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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

Pašvaldību vadītāju videotikšanās ar 
Vakcinācijas projekta biroju

30. martā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rī
koja kārtējo iknedēļas pašvaldību vadītāju tikša
nos ar Vakcinācijas projekta biroja pārstāvjiem, lai 
pārrunātu aktualitātes masu vakcinācijas centru 
izveidē. Sarunu vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

Šajā tikšanās reizē Vakcinācijas projekta biroju 
pārstāvēja vakcinācijas procesa koordinators Ed-
gars Labsvīrs, kurš pastāstīja par trīs līmeņu vak
cinācijas centriem, vakcinācijas jaudām un tempu, 
ko nosaka vakcīnu pieejamība. Atbilstoši piegāžu 
prognozēm aprīļa sākumā un beigās tiks piegā
dāts lielāks vakcīnu apjoms, tāpēc nepieciešami 
lielie centri vietās, kur ir vairāk iedzīvotāju.

Šobrīd problēma ir nevis centru izveidē un iekār
tošanā, bet vakcinējamo skaita ziņā, tāpēc iedzī
votāji tiek aicināti aktīvāk pieteikties vai nu vietnē 
www.manavakcina.lv, vai pa tālruni 8989, vai pie 
sava ģimenes ārsta.

Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu vakcinēšanas tem
pi palielināsies ne tikai jau atvērtajās prioritārajās 
grupās, bet arī raitāk plānots vērt vaļā nākamās 
iedzīvotāju grupas: personas, kas dzīvo vienā māj
saimē ar hroniski slimiem bērniem vai bērniem 
ar zemu imunitāti, personas, kuras mājās aprūpē 
smagi slimus cilvēkus, personas 60–70 gadu vecu
mā, kā arī pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu 
un 1.–6. klašu pedagogi un darbinieki, kuri, veicot 
darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bēr
niem.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.manavakcina.lv
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Pašvaldībām visi izdevumi, kas radušies saistībā ar 
masu vakcinācijas centru izveidi, tiks kompensēti 
no valsts budžeta līdzekļiem, tāpēc tie rūpīgi jāuz
skaita. Finanšu ministrija paredzējusi šos izdevu
mus segt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpil
des, taču pašvaldības un LPS aicina valdību meklēt 
citus risinājumus.

Pašvaldību vadītāju tikšanās ar Vakcinācijas 
projekta biroju paredzēta arī šonedēļ – 7. aprīlī 
plkst. 11 MS Teams platformā.

 
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde 30. martā 
notika attālināti MS Teams platformā un tika veltī
ta energoefektivitātei.

Sēdē četri profesori – Rīgas Tehniskās universitā
tes (RTU) Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga, 
Dr. sc. ing. Agris Kamenders, Dr. sc. ing. Mari-
ka Rošā un sanāksmes vadītāja LPS padomnie
ce uzņēmējdarbības jautājumos Dr. oec. Andra 
Feldmane – diskutēja par energoefektivitāti būv
niecībā, ēku siltināšanu, kvalitātes kontroli un ga
rantijām un citiem ar energoefektivitāti saistītiem 
jautājumiem.

Sarunu par energoefektivitāti un pašvaldību 
lomu šobrīd un nākotnē ievadīja RTU Vides aizsar
dzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) direk
tore profesore Dagnija Blumberga. Viņa atzīmē
ja, ka RTU zinātnieki beidzamajos gados veikuši 
vairākus pētījumus par energoefektivitātes uzla
bojumiem, tajā skaitā darbojušies valsts pētījumu 
programmā. Iegūtās zināšanas un pieredze liek 
secināt, ka nereti energoefektivitātes uzlabojumi 
ir veikti, bet nav sasniegts vēlamais rezultāts. Ar to 
vien, ka ēka tiek nosiltināta, nepietiek, ir jādomā, 
lai rezultāts būtu ilgtspējīgs. Nākotnē pašvaldību 
loma pieaugs, jo valsts nospraustie klimatneitra

litātes mērķi paredz publiskā sektora zaļo trans
formāciju, kas saistīta arī ar energoefektivitātes 
paaugstināšanu, atjaunojamiem energoresursiem 
un CO₂ piesaisti un uzglabāšanu. Energoefekti
vitātes projektu īstenošanā kā galvenais izvirzās 
jautājums par līdzfinansējuma saņemšanu un tā 
lietderīgu izmantošanu, lai sasniegtu ilgtspējības 
mērķi.

