā.

Tādējādi no 25. marta ir spēkā šāda redakcija:

“20. pants.  (1) Vides normatīvajos aktos noteikto 
publisko  apspriešanu,  izņemot  vietējās  pašvaldī-
bas  teritorijas plānojuma vides pārskata apsprie-
šanu, organizē neklātienes formā (attālināti).

21.  pants.  (1)  Plānošanas  reģions  un  vietējā  paš-
valdība teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tu un to stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
publisko apspriešanu organizē atbilstoši normatī-
vajos aktos par teritorijas attīstības plānošanu un 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi 
noteiktajai kārtībai, ciktāl šis  likums nenosaka ci-
tādi.

(2) Publisko apspriešanu neklātienes formā (attā-
lināti) organizē šādiem teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentiem:

1) plānošanas reģionu  ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijai,  attīstības  programmai  un  tematiskajiem 
plānojumiem;

2) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, 
detālplānojumiem  un  tematiskajiem  plānoju-
miem.

(3) Plānošanas reģioni un vietējās pašvaldības, or-
ganizējot publisko apspriešanu neklātienes formā 
(attālināti), ievēro šādus nosacījumus:

1)  minimālais  publiskās  apspriešanas  termiņš  – 
četras nedēļas;

2) informācija par teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenta  publisko  apspriešanu  un  publiskās 
apspriešanas sanāksmi tiek izziņota vismaz divos 
plašsaziņas kanālos un tiek nodrošināta tās izvie-
tošana publiskajā ārtelpā, norādot teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumenta izstrādes pamatoju-
mu un risinājumu īsu aprakstu, kā arī  informāciju 
par būtiskākajām izmaiņām un plānotajiem attīs-
tības projektiem;

3)  tiek nodrošināta  iespēja  iepazīties ar publiska-
jai  apspriešanai  nodotajiem  teritorijas  attīstības 
plānošanas dokumentiem un saņemt konsultāciju 
gan attālināti, gan klātienē;

4) publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizē-
ta,  izmantojot tiešsaistes videokonferences saru-
nu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku. Informācija 
par publiskās apspriešanas  sanāksmi ne vēlāk kā 
10 dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma tiek 
izziņota vismaz divos plašsaziņas kanālos un tiek 
nodrošināta tās izvietošana publiskajā ārtelpā, no-
rādot teritorijas attīstības plānošanas dokumenta 
izstrādes pamatojumu un risinājumu īsu aprakstu, 
kā arī  informāciju par būtiskākajām izmaiņām un 
plānotajiem attīstības projektiem;

5)  informācija  par  izziņošanas  pasākumiem,  vei-
diem, priekšlikumu un viedokļu sniegšanas iespē-
jām, kā arī sanāksmes protokolu tiek ietverta atse-
višķā ziņojumā, kuru pievieno kopējai dokumentā-
cijai par izstrādi.”

Valsts  vienotajā ģeotelpiskās  informācijas  portā-
lā  (Ģeoportālā)  atrodamā  informācija  liecina,  ka 
šī tiesiskā regulējuma dēļ šobrīd iesaldēti gandrīz 
pussimts  teritorijas  attīstības  plānošanas  doku-
mentu, jo pašvaldības teritorijas attīstības plāno-
šanas  dokumentu  publiskā  apspriešana  līdz  šim 
bija atļauta tikai klātienē un turpināma pēc publis-
ko pasākumu aizlieguma atcelšanas.

Šos grozījumus par attīstības dokumentu attālinā-
to apspriešanu ļoti gaidīja arī uzņēmēji un nekus-
tamo  īpašumu  attīstītāji,  jo  ārkārtējās  situācijas 
laikā daudziem no viņiem tieši šā iemesla dēļ nebi-
ja iespējams īstenot vairāku jaunu objektu būvnie-
cību. Lai tiktu līdz būvatļaujas saņemšanai, jāiziet 
pamatīga  dokumentu  sagatavošanas  ķēde  atbil-
stoši  teritorijas  plānojumiem,  lokālplānojumiem 
un  detālplānojumiem,  kam  publiskā  apspriešana 
ir obligāta.

Jāpiebilst, ka Pašvaldību savienība jau gada sāku-
mā vērsa atbildīgās nozares ministrijas uzmanību 
un,  13.  janvārī  LPS Valdei  tiekoties  ar  vides  aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru 
Tomu Plešu, lūdza steidzami risināt šo jautājumu.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos



• 23. martā LETA: “Deputāti iepazīsies ar deinsti-
tucionalizācijas  projekta  gaitu”  –  par Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas sēdi par dein-
stitucionalizācijas  projekta  izvērtējumu un  sa-
biedrībā balstītu pakalpojumu attīstību, uz kuru 
aicināta arī LPS.

• 23.  martā  LETA:  “IZM:  lēmums  nepagarināt 
mācību gadu  jaunākajām klasēm  ir balstīts uz 
skolēnu  emocionālo  labsajūtu”  –  par  lēmumu 
nepagarināt mācību gadu 1.–6. klasēm, ko at-
balsta  arī  sociālie  un  sadarbības  partneri,  tajā 
skaitā LPS.

• 23.  martā  Delfi  –  LPS  padomnieces  Lāsmas 
Ūbeles  dalība  diskusijā  raidījumā  “Spried  ar 
Delfi” par Azartspēļu un izložu politikas pamat-
nostādnēm  2021.–2027.  gadam  un  pašvaldī-
bām un spēļu zālēm.

• 24. martā LETA:  “Valdība  lems  par  izmaiņām 
valsts  pārbaudes  darbu,  mācību  gada  beigu 
un brīvdienu laikos” – par plānotajiem grozīju-
miem noteikumos par valsts pārbaudes darbu 
norises laiku un mācību gada beigu un brīvdie-

nu laiku un priekšlikumu 1.–6. klašu skolēniem 
nepagarināt mācību gadu, ko atbalstījuši arī so-
ciālie un sadarbības partneri, t. sk. LPS.

• 24. martā LETA: “Valdība lems par 2022. gada 
budžeta  pieņemšanas  grafiku”  –  par  Ministru 
kabineta  sēdē  skatāmo  Finanšu  ministrijas 
(FM)  izstrādāto  2022.  gada  budžeta  pieņem-
šanas  grafiku  un  uzdevumu  ministrijām  līdz 
1. jūnijam uzsākt diskusijas ar LPS par attiecīgo 
nozaru jautājumiem, kuriem ir ietekme uz paš-
valdību budžetiem.

• 24.  martā  LETA:  “Valdība  atbalsta  nākamā 
gada  budžeta  pieņemšanas  grafiku”  –  par 
Ministru  kabinetā  atbalstīto  FM  izstrādāto 
2022.  gada  budžeta  pieņemšanas  grafiku  un 
ministriju diskusijām ar LPS par attiecīgo noza-
ru jautājumiem.

• 24. martā LV portāls: “Valdība apstiprina #Bu-
džets2022 sagatavošanas grafiku” – par MK ap-
stiprināto rīkojuma projektu par vidēja termiņa 
budžeta  ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam, 
kā  arī  valsts  budžeta  likumprojekta  2022.  ga-
dam sagatavošanas grafiku (šeit).

• 26.  martā  LETA:  “LIZDA  konferencē  spriedīs 
par pedagogu darba algām un profesionālās iz-
degšanas riskiem” – par Latvijas Izglītības un zi-
nātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkoto 
tiešsaistes konferenci, kurā piedalīsies arī LPS 
padomniece Ināra Dundure.

• 26. martā TV24 Rīga – LPS padomnieces Inā-
ras Dundures dalība TV24 Rīga raidījumā “Die-
nas personība ar Veltu Puriņu” (šeit).
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/326281-valdiba-apstiprina-budzets2022-sagatavosanas-grafiku-2021
https://xtv.lv/rigatv24/video/eMZN2mXkpz3-26_03_2021_dienas_personiba_ar_veltu_purinu


14

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņo-
ti, bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-249 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
nr.  477  “Latvijas  ārējā  tēla  politikas  koordinācijas  padomes 
nolikums””

22.03.2021. 18.03.2021. Jā

2. VSS-208 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Adminis-
tratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”

22.03.2021. 11.03.2021. Jā

3. VSS-238 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos 
nr. 567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmā-
cību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu 
un anulēšanu”

23.03.2021. 18.03.2021. Jā

4. VSS-242  –  Par  Ministru  kabineta  rīkojuma  projektu  “Par 
valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības 
īpašumā”

23.03.2021. 18.03.2021. Jā

5. VSS-189  –  Par  Ministru  kabineta  rīkojuma  projektu  “Par 
valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas paš-
valdības īpašumā”

23.03.2021. 11.03.2021. Jā

6. VSS-211 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vilnīši” daļas Liepnas pa-
gastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašval-
dības īpašumā”

24.03.2021. 11.03.2021. Jā

7. VSS-129 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli””

25.03.2021. 18.02.2021. Nē

8. VSS-232  – Par Ministru kabineta noteikumu projektu  “Gro-
zījumi  Ministru  kabineta  2011.  gada  28.  jūnija  noteikumos 
nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām””

25.03.2021. 18.03.2021. Jā
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9. VSS-193 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piederošā nekustamā īpašuma “V1187” Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības  īpašu-
mā”

25.03.2021. 11.03.2021. Jā

10. VSS-207 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par dzī-
vokļu īpašumu pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā un 
pārdošanu”

25.03.2021. 11.03.2021. Jā

11. VSS-215 – Par  likumprojektu “Grozījumi Zemes pārvaldības 
likumā”

25.03.2021. 11.03.2021. Nē

12. VSS-210 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas nova-
da pašvaldības īpašumā”

26.03.2021. 11.03.2021. Jā

13. VSS-212 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vaisuļi”, Līgatnes pagas-
tā,  Līgatnes  novadā  un  dzīvokļa  īpašuma  Brīvības  ielā  3–7, 
Līgatnē, Līgatnes novadā nodošanu Līgatnes novada pašval-
dības īpašumā”

26.03.2021. 11.03.2021. Nē

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

25. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS-252  –  Rīkojuma  projekts  “Par  valsts  nekus-
tamā īpašuma “Jaunsekši 1”, Ciemupē, Ogresgala 
pagastā, Ogres novadā, pārdošanu”

VSS-253 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdoša-
nu”

VSS-254 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Fi-
zisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”

VSS-265  –  Noteikumu  projekts  “Valsts  atbalsta 
programmas  “Latvijas  Goda  ģimenes  apliecība 
“Goda ģimenes karte”” īstenošanas kārtība”

VSS-266  –  Rīkojuma  projekts  “Grozījums  Minis-
tru  kabineta  2010.  gada  10.  novembra  rīkojumā 
nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā 
teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizā-
cijas aģentūra” personā””

VSS-259 – Likumprojekts “Grozījumi  likumā “Par 
piesārņojumu””

VSS-260  –  Rīkojuma  projekts  “Par  valstij  piekrī-
tošā nekustamā  īpašuma “Dālderi”, Sudas  ielā 9, 
Mālpils  pagastā, Mālpils  novadā,  nodošanu Māl-
pils novada pašvaldības īpašumā”

VSS-261 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā  nekustamā  īpašuma  “Bortnieki Viens”,  Lomu-
Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, 
nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā”

VSS-262 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā nekustamā īpašuma Friča Roziņa ielā 3–7, Valkā, 
nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-263 – Konceptuāls ziņojums “Par jaunu valsts 
pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu”

VSS-274 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2016.  gada  26.  aprīļa  noteikumos 
nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža 
nozares attīstībai””

VSS-275 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpa-
šumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500033
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500033
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500033
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500034
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500034
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500056
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500049
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500053
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500053
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500065
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500065
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500065
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500065
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500066
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500066
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500066
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Garkalnes novada domes 
priekšsēdētājs – Edgars Treibergs

22.  martā  notika  Gar-
kalnes  novada  domes 
ārkārtas  sēde,  kurā  par 
Garkalnes  novada  do-
mes priekšsēdētāju tika 
ievēlēts pašvaldības de-
putāts un Lauksaimnie-
ku  organizāciju  sadar-
bības  padomes  (LOSP) 

Valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Domes priekšsēdētāja vēlēšanās piedalījās 15 de-
putāti, no kuriem E. Treiberga kandidatūru atbal-
stīja desmit, pret bija četri, bet viens deputāts bal-
sojumā atturējās.

Jauna  domes  priekšsēdētāja  ievēlēšana  bija  ne-
pieciešama tāpēc, ka 1. martā no amata atkāpās 
iepriekšējais  Garkalnes  novada  domes  priekšsē-
dētājs  Alvis  Zīriņš,  kurš  tika  ievēlēts  par  domes 
priekšsēdētāja otro vietnieku.

APSVEICAM!

Latvijas Pasākumu foruma Izcilības 
balvas laureāti

24. marta vakarā Latvijas Pasākumu foruma tieš-
raidē virtuāli tika pasniegta Latvijas Pasākumu fo-
ruma Izcilības balva. Tai bija pieteikti vairāk nekā 
100 pasākumi, pilsētvides aktivitātes un notikumi, 
kas norisinājušies Latvijā 2020. gadā.

Latvijas  Pasākumu  foruma  Izcilības  balva  šogad 
tika  rīkota  pirmo  reizi,  taču  tā  ir  turpinājums  ie-
priekšējo  gadu  Pasākumu  gada  balvai. Turpmāk 
iecerēts  ik  gadu  atzīmēt  izcilus  notikumus,  pa-
sākumu  organizatorus,  uzņēmumus,  radošos  un 
tehniskos risinājumus un norises vietas pasākumu 
jomā. Balvas  saņēmēju vidū  tiks  iekļauti  izcilākie 
nozares profesionāļi gan no privātā, gan publiskā 
sektora, valsts un pašvaldību iestādes, pasākumu 
organizētāji, producenti, pasākumu norišu vietas, 
nozares pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji, kā 
arī citi pasākumu nozares uzņēmumi un iestādes.