Turpinot VASSI direktores stāstījumu, asociētais 
profesors institūta vadošais pētnieks Agris Ka-
menders analizēja praktiskus piemērus un pa
stāstīja, kas būtu jādara, lai sasniegtu reālus 
ēku atjaunošanas mērķus. Viņš minēja galvenās 
problēmas, kas traucē, un tās ir vairākas. Būvnie
cības līgumos netiek noteikta kārtība, kā pārbau
dīs energoefektivitātes prasības, un pašvaldībai 
pašai jāveic papildu investīcijas un finanšu korek
cija pēcuzraudzības periodā, kaut gan atbilstoši 
Būvniecības likumam būvdarbu veicējs ir atbildīgs 
par normatīvo aktu prasību ievērošanu būvlau
kumā un būvdarbu rezultātā tapušās būves vai 
tās daļas atbilstību būvprojektam. Tāpat netiek 
noteikts, kā plānots pārbaudīt inženiertehniskos 
rādītājus – ēkas blīvumu, U-vērtības, enerģijas pa
tēriņu, sistēmu efektivitāti u. c. Netiek arī sekots 
sistēmu darbībai – ventilācijas un apkures sistēmu 
ieregulēšanai, vadībai un regulārai apkopei, kā arī 
nepieciešamas tehniskā personāla apmācības. 
Būvdarbu kvalitāti ietekmē arī nepiemērotu risi
nājumu izvēle, zema darbu kvalitāte, nepiemēroti 
vai nekvalitatīvi materiāli, darbs nelabvēlīgos laik-
apstākļos. Kā uzlabot kvalitāti? Pirmām kārtām 
prasības jāatspoguļo iepirkuma dokumentācijā 
un līgumos, jānosaka skaidra un caurredzama 
procedūra rādītāju pārbaudei (energoefektivitā
tes rādītāju verifikācijas protokols) un jānosaka 
atbildība par prasību izpildi. Būvdarbu kvalitātes 
kontrolei kalpo arī apmācības ēku apsaimniekotā
jiem un tehniskajam personālam un tehniskie mē
rījumi – gaisa caurlaidības tests un termogrāfija –, 
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savukārt energoefektivitātes darbu kvalitātes 
kontrolei palīdzēs inženierkomunikāciju iekārtu 
vadības instrukcijas un siltummezgla, apkures un 
karstā ūdens sistēmas un gaisa apstrādes iekārtu 
regulēšana.

Ar pētnieku secinājumiem, rekomendācijām un 
risinājumiem ēku energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai iepazīstināja profesore Marika Rošā.

Lūk, kādi ir zinātnieku secinājumi:

* Daudz pašvaldību ēku ir jau atjaunotas, bet bie
ži netiek sekots, vai maksa par siltumenerģiju ir 
tāda, kādai tai vajadzētu būt (t. i., atbilstoši teh
niskajam projektam).

* Pēc ēkas atjaunošanas nama saimniekam reti 
tiek iedota lietošanas instrukcija un nodrošināta 
apmācība par iekārtu lietošanu.

* Vēl ir ļoti daudz pašvaldību ēku, kas jāsiltina.

* Pašvaldību darbinieki katrā projektā iegūst sāpī
gu pieredzi kādā no tā attīstības fāzēm, kam bieži ir 
tieša ietekme uz projekta izmaksām (tehniskās do
kumentācijas izstrādē, iepirkuma fāzē, būvniecības 
procesā, būvuzraudzībā vai pēcuzraudzībā u. c.).

Zinātnieku priekšlikums – RTU kopā ar LPS izstrā

dāt vadlīnijas jeb rokasgrāmatu pašvaldību darbi
niekiem par pašvaldības ēku atjaunošanu, ņemot 
vērā labās prakses principus. Tajās būtu jāiekļauj 
vismaz divas daļas – gan par pašvaldības ēkas at
jaunošanu, gan jaunas ēkas būvniecību –, apska
tot šādus aspektus: energoaudits: atlase, kritēriji, 
līguma nosacījumi u. c.; tehniskais projekts: atla
se, kritēriji, līguma nosacījumi u. c.; būvnieka at
lase, iekļaujot prasības, kas saistītas ar enerģijas 
patēriņa novērtējumu pēc projekta noslēgšanās; 
pēcuzraudzība un monitorings; īstenoto pasāku
mu apsaimniekošana pēc projekta īstenošanas, 
t. sk. lietošanas instrukcija.