Svinīgās  ceremonijas  laikā  tika  paziņoti  18  Izcilī-
bas balvas laureāti.

2020. gada izcilākais Covid-19 ierobežojumu 
laika pasākumu risinājums – radošās apvienības 
“Skudras  metropole”  pasākums  “Nepieradinā-
tās vakariņas mājās”,  savukārt  “Skudras metro-
poles” pasākums “Teātris pa telefonu” atzīts par 
2020.  gada  izcilāko  hibrīdpasākumu.  Gundega 
Skudriņa tika apbalvota kā 2020. gada pasākumu 
nozares izcilība: viņa un aģentūra “Skudras metro-
pole” ierobežojumu laikā ne tikai spējusi radīt jau-
nas,  nebijušas  un  inovatīvas  idejas,  bet  arī  saņē-
musi daudzas prestižas  starptautiskās pasākumu 
nozares balvas, tā kļūdama par Latvijas pasākumu 
nozares vēstnesi pasaulē un starptautiski visatzī-
tāko pasākumu aģentūru Latvijā.

Par 2020. gada pasākumu nozares cilvēku vienbal-
sīgi nosaukta “Hanzas perona” vadītāja Ieva Irbi-
na – par nesavtīgu darbu visas pasākumu nozares 
atbalstīšanā un neaizstājamu nozares pārstāvnie-
cību 2020. gadā.

Izcilības  balvas  saņēmēju  sarakstā  iekļauts  gan 
sieviešu izaugsmes un iedvesmas pasākums – fo-
rums “Līdere 2020” kā 2020. gada izcilākā konfe-
rence, “Mesa” lielkoncerts arēnā “Rīga” kā pagā-
jušā gada izcilākais koncerts, starpžanru festivāls 
“Laivā”,  kas  2020.  gadā  bijis  izcilākais  Covid-19 
ierobežojumu laika netradicionālas formas klātie-
nes koncerts, 2020. gada izcilākā līdzdalības akcija 
“#staromājās”  un brīvdabas pieminekļa izgais-
mojums “Mana dziesma”, kas atzīts par pagājušā 
gada izcilāko gaismas objektu vai projekciju.
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Izcilnieku vidū ir arī vairāki pasākumi, kas notikuši 
reģionos un pašvaldībās. Kultūras centra “Siguldas 
devons”  virtuālais koncerts Siguldā “Koncert-
zāle dabā”  plūcis  laurus  kategorijā  “2020.  gada 
izcilākais  virtuālais  pasākums”.  Par  pērnā  gada 
izcilāko  pilsētvides  noformējumu  atzīts Ziemas-
svētku un Jaunā gada pilsētvides noformējums 
“Atspoguļdārzs” Biķernieku mežā Rīgā. Savukārt 
gaismu instalācija “Gaismas vārdi Latvijai” Do-
beles Livonijas ordeņa pilsdrupās atzīta par pa-
gājušā gada izcilāko Covid-19 ierobežojumu laika 
klātienes pasākumu. Pagājušā gada izcilākās pa-
sākumu norises vietas gods ticis brīvdabas kon-
certzālei “Mītava” Jelgavā,  bet  septembrī  šeit 
notikušais  lielkoncerts “IV vispārējiem latviešu 
dziesmu un mūzikas svētkiem – 125!” nosaukts 
par  aizvadītā  gada  izcilāko  notikumu  Zemgalē. 
Par  pagājušā  gada  izcilāko  notikumu  Kurzemē 
atzīta pastaiga “Izgaismotā Liepāja”, kurā četru 
dienu garumā varēja apskatīt vairāk nekā 20 da-
žādus gaismas objektus. Pagājušā gada izcilākais 

notikums  Latgalē  bijis  multimediālā brīvdabas 
fantāzija “Sapnis Rēzeknē”,  kurā  norisinājās 
krāsu  un  mūzikas  ceļojums  mākslinieces  Elitas 
Patmalnieces  košo  un  neparasto  darbu  pasaulē. 
Savukārt  par  izcilāko  notikumu  Rīgā  atzīta  dis-
tancētā pastaigu taka “Ziemas gaismas dārzs” 
LU Botāniskajā dārzā.

Visvairāk balvu piešķirts smilteniešiem. Smiltenes 
pilsētas svētki “Smiltenei 100. Stipri cilvēki – 
stipra pilsēta” atzīti  par  pagājušā  gada  izcilāka-
jiem pilsētas  svētkiem. Smiltenes stipro cilvēku 
stāsts simt gadu garajā ceļā jūlijā bija aplūko-
jams, baudāms, skatāms, dzirdams un sajūtams 
vairākos lielākos un mazākos svētku pārsteigu-
mos un pasākumos. Viens no tiem – nakts pastai-
gu  taka  jeb  skaņas,  gaismas  un  video  instalācija 
“Teiksma par gaismas bruņinieku” Smiltenē  – 
guvis uzvaru divās kategorijās – “2020. gada izci-
lākā pastaiga vai izgaismojums” un kā 2020. gada 
izcilākais notikums Vidzemē.

Latvijā Covid-19 saslimstības rādītāji 
nepazeminās

Vērtējot pagājušās nedēļas Covid-19  saslimstības 
rādītājus  Latvijā,  vidējais  jaunatklāto  inficēšanās 
gadījumu skaits saglabājies iepriekšējais un ir 519 
dienā (nedēļu iepriekš – 518). Par 6,6% pieaudzis 
veikto  testu  skaits,  sasniedzot  vidēji  13  342  tes-
tus dienā, bet vidējais pozitīvo testu īpatsvars ir 
3,9% (iepriekš – 4,1%). Aizvadītajā nedēļā fiksēts 
kopumā  3631 jauns Covid-19 inficēšanās gadī-
jums.

Analizējot Covid-19 saslimstības rādītājus dinami-
kā divu nedēļu griezumā, novērojams saslimstības 
pieaugums  vecuma  grupās  10–19  gadi  un  20–29 
gadi, kā arī iedzīvotājiem vecumā virs 80 gadiem.

Epidemiologu  aprēķinātais  Covid-19 infekcijas 
reproduktivitātes koeficients (R)  Latvijā  šobrīd 
saglabājas 1,02, un tas nozīmē, ka 100 saslimušo 
inficē vairāk nekā 100 citus cilvēkus.

Ja ir saņemts pozitīvs testa rezultāts,  jārīkojas 
atbildīgi  un  pašiem  uzreiz  jāapzina un jāinfor-
mē iespējamās kontaktpersonas,  lai  citi  pēc  ie-
spējas  savlaicīgāk  atbilstoši  rīkotos  un  ievērotu 
kontaktpersonām  noteiktās  drošības  prasības. 
Atgādinām, ka šobrīd par kontaktpersonas statu-
su informē arī darba devēji un ģimenes ārsti, kuri 
informāciju  par  pozitīvo  pacientu  saņem  portālā 
E-veselība.

Cilvēki,  kuri  ar Covid-19  infekciju  atrodas  stingrā 
izolācijā mājās, tiek mudināti vērot savu veselību 
un regulāri sazināties ar ģimenes ārstu. Ja parādās 

NODERĪGA INFORMĀCIJA



18

elpas trūkums, nekavējoties un savlaicīgi jāvēršas 
pēc palīdzības, zvanot NMPD pa tālruni 113.

Lai ātrāk uzzinātu, vai esat bijuši kontaktā ar Co-
vid-19 slimnieku, Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) aicina izmantot lietotni “Apturi Co-
vid”. Izmantojot lietotni, varēsit savlaicīgāk izolē-
ties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un 
pārējos iedzīvotājus.

Noderīgas saites:

• Jaunākā informācija par Covid-19: https://
www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19;

• Informācija Covid-19 pacientiem: https://
www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem;

• Ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas 
mājās: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/iz-
veidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-co-
vid-19-un-arstejas-majas;

• Informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slim-
nieku kontaktpersonām: https://www.spkc.
gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam;

• Oficiālā un jaunākā informācija par vakcīnām 
pret Covid-19 un vakcināciju Latvijā: https://
www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19.

Vakcinācijai atvērta jauna prioritārā 
grupa – iedzīvotāji ar hroniskām slimībām

Turpinot vakcināciju pret Covid-19, pagājušonedēļ 
ar Veselības ministrijas (VM) rīkojumu atvērta nā-
kamā prioritārā grupa – iedzīvotāji ar hroniskām 
slimībām. Tas nozīmē, ka gan ģimenes ārsti, gan 
ārstniecības iestādes pakāpeniski, ņemot vērā pie-
ejamo vakcīnu apjomu, uzsākuši vakcinēt iedzīvo-
tājus, kuriem ir hroniskas slimības.

Prioritāro grupu plānošanas dokumentā ir norādīti 
vairāk nekā 166 000 iedzīvotāju ar dažādām hro-
niskām  slimībām,  līdz  ar  to VM aicina visus Lat-
vijas iedzīvotājus, kuriem ir hroniskas slimības, 
neatlikt pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19 un 
reģistrēties vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 
8989 vai pie ģimenes ārsta. Tie  iedzīvotāji,  kuri 
pieteikušies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 un 
nebija  norādījuši  savu  piederību  pie  šīs  hronisko 
slimību grupas, aicināti pārskatīt savu pieteikumu 
un atzīmēt savu atbilstību hronisko slimību grupai.

Iedzīvotāju atbilstību hronisko slimību grupai 

noteiks divos veidos:

• ja  pieteikšanās  vakcinācijai  notikusi  vietnē 
manavakcina.lv  vai  pa  tālruni  8989,  dati  tiks 
salīdzināti  ar  informāciju  vienotajā  veselības 
nozares  elektroniskajā  informācijas  sistēmā  – 
pret pieejamajiem hronisko slimību reģistriem 
un  izrakstītajiem  kompensējamajiem medika-
mentiem;

• ja  pieteikšanās  vakcinācijai  notikusi  pie  ģime-
nes ārsta, tad ģimenes ārsts vadīsies atbilstoši 
SPKC rekomendācijām hroniski slimo pacientu 
vakcinācijai.

Līdz  ar  jaunās  grupas  atvēršanu  vakcinēties  aici-
nāti  iedzīvotāji, kas slimo ar  ļaundabīgu audzēju, 
hroniskām  elpošanas  ceļu,  sirds  asinsvadu  sistē-
mas, nieru, aknu, nervu sistēmas slimībām, cuku-
ra diabētu, imūnsupresiju, aptaukošanos un sma-
gām psihiskām slimībām.

Turpinot  iedzīvotāju  uzaicināšanu  vakcinēties, 
iedzīvotājiem  nosūtījums vakcinācijai pret Co-
vid-19 nebūs nepieciešams, ja:

• par iedzīvotāju, kurš pieteicies manavakcina.lv 
vai pa tālruni 8989, ir informācija par datu esī-
bu  vienotajā  veselības  nozares  elektroniskajā 
informācijas sistēmā;

• par  iedzīvotāju,  kurš  pieteicies  manavakcina.
lv/8989, ir informācija par datu esību vienotajā 
veselības  nozares  elektroniskajā  informācijas 
sistēmā  par  atprečotām  kompensējamo  me-
dikamentu  receptēm  pēdējā  kalendārā  gada 
laikā;

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
https://www.spkc.gov.lv/lv/hroniski-slimo-pacientu-vakcinacija
https://www.spkc.gov.lv/lv/hroniski-slimo-pacientu-vakcinacija
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• persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta praksē;

• persona  ārstējas  stacionārā,  ārstējošais  ārsts 
sadarbībā ar pacientu var  lemt par vakcināciju 
pret Covid-19, nosūtot pacientu vakcinācijai ār-
stēšanās laikā atbilstoši iekšējai kārtībai attiecī-
gajā stacionārās ārstniecības iestādē.

Citos gadījumos hroniska pacienta Covid-19 vakci-
nācijai nepieciešams nosūtījums. Par to iedzīvotāji 
tiks informēti īsziņā vai e-pastā. Ja ārsta rīcībā nav 
medicīnisko datu, kas apliecina hronisku slimību, 
pacientam var lūgt uzrādīt citu ārstu sniegtos kon-
sultāciju slēdzienus vai izrakstus, kas pamato hro-
niskas slimības esību nosūtījuma izsniegšanai.

Saeimā atbalstīti likuma grozījumi 
par ierobežojumu saglabāšanu arī pēc 
ārkārtējās situācijas

Saeima 25. martā otrajā, galīgajā lasījumā kā stei-
dzamus  atbalstīja  grozījumus Covid-19  infekcijas 
izplatības pārvaldības  likumā,  lai  valstī  arī pēc ār-
kārtējās situācijas pārtraukšanas aizvien pastāvētu 
tāds  tiesiskais  regulējums,  kas  ļautu pasargāt  sa-
biedrību no Covid-19 infekcijas straujas izplatības.

Piemēram,  likumā  nostiprināts  deleģējums  MK 
epidemioloģiskās drošības nolūkos noteikt īpašas 
prasības  tirdzniecībai  un  citiem  saimniecisko  pa-
kalpojumu veidiem, kā arī sporta pasākumu iero-
bežojumus vai aizliegumu.

Likumā  nostiprināta  arī  norma,  kas  paredz,  ka 
Covid-19  infekcijas  izplatības  ierobežošanai  dar-

bavietās  darba  devējam  jānodrošina  attālinātā 
darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika 
to pieļauj. Savukārt, ja darbavietā klātienē notiek 
darbi, darba devējam ir pienākums noteikt  rīcību 
Covid-19  infekcijas  izplatības  ierobežošanai  dar-
bavietās, noteikt atbildīgo par tās ieviešanu, kā arī 
nodrošināt  nodarbinātajiem  nepieciešamos  indi-
viduālos aizsardzības līdzekļus.