Novadu Valdes priekšsēdētāja p. i. Guntis Libeks 
un LPS padomniece Andra Feldmane norādīja vēl 
citas problēmas saistībā ar būvniecību un energo
efektivitāti. Diskusijas raisījās par būvnieka atbil
dību, tajā skaitā par to, vai var prasīt būvniekam 
atbildību arī par energoefektivitāti un projektā no
teikto mērķu nesasniegšanu.

Novadu Valde vienojās, ka vadlīniju izstrādē jāie
saista tās pašvaldības, kuras darbojas Horizon pro
jektā un kurās ir zinoši speciālisti šajā jomā.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Informatīvs seminārs par sabiedrības 
iesaisti plānošanas dokumentu 
apspriešanā

30. martā LPS sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rīkoja in

formatīvu semināru pašvaldībām par neklātienes 
apspriešanu attīstības dokumentiem un sabiedrī
bas iesaisti.

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

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents 24. martā “Lat
vijas Vēstnesī” izsludinājis likumu “Grozījumi Co-
vid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” 
(šeit), kas stājās spēkā 25. martā.

Grozījumi veikti divos pantos – 20. un 21. pantā – 
un pārejas noteikumos, kas regulē attīstības plā
nošanas dokumentu sabiedrisko apspriešanu, at
ļaujot to veikt attālināti.

Pasākumā VARAM Telpiskās plānošanas un zemes 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/647-informativs-seminars-par-sabiedribas-iesaisti-planosanas-dokumentu-apspriesana
https://likumi.lv/ta/id/321877-grozijumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likuma
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pārvaldības departamenta direktore Ingūna 
Draudiņa izskaidroja Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likuma 21. panta jauno redakciju un 
pārejas noteikumu 17. punktu.

Savukārt par sabiedrības tiešsaistes un klātienes 
līdzdalības iespējām plānošanas dokumentu iz
strādei pandēmijas apstākļos pastāstīja “Provi
dus” vadošā pētniece Līga Stafecka.

Labās prakses pieredzē iedzīvotāju sasniedzamī
bā, būvprojekta idejas apspriešanā un ietekmes 
uz vidi sabiedriskajā apspriešanā dalījās LPS pa
domniece Ivita Peipiņa un pašvaldību pārstāvji – 

Jelgavas novada pašvaldības Komunikāciju depar
tamenta vadītāja Dace Kaņepone un Carnikavas 
novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs Ainārs 
Grikmanis.

SIA “Reģionālie projekti” izstrādājusi Vadlīnijas 
par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstī
bas plānošanas procesā, kas varētu būt noderīgas 
pašvaldībām ikdienas darbā.

Vairāk informācijas atradīsit prezentācijās šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par 2020./2021. mācību 
gada noslēgumu

LPS sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 
(IZM), Valsts izglītības satura centru (VISC) un Iz
glītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) 31. martā 
aicināja pašvaldību izglītības iestāžu vadības pār
stāvjus un izglītības jomas darbiniekus uz tiešsais
tes semināru par 2020./2021. mācību gada noslē
gumu.

Videokonferences sākumā Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību uzrau
dzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemio
loģe Rita Korotinska pastāstīja par epidemiolo
ģisko situāciju valstī. Ar skaitļiem varat iepazīties 

viņas prezentācijā šeit (tur arī pārējo runātāju 
prezentācijas), kur atradīsit statistiku gan par Co-
vid-19 gadījumu skaitu un testēšanu, stacionēta
jiem pacientiem un B.1.1.7. celma īpatsvaru, gan 
saslimstību reģionos, dažādās vecuma grupās, 
inficēšanās vietām un arī izglītības iestāžu darbi
nieku vidū.