Ar grozījumiem noteikts, ka gadījumā, ja tirdznie-
cības vietā nebūs  izstrādāta vai  ieviesta saimnie-
cisko  pakalpojumu  sniegšanas  iekšējās  kontroles 
sistēma  epidemioloģiskās  drošības  prasību  īste-
nošanai un tas var radīt tūlītēju un būtisku kaitēju-
mu sabiedrības veselības interesēm, Valsts policija 
vai pašvaldības policija Administratīvā procesa  li-
kumā noteiktajā kārtībā varēs lemt par tirdzniecī-
bas vietas slēgšanu apmeklētāju pieņemšanai līdz 
septiņām dienām.

Tāpat  par  likumā  un  uz  attiecīgā  likuma  pamata 
izdotajos  MK  noteikumos  noteikto  tirdzniecības 
vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas pra-
sību neievērošanu noteikts naudas sods fiziskajai 
personai no divām līdz 400 naudas soda vienībām, 
bet juridiskajai personai – no 28 līdz 1000 naudas 
soda vienībām.

Likumā  veiktas  arī  citas  izmaiņas,  lai  paredzētu 
sabiedrības drošības un veselības interesēm atbil-
stošu valsts  institūciju darbību valstī pēc ārkārtē-
jās situācijas beigām.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=962/Lp13
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Pagarināts bezdarbnieka palīdzības 
pabalsta izmaksas periods

Saeima  25.  martā  kā  steidzamu  pieņēma  grozī-
jumu  likumā  “Par  apdrošināšanu  bezdarba  ga-
dījumam”.  Ar  grozījumu  līdz sešiem mēnešiem 
iepriekš  noteikto  četru  mēnešu  vietā  pagarināts 
bezdarbnieka palīdzības pabalsta maksimālais iz-
maksas periods.

Pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī, un to var sa-
ņemt personas, kuras Covid-19 laikā pēc bezdarb-
nieka  pabalsta  izmaksas  beigām  nav  atradušas 
darbu, neveic saimniecisko darbību un turpina at-
rasties bezdarbnieka statusā.

Tiesības saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem būs tiem bezdarb-
niekiem,  kuriem  periods,  par  kuru  piešķirts  bez-
darbnieka palīdzības pabalsts, beidzies 2020. gada 
9. novembrī vai vēlāk. Tātad tas attieksies uz tiem 
bezdarbniekiem, kuri no 2020. gada 9. novembra, 
proti, no  jauna noteiktās ārkārtējās  situācijas  sā-
kuma datuma, vai vēlāk ir bijuši bezdarbnieka pa-
līdzības pabalsta saņēmēji.

Pabalsts būs izmaksājams uz laiku, kas nav ilgāks 
par sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz šā gada 
30. jūnijam.

Pašvaldības var pieteikties TAIEX-EIR 
Peer 2 Peer atbalstam

TAIEX-EIR Peer 
2 Peer ir  ES  teh-
niskās  palīdzības 
un  rīcībpolitikas 
atbalsta  instru-
ments,  kura  mēr-
ķis – veicināt pub-
liskās  pārvaldes 
vides  ekspertu 
pieredzes un zinā-
šanu  apmaiņu  par 
Eiropas  vides  rī-
cībpolitikas  kvali-
tatīvu  īstenošanu. 
Šīs  apmaiņas  var 
būt  mācību  vizī-
tes,  semināri  vai 
ekspertu  misijas 
un Covid-19  perio-

dā virtuālas (tiešsaistes) darbnīcas.

Pieredzes un zināšanu apmaiņa aptver šādas jo-
mas:

• aprites ekonomika;

• atkritumu  apsaimniekošana,  notekūdeņu  attī-
rīšana un atkalizmantošana;

• dabas aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība;

• bioekonomika;

• zaļā infrastruktūra un augsnes aizsardzība;

• gaisa kvalitātes uzlabošana;

• ūdens kvalitāte un ūdens resursu apsaimnieko-
šana;

• zaļais  un  ilgtspējīgais  publiskais  iepirkums,  kā 
arī ekodizains un ekomarķējums;

• ilgtspējīga pilsētattīstība un ilgtspējīga finansē-
šana.

TAIEX-EIR Peer 2 Peer finansiālajam atbalstam var 
pieteikties publiskās pārvaldes iestādes, kas ir  ie-
saistītas ES vides rīcībpolitikas un tiesību aktu īs-
tenošanā.

Pieteikties var tiešsaistē tīmekļvietnē šeit.

Plašāka  informācija šeit un šeit, kā arī 1. pieliku-
mā.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1014/Lp13
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1014/Lp13
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/applicationform/home
http://www.ec.europa.eu/taiex
https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_13_p1.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_13_p1.pdf
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CFLA aprīlī aicina uz semināru ciklu “Labā 
prakse ES fondu projektu īstenošanā”

9. aprīlī notiks pirmais tiešsaistes seminārs vairāku 
pasākumu ciklā,  kur Centrālās finanšu un  līgumu 
aģentūras  (CFLA)  pulcētie  jomas  speciālisti  dalī-
sies ar  labo praksi Eiropas Savienības  (ES)  fondu 
atbalsta izmantošanā.

Seminārus  CFLA  organizē  sadarbībā  ar  Eiropas 
Komisijas  pārstāvniecību  Latvijā,  Finanšu  minis-

triju,  VARAM,  Labklājības  ministriju,  Iepirkumu 
uzraudzības biroju un Valsts darba inspekciju. Dis-
kusijās par pašvaldību iecerēm stāstīs Daugavpils, 
Jelgavas, Kuldīgas un Limbažu novada pašvaldību 
pārstāvji.

Semināri  notiks  tiešsaistē,  un  tiem  sekot  varēs 
CFLA mājaslapā un Facebook kontā:

9. aprīlī plkst. 10–13 – ES fondu projekti: aktuali-
tātes, novērojumi, ieteikumi;

16. aprīlī plkst. 10–13:30 – Iepirkumi un līgumi ES 
fondu projektu īstenošanā;

23. aprīlī plkst. 10–13:30 – ES fondi: ko sola un ne-
sīs nākotne?

Lai sazinātos par semināru norisi, lūgums reģistrēt 
savu dalību semināros šeit. Tāpat, aizpildot reģis-
trācijas  formu,  ir  iespējams uzdot  jautājumus, uz 
kuriem vēlaties dzirdēt atbildes semināros.

Informācija  par  visu  semināru  darba  kārtību  pie-
ejama CFLA mājaslapā un 2. pielikumā.