Statistisko analīzi par skolu darbības uzsākšanu 
pēc reģionu principa sīkāk raksturoja izglītības 
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Viņa atzīmē
ja, ka Covid-19 konstatēts pavisam 8710 bērniem 
un jauniešiem, taču statistiski zīmīgas atšķirības 
starp novadiem, kuros bija vai nebija uzsāktas 
mācības klātienē, nav un skolas atvēršana būtis
ki neietekmē saslimušo skaitu, to ietekmē teri
torijas kopējie rezultāti. Priecē, ka pozitīvo testu 
īpatsvars samazinās gan skolās, gan pirmsskolās. 
Ministre arī uzsvēra individuālo konsultāciju ne
pieciešamību 12. klasēm un iepazīstināja ar “Edu
rio” veikto pētījumu par gatavību eksāmeniem. 
Nozīmīga sarunas daļa tika atvēlēta āra nodarbī
bām. Uz 29. martu klātienes mācības telpās varēja 
uzsākt 47 novadi un 140 izglītības iestādes, un to 
izmantoja 125 skolas. IZM organizējusi vebinārus 
par klātienes mācībām ārā, kuru videoieraksti pie
ejami šeit (vebinārs par nodarbībām ārā) un šeit 
(vebinārs par āra nodarbību organizēšanu). Klau
sītājiem, kuru bija vairāk nekā tūkstotis, raisījās 
daudz jautājumu par nodarbību organizēšanu: kā 
plānot klātienes mācības un āra nodarbības, cik 
stundas dienā vai nedēļā tam atvēlēt, kā organi
zēt individuālās konsultācijas klātienē un attālināti 
u. c. I. Šuplinska uzsvēra drošības protokolu: līdz 

https://docs.google.com/document/d/1q6uUUe18ZngOi005n-WTdwYNdVlFklnPhWkkrQHZxPs/edit
https://docs.google.com/document/d/1q6uUUe18ZngOi005n-WTdwYNdVlFklnPhWkkrQHZxPs/edit
https://docs.google.com/document/d/1q6uUUe18ZngOi005n-WTdwYNdVlFklnPhWkkrQHZxPs/edit
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6612-video-par-sabiedribas-iesaisti-planosanas-dokumentu-apspriesana
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6598-video-par-2020-2021-macibu-gada-noslegumu
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/446647439928224
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1119714791877016&ref=watch_permalink
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piecām nodarbībām nedēļā formālās izglītības no
darbībām un līdz divām nodarbībām nedēļā nefor
mālās izglītības nodarbībām.

2020./2021. mācību gads 1.–8. klasēm un 10. un 
11. klasei noslēgsies 31. maijā. Arī 9. klašu audzēk
ņiem mācības beigsies 31. maijā, mācību gads 
viņiem noslēgsies 11. jūnijā, bet sertifikātus par 
pamatizglītību VISC izsniegs 11. jūnijā. Savukārt 
12. klasēm mācības beigsies 14. maijā, mācību 
gads – 18. jūnijā, un sertifikātus par vispārējās iz
glītības ieguvi VISC izsniegs 30. jūnijā. Papildter
miņi vidusskolas eksāmeniem ir 14. jūnijs–5. jūlijs.

Par noslēguma pārbaudījumiem 9. un 12. klašu au
dzēkņiem pastāstīja VISC Vispārējās izglītības pār
baudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Viņš 
atzīmēja, ka diagnosticējošie darbi 9. klasēm tiek 
rīkoti, lai skolēns pārbaudītu, vai viņš var visus uz
devumus izpildīt pareizi un bez citu (vecāku) palī
dzības. Vērtējums nedrīkst ietekmēt ne semestra, 
ne gada vērtējumu, un to nedrīkst ņemt vērā, uz
ņemot skolēnus 10. klasē. Vidusskolu beidzējiem 
šogad jākārto trīs obligātie eksāmeni: latviešu 
valodā, matemātikā un svešvalodā. Izvēles eksā
mens nav obligāts, un arī nākamajā mācību gadā 
tas nebūs obligāts.

VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma 
nodaļas vadītāja Liene Zeile un “Skola2030” eks-
perts Pāvels Pestovs runāja par mācību satura 
un vērtēšanas plānošanu un īstenošanu Covid-19 
laikā, āra vidi mācību procesā un ESF projektu 
piedāvāto atbalstu attālināto mācību radīto seku 
mazināšanai nākamajā mācību gadā. Vadlīnijas 
attālinātā mācību darba organizēšanai pieejamas 

šeit, kā arī YouTube kanālā šeit. Raksturojot āra vi
des nozīmi, eksperti iesaka iepazīties ar skolu un 
pašvaldību pieredzi (šeit). Noderīgi izpētīt viņu 
prezentāciju, kur atradīsit arī ieteikumus mācībām 
ārā un dažādus piemērus mācību jomās, kā arī ide
jas mācībām vasarā. Savukārt atbalstu attālināto 
mācību radīto seku mazināšanai pedagogi var sa
ņemt ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību. Projek
tā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” tiek nodrošināts finansējums pedago
gu atalgojumam atbilstoši izglītojamo skaitam, 
un pašvaldībām jaunie atbalsta plāni jāizstrādā 
šomēnes vai maijā. Savukārt projektā “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
tiek apmaksāts otro pedagogu (pedagogu palīgu) 
darbs mācību stundu laikā.