ES fondu projektu īstenotāji var pieteikt 
projektus konkursā “RegioStars Awards”

Šogad jau 14. reizi norisināsies Eiropas Komisijas 
(EK)  rīkotais  konkurss  “RegioStars Awards” Eiro-
pas  Savienības  fondu  projektu  īstenotājiem.  Arī 
projektu īstenotāji no Latvijas aicināti konkursam 
iesniegt  inovatīvus  un  iedvesmojošus  ar  ES  līdz-
finansējumu  īstenotos  kohēzijas politikas projek-

tus, ar kuriem projektu īstenotāji lepojas un ir ga-
tavi dalīties pieredzē.

Konkurss  “RegioStars  Awards”  laika  gaitā  kļuvis 
par  sava  veida  izcilības  zīmi  ES  projektiem,  kas 
demonstrē inovatīvu un iekļaujošu pieeju reģionā-
lajai attīstībai. 2018. gadā “RegioStars” konkursa 
finālā no Latvijas iekļuva Valsts izglītības attīstības 
aģentūras īstenotais Jauniešu garantijas projekts, 
bet  2017.  gadā  –  Latvijas  Nedzirdīgo  savienības 
projekts “Nepalikt vieniem klusumā”.

Šogad projektus var pieteikt šādās konkursa kate-
gorijās:

1) Vieda Eiropa: vietējo uzņēmumu konkurētspē-
jas palielināšana digitālajā pasaulē;

2) Zaļa Eiropa: zaļas un noturīgas kopienas pilsētu 
un lauku vidē;

3) Godīga Eiropa:  integrācijas un diskriminācijas 
novēršanas veicināšana;

https://www.cfla.gov.lv/lv/
https://www.facebook.com/CFLA.gov.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_AyZWvcBGZsdWUdsAQ6zm_nBuxPljEDXTQWn2l7E0Ry4Oiw/viewform
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/aprili-notiks-tris-seminaru-cikls-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_13_p2.pdf
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4) Urbāna Eiropa: videi nekaitīgu, ilgtspējīgu ap-
rites pārtikas sistēmu veicināšana pilsētu teritori-
jās;

5) šā gada tēma: zaļās mobilitātes veicināšana re-
ģionos: Eiropas Dzelzceļa gads 2021.

Konkursam var pieteikties līdz 9. maijam.

Lai  pieteiktu  projektu,  jāaizpilda  pieteikuma  for-
ma, kas atrodama EK mājaslapā, norādot projekta 
galvenos mērķus, plānotos vai  jau  sasniegtos  re-
zultātus, projekta ieguldījumu reģionālā vai nacio-
nālā līmenī, kā arī citu informāciju. Tāpat jāpievie-
no  vizuālie materiāli  jeb  fotogrāfijas  no  projekta 
kādā no tā īstenošanas fāzēm. Aizpildīto pieteiku-
mu lūdzam nosūtīt FM kā ES fondu vadošajai  ie-

stādei uz e-pasta adresi esfondi@fm.gov.lv, kura 
sniegs  apstiprinājumu  projekta  tālākai  virzīšanai 
konkursā. Pieteikums kopā ar FM apstiprinājuma 
vēstuli  jāiesniedz  elektroniski  mājaslapā  https://
regiostarsawards.eu/.

Visu ES dalībvalstu “RegioStars Awards” konkursā 
pieteiktos  projektus  izvērtēs  neatkarīga  žūrija  – 
augsta  līmeņa  akadēmisko  aprindu  pārstāvji. Arī 
sabiedrībai būs iespēja nobalsot par savu favorītu 
no finālā iekļuvušajiem projektiem. Konkursa finā-
listi varēs piedalīties apmācībās par komunikāciju, 
bet konkursa uzvarētāji iegūs publicitātes iespējas 
medijos 5000 eiro vērtībā. 

Plašāka  informācija  par  konkursu  pieejama  EK 
mājaslapā.

Izsludināts projektu konkurss aktivitātē 
“Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”

Valsts  reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vi-
des aizsardzības  fonda administrācija  saskaņā ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 
2021. gada 25. marta sēdes lēmumu izsludinājusi 
projektu  konkursu  aktivitātē  “Bioloģiski vērtīgo 
zālāju atjaunošana”  dabisko  zālāju  (ES nozīmes 
aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitāšu īs-
tenošanai.

Projektā atbalstāmas dabisko zālāju (ES nozīmes 
aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes 
ar kopējo minimālo atjaunojamo platību vie-
na projekta ietvaros vismaz 10 ha:  (ĪADT –  da-
bas parki:  “Abavas  senleja”,  “Aiviekstes paliene”, 
“Dvietes  paliene”,  “Daugavas  ieleja”,  “Engures 
ezers”,  “Kuja”,  “Ogres  ieleja”,  “Pape”,  “Piejūra”, 
“Salacas  ieleja”, “Sauka”, “Silene”, “Svētes palie-

ne”, dabas liegumi: “Ances purvi un meži”, “Ābeļi”, 
“Blažģa ezers”, “Burtnieka ezera pļavas”, “Dubnas 
paliene”, “Eglone”, “Sventājas upes ieleja”, “Diļļu 
pļavas”,  “Burgas  pļavas”,  “Durbes  ezera  pļavas”, 
“Gudenieki”,  “Lielupes  grīvas  pļavas”,  “Lielupes 
palienes  pļavas”,  “Lubāna  mitrājs”,  “Mugurves 
pļavas”, “Randu pļavas”, “Rūjas paliene”, “Sātiņu 
dīķi”,  “Sitas  un  Pededzes  paliene”,  “Svētes  iele-
ja”,  “Ventas  ieleja”,  “Ventas  un  Šķerveļa  ieleja”, 
“Vidusburtnieks”,  “Vidzemes  akmeņainā  jūrma-
la”, aizsargājamo ainavu apvidus: “Augšdaugava”, 
“Augšzeme”, “Kaučers”, “Veclaicene”, “Vestiena”, 
“Ziemeļgauja”, nacionālie parki: “Gaujas nacionā-
lais  parks”,  “Ķemeru  nacionālais  parks”,  “Rāznas 
nacionālais parks”, “Slīteres nacionālais parks”).

Projektam  pieteiktajām  atjaunojamajām  platī-
bām jāatbilst vienai no šādām pazīmēm:
• platība  vērtējama  kā  esošs  bioloģiski  vērtīgs 
zālājs, kas ir zemā kvalitātē un kam nepiecieša-
mi kvalitāti uzlabojoši pasākumi;

• platība  vērtējama kā potenciāli  bioloģiski  vēr-
tīgs zālājs.

Pieejamais  kopējais  finansējums  konkursā  – 
200 000 eiro. Maksimālais viena projekta finansē-
juma apjoms, nepārsniedzot kopējas tiešās attie-
cināmās izmaksas, – 1500 eiro/ha.

Par  projekta  iesniedzēju  (vadošo  īstenotāju)  var 
būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, 

mailto:esfondi@fm.gov.lv
https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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kuras valdījumā vai  turējumā esošā  īpašumā tiek 
īstenotas  projekta  aktivitātes,  kurā netiek veikta 
un netiek plānota saimnieciskā darbība, tiks īsteno-
tas projekta aktivitātes.