Runājot par 2020./2021. mācību gada noslēgumu 
un gatavošanos jaunajam darba cēlienam, IKVD 
Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts 
izvirzīja vairākus jautājumus: par summāro vērtē
jumu skaitu mācību priekšmetos, ko, tāpat kā līdz 
šim, patstāvīgi nosaka skola un tās skolotāji, par 
vienotiem nosacījumiem vērtējumu skaitam mā
cību priekšmetos semestra un gada vērtējuma iz
likšanai, par vērtējumu skaitu mācību priekšmetos 
attālināto mācību īstenošanā u. c.

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi
deoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par pašvaldību 
pakalpojumu aprakstiem un ATR

LPS sadarbībā ar VARAM 1. aprīlī rīkoja videokon

ferenci “Pašvaldību pakalpojumu apraksti un ATR” 
un aicināja tajā piedalīties pašvaldību pārstāvjus, 
kuri atbild par pašvaldību pakalpojumu aprakstu 
sagatavošanu un publicēšanu pašvaldību vietnēs 
un portālā latvija.lv.

Videokonferencē tika izskatīta tēma par pašvaldī
bu pakalpojumu aprakstiem portālā latvija.lv ad
ministratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekmē, 
kā arī universālie šabloni. Tāpat videokonferences 
dalībnieki sprieda par to pašvaldību darbinieku sa
darbību, kuri atbild par pakalpojumiem.

https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/vadlinijas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLls_n2ybYppTSGfvJ1KfJIBF-7xG4x6J
https://fb.watch/4zWdp7JPHP/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/650-videokonference-seminars-par-20202021-macibu-gada-noslegumu
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Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Vi
deoarhīvs” vai šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komite
jas sēde notiks vebināra formā (tiešsaistē) 7. aprīlī 
plkst. 13.

Darba kārtība:

1. LPS un VARAM 2021. gada sarunu tēmu apstip
rināšana – informēs LPS padomniece reģionā
lās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

2. Par projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, dro
šas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīs
tība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes 

palīdzību” atziņām un vietējo identitāti – infor
mēs Vidzemes Augstskolas rektors Dr. hist. Ga-
tis Krūmiņš.

3. Sabiedrības virzīta vietējā attīstība: LEADER 
pieeja, līdzdalība un vietējo kopienu padarī
tais – informēs biedrības “Latvijas Lauku fo
rums” izpilddirektore Anita Selicka un vietējo 
rīcības grupu pārstāvji.

Tiešraidi varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai se
kojot 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

Videoseminārs par datu aizsardzību

7. aprīlī plkst. 15:30 LPS organizē tiešsaistes se
mināru par personas datu aizsardzības aktualitā
tēm.

Seminārā aicināti piedalīties pašvaldību darbi-
nieki un pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieki 
(namu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimnie
košanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, sabiedriskā 
transporta pakalpojuma sniedzēji u. c.).

Semināra programma:

1. Biežāk pieļautās kļūdas personas datu aizsardzī
bā.

2. Datu valsts inspekcijas prakse un sodi datu aiz
sardzībā.

3. Datu nodošana uz Lielbritāniju (piemēram, Bill 
me gadījumā).

4. Covid-19 ietekme uz personas datu aizsardzību:

• darbinieku datu aizsardzība vakcinācijas sa
rakstu veidošanā;

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/652-videokonference-pasvaldibu-pakalpojumu-apraksti-un-atr
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/649-7-aprili-plkst-1300-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv


Seminārs “Pārmaiņas: cik esam tām 
gatavi?”

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvi
jas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību 
(LPSDVA) 8. aprīlī plkst. 10 organizē semināru 
“Pārmaiņas: cik esam tām gatavi?”.

Seminārā aicināti piedalīties pašvaldību sociālo 
dienestu vadītāji un darbinieki. Dalība tajā atvērta 
arī citu pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuriem ak
tuāli seminārā skatāmie jautājumi.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, dar
ba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs, stāstīs 
par darba tiesisko attiecību aspektiem, kas ir īpa
ši aktuāli saistībā ar šogad plānoto administratīvi 
teritoriālo reformu, un semināra dalībniekiem būs 
iespēja uzdot lektoram jautājumus. Arī supervizo
res, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālistes 
Sandras Lāces, prezentācija par pārmaiņu vadību 
sniegs klausītājiem praktiskas idejas, kā būt gata
vākiem pārmaiņu situācijām.