Projekta  īstenotājam  projekta  īstenošanai  jāno-
drošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 15%  no 

kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu  iesniegumu  iesniegšanas  termiņš  – 
30. aprīlis. Projektu konkursa nolikums un to pie-
likumi  elektroniski  ir  pieejami  www.vraa.gov.lv 
sadaļā “LVAF projektu konkursi” šeit, kā arī 3. pie-
likumā.

Sākusies atkritumu savākšanas un 
labiekārtošanas talku pieteikšana

Mēnesi pirms Lielās talkas, kas norisināsies 24. ap-
rīlī, visiem talkotājiem ir iespēja pieteikt savas tal-
kas talkošanas tiešsaistes kartēs Lielās talkas mā-
jaslapā  www.talkas.lv,  sadaļā  “Kartes”.  Talkotāji 
arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacī-
jumus, kas būs spēkā Lielās talkas norises brīdī, kā 
arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsais-
tes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā vienotos 
Latvijas sakopšanā.

Talkas.lv mājaslapā visi  talkotāji  var gan apskatī-
ties “Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus Lielās 
talkas darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot 
vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz 
noteikto  sociālās  distancēšanās  aicinājumu,  tal-
kotāji  aicināti  lielāku  uzsvaru  likt  uz  individuālo 
talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā “Solo talkas 

karte”,  kur  savu  atkritumu  savākšanas  vietu  var 
atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā 
atrodamas  trīs  interaktīvās  Lielās  talkas  kartes, 
kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritu-
mu savākšanas talku.

“Lielās talkas’21 kartē” talkotāji aicināti pieteikt 
trīs  veidu  talkas  –  atkritumu  savākšanas  talkas, 
labiekārtošanas  talkas  vai  apvienotās  labiekārto-
šanas un atkritumu savākšanas talkas (šeit);

“Solo talkas’21 kartē” savas talkas ir aicināti pie-
teikt tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, 
sakopt savu apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā  ir 
iespēja  individuālajiem  talkotājiem  pievienoties 
plašajam Latvijas talkotāju pulkam, lai kopīgi pie-
dalītos pavasara sakopšanas darbos (šeit).

(Zināšanai: solo talkotājiem savāktie atkritumi jā-
nogādā oficiālajās talkošanas vietās, kuras atroda-
mas kopējā talkošanas kartē).

“Piesārņoto vietu kartē” Latvijas iedzīvotājiem ir 
iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos no-
vados un reģionos, tādā veidā norādot, kur sakop-
šanas darbi būtu īpaši nepieciešami (šeit).

Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – 
katrs atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no mums 
var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un 
tīrāko valsti pasaulē.

Meža uguns apsardzības sakaru telefonu 
saraksts

Valsts meža dienests  (VMD) aicina  ikvienu  iedzī-

votāju  ievērot  ugunsdrošību  Latvijas 
mežos  un  negadījumā  reizē  sazināties 
ar VMD darbiniekiem, kuru kontakttāl-
ruņus atradīsit 4. pielikumā.

http://www.vraa.gov.lv
https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_13_p3.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_13_p3.pdf
http://www.talkas.lv
https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/
https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/
https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_13_p4.pdf
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4. maija Deklarācijas klubs aicina 
iemūžināt valstiski nozīmīgu datumus 
un jēdzienus

Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” apvieno tos 
Augstākās  padomes  deputātus,  kuri  1990.  gadā 
balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunoša-
nu,  tā  pārtraucot  50  gadus  ilgušo PSRS  īstenoto 
Latvijas  okupāciju.  Tā  mums  bija  vēsturiska  ie-
spēja, gods un pienākums piepildīt latviešu tautas 
sapni,  kas  bija  sapņots  50  gadu  garumā,–  atdot 
Latvijai brīvību.

2020. gada 4. maijā apritēja 30 gadi, kopš tika pie-
ņemta Augstākās  padomes  deklarācija  “Par  Lat-

vijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Šogad 
21. augustā mēs svinēsim vēl vienu lielu gadskār-
tu  –  trīsdesmitgadi  kopš  konstitucionālā  likuma 
“Par  Latvijas  Republikas  valstisko  statusu”  pie-
ņemšanas.

Kopējās attālinātās pārrunās kluba biedri ierosinā-
ja vērsties pie visām Latvijas pašvaldībām ar ieros-
mi savā pilsētā vai novadā atrast vispiemērotā-
ko vietu, kuru rotāt ar 4. maija vai Neatkarības 
nosaukumu. Tie varētu būt laukumi, ielas, skvēri, 
parki.

Liels  bija  kolēģu  pārsteigums,  ka  Latvijā  ir  tikai 
viena pilsēta,  proti, Aglona,  kurā  ir  4. maija  iela. 
Gods un slava tās deputātiem un iedzīvotājiem!

Protams, dot vai nedot 4. maija un/vai Neatkarī-
bas nosaukumu kādai konkrētai vietai,  ir deputā-
tu izvēle. Mēs, tie, kuri pirms 30 gadiem atdevām 
Latvijai brīvību, atgādinām, rosinām, lūdzam.

4. maija deklarācijas kluba prezidente
Velta Čebotarenoka

“Lieldienas ir svētki, kas saistās ar sauli un pavasa-
ra atnākšanu, ko katram gribas izbaudīt dabā raibā 
pulkā kopā ar saviem mīļajiem, radiem, draugiem. 
Tomēr šogad Lieldienas sagaidām īpašos apstāk-
ļos. Protams, ir skumji, ka izpaliks tradicionālās 
kopāsanākšanas, tomēr būsim atbildīgi, lai nāka-

majā gadā atkal Lieldienās varam rīkot olu kaujas, 
kopīgas šūpošanās, piknikus, pārgājienus – ko sirds 
vēlas” –  tā  rakstījām  Infologā pirms gada, patiesi 
cerot, ka pandēmija būs uzvarēta. Diemžēl cerības 
nav piepildījušās, bet  tas nenozīmē, ka Lieldienu 
laiku nevaram izbaudīt. Varbūt tieši ar tiem, ar ko 
kopā  esam  ikdienā  savās  mājās,  varam  pārvērst 
šos svētkus par kaut ko īpašu.

Lieldienu  tradīcijas  un  ticējumi  ir  ļoti  bagātīgi. 
Viens  no  Lieldienu  maģiskiem  šķīstīšanās  ritu-
āliem,  kurš  palīdz  iegūt  možumu,  gaišu  prātu, 
skaistumu un veselību, kas šobrīd mums visiem ir 
īpaši aktuāli, saistīts ar ūdeni.

Ticējumi saka, ka:

• Dziedinošs un sargājošs ir ūdens, kas, neizrunā-
jot ne vārda, līdz saullēktam pasmelts no upes 
tecēšanas virzienā. Ar to apslaka  lopus, dzīvo-
jamo māju.

LIELDIENAS GAIDOT
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• Dzīvo ūdeni vajag izliet uz bišu stropiem, lai bi-
tītes vairotos.

• Lieldienas  rītā, Saulei  lecot,  jāmazgā mute,  jo 
tad tiekot skaists.

• Lai būtu skaists un čakls, tad Lieldienas rītā ar 
saules lēktu ir jāiet strautā muti mazgāt.

• Kurš  pirms  saules  lēkta  paspēs  nomazgāties 
skaidrā avota ūdenī, tas visu gadu būs mundrs 
un jautrs.

• Ja Lieldienas pirmo rītu iet priekš Saules lēkša-
nas upē mazgāties, tad visu gadu ir vesels.

Cik Latvijā ir tekošo ūdeņu un kādā kvalitātē 
tie ir, lai droši varētu ļauties Lieldienu rīta ma-
ģijai?

Latvijā ir gandrīz 12,5 tūkstoši upju, strautu, urgu 
un  lielu  grāvju.  Savienojot  visas  Latvijas  mazās 
un lielās upes kopā, tās spētu gandrīz apvīties ap-
kārt zemeslodei pa ekvatoru. Latvijas upju kopē-
jais  garums  ir  vairāk  nekā  37  tūkstoši  kilometru, 
un ekvatora garums ir nieka nepilnus 3 tūkstošus 
kilometru  lielāks – nedaudz vairāk kā 40 tūkstoši 
kilometru. No visu Latvijas upju kopgaruma 51% 
veido upes, kuras  ir  īsākas par 10 km. 777 upes  ir 
garākas par 10 km, no tām 17 upes ir garākas par 
100 km.

No kopējā upju garuma aptuveni  trešā daļa upju 
ir  regulētas,  savukārt  aptuveni  puse  ietver  upju 
straujteces – upes un upju posmus ar akmeņainu 
vai  oļainu  gultni  un  strauju  ūdens  tecējumu,  kā 
arī  visus  citus  dabiskos,  nepārveidotos  upju  pos-
mus neatkarīgi no straumes ātruma. Un tieši upju 
straujteces un dabiskus upju posmus – Eiropā un 
Latvijā  īpaši aizsargājamu biotopu – Latvijas Da-
bas fonds ir izvēlējies par 2021. gada dzīvotni.

Straujtecēs un dabiskajos upju posmos ir vislielākā 
dabas daudzveidība, tās ir mājas dažādām augu un 
dzīvnieku sugām, piemēram, ļoti reti sastopama-
jai un aizsargājamai ziemeļu upespērlenei, strauta 
forelei un strauta nēģim, kas vienlaikus  ir arī  tīra 
ūdens  indikatori. Šeit dzīvo arī aļģu, gliemju, ku-
kaiņu sugas, kuru eksistencei nepieciešams strauji 
tekošs un ar skābekli bagāts ūdens. Turklāt ar skā-
bekli bagātais ūdens un dzīvie organismi, kas vei-
do apaugumu uz akmeņiem,  ievērojami paātrina 
organisko vielu sadalīšanos, tādējādi aktīvi veicot 

ūdens  dabisko  pašattīrīšanos. Straujos  upju  pos-
mos dabai var palīdzēt, ieliekot upē akmeni – tas 
palīdzēs uzmutuļot straumi, tā ūdens bagātināsies 
ar skābekli, kā arī akmens ielikšana radīs dzīvotni 
dažādiem organismiem.

Tā  kā  cilvēka  dzīve  kopš  pašiem  pirmsākumiem 
vienmēr  bijusi  saistīta  ar  ūdeni,  tajā  skaitā  arī  ar 
upēm, tad nenoliedzami, ka laika gaitā cilvēku ie-
tekme uz upju ekosistēmu arvien ir palielinājusies. 
Tā rezultātā daudzas upes ir iztaisnotas, padziļinā-
tas,  uz upēm  izbūvēti  dažādi  aizsprosti,  upēs  vai 
upju posmos ir piesārņojums ar slāpekļa un fosfora 
savienojumiem,  kas  izraisa  upju  aizaugšanu.  Šo-
brīd izcilā stāvoklī  ir tikai 1% straujteču un dabis-
ko upju posmu, bet 89 upes ir riska ūdensobjekti. 
Tiesa, tas nenozīmē, ka noteiktās upēs ir riskanti 
uzturēties – peldēties, makšķerēt vai kā citādi  iz-
mantot. Vārds “risks” ir saistīts ar pašreizēju neat-
bilstību un tiekšanos uz visaugstāko ūdens ķīmis-
ko un ekoloģisko kvalitāti, kas Latvijas ap stākļos ir 
iespējama.

Tomēr mēs katrs varam ko darīt, lai Latvijas upju 
kvalitāte  uzlabotos.  Pirmais  un  vienkāršākais  – 
dodoties  pastaigās,  pārgājienos,  laivojot,  mak-
šķerējot,  atpūšoties  dabā  –  savāksim  aiz  sevis 
atkritumus! Ievērosim principu: ko, dabā ejot, at-
nesi,  to  aiznes!  Nenovadīsim  upēs  nepietiekami 
attīrītus notekūdeņus, neuzarsim zemi līdz pašam 
upes krastam, izvāksim lielākos koku sagāzumus, 
atjaunojot  upes  sākotnējo  plūdumu,  un mēs  jau 
būsim daudz palīdzējuši dabas vērtību saglabāša-
nai.

Ja ir vēlme apsaimniekot upes, vērts iepazīties ar 
vadlīnijām aizsargājamo biotopu apsaimnieko-
šanai Latvijā (šeit).

Savukārt ar mērķi ilgtermiņā uzlabot ūdens kvali-
tāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, 
adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus 
inovatīvus  apsaimniekošanas  un  pārvaldības  pa-
sākumus,  ar Eiropas Savienības  vides un klimata 
programmas  LIFE  un Valsts  reģionālās  attīstības 
aģentūras  finansiālu  atbalstu  savu  darbību  uzsā-
cis  projekts “Latvijas upju baseinu apsaimnie-
košanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens 
stāvokļa sasniegšanai”  (http://goodwater.lv/par-
projektu/),  kurā  viens  no  pasākumiem būs mazo 
grantu  konkurss  ilgtspējīgai  virszemes  ūdens  re-
sursu apsaimniekošanai,  sniedzot mērķtiecīgu fi-
nansiālu  atbalstu  kopienām,  kas  savā  pašvaldībā 

https://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/Upes un ezeri_majaslapai_18-10-2016.pdf


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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ir gatavas risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar 
zemu  izmaksu  iniciatīvām  un  pasākumiem.  Pro-

jekta komanda gaida pašvaldību, biedrību un visu 
citu ieinteresēto personu ideju pieteikumus.

Lai Lieldienu rītā katram, kam ir vēlme, izdodas atrast savu upi, strautu vai 
tērcīti, kur smelties dzīvesprieku un veselību! Baudīsim īpašās Lieldienu sa-
jūtas, priecāsimies par dabu, saudzēsim to un būsim veseli!

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

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
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