Pēc semināra notiks LPSDVA kopsapulce, kurā 
tiek aicināti piedalīties ne tikai apvienības bied
ri, bet arī citi interesenti, jo plānota diskusija par 
biedrības nākotnes veidolu.

Pasākums notiks tiešsaistes platformā MS Teams 
no plkst. 10 līdz 13. Pasākuma piekļuves saite tiks 
izsūtīta reģistrētajiem dalībniekiem.

Dalībai seminārā lūgums reģistrēties šeit.

Semināra darba kārtība:

Pieslēgums semināram MS Teams platformā – no 
plkst. 9:50.

10:00 – Semināra atklāšana –

LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju
mos Ilze Rudzīte,

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju ap
vienības Valdes priekšsēdētāja, Saldus novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direk
tore Ina Behmane.

10:05 – Administratīvi teritoriālā reforma un dar-
ba tiesiskās attiecības – Latvijas Brīvo arodbied
rību savienības jurists, darba tiesību konsultants 
Kaspars Rācenājs.

Jautājumi un atbildes.

11:00 – Kā būt pieaugušam pārmaiņu situācijās – 
dabiskais pārmaiņu piedzīvošanas ceļš un kas tajā 
ir veselīgi, kas neveselīgi; pārmaiņu akceptēšana un 
integrēšana savā dzīvē: praktiskas idejas rīcībai – 
supervizore, kognitīvi biheiviorālās terapijas spe
ciāliste Sandra Lāce.

Jautājumi un atbildes.

11:55 – Semināra kopsavilkums – LPS padomnie
ce veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

12:00 – Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu va-
dītāju apvienības kopsapulce – LPSDVA Valdes 

• videonovērošana un citas darbinieku monito
ringa metodes;

• informācijas izpaušana par darbinieka inficēša
nos ar Covid-19;

• datu aizsardzība videokonferencēs;

• kiberhigiēna darbā no mājām.

Semināru vadīs personas datu aizsardzības spe
ciālists zvērināts advokāts Lauris Klagišs.

Semināru varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai se
kojot šai saitei.

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

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXtQrtq9YoX4kHaADOIid9qBAkJcOolL16CrMxL54IAKdJg/viewform
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/648-7-aprili-plkst-1530-seminars-par-personas-datu-aizsardzibas-aktualitatem-attalinata-rezima
mailto:tiesraide@lps.lv
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priekšsēdētāja, Saldus novada pašvaldības aģen
tūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane.

13:00 – LPSDVA kopsapulces noslēgums.

Seminārs tiek organizēts LPS īstenotajā projektā 

“Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā”.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpild
direktoru asociācijas (LPIA) 
sanāksme-seminārs notiks 
9. aprīlī plkst. 10 tiešraidē no 
LPS mītnes.

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

Vebinārs par valsts un pašvaldību 
pakalpojumu fokusa maiņu

LPS aicina 8. aprīlī plkst. 14 uz videotiešraides se
mināru par valsts un pašvaldību pakalpojumu fo
kusa maiņu. Tā būs VARAM viedokļa prezentācija 
par pakalpojumu politikas nākotnes redzējumu.

Tiešraides mērķauditorija ir pašvaldību pakalpoju
mu organizētāji, sniedzēji un atbildīgās personas.

Vebinārs norisināsies MS Teams platformā.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/645-9-aprili-plkst-1000-lpia-sanaksme
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS aicina piedalīties vebinārā 
“Labjūtība un veselība: pašvaldības 
“jaunā normālā” virpuļvētrā”

Latvijas Pašvaldību savienība aicina 15. aprīlī 
plkst. 13–15:45 piedalīties vebinārā “Labjūtība 
un veselība: pašvaldības un to darbinieki “jaunā 
normālā” virpuļvētrā”.

Reģistrēšanās LPS vietnē 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 fiziski un 
mentāli justies labi šajā ieilgušajā krīzes laikā?

Par šiem un citiem jautājumiem būs iespēja ie
klausīties kolēģu pašvaldību pārstāvju pieredzē, 
profesora kardiologa Andreja Ērgļa secinājumos 
un ieteikumos, kā arī pozitīvās psiholoģijas kou-
ča Andas Kļaviņas teiktajā par labjūtību Covid-19 
laikā un pozitīvo psiholoģiju. Dalībnieki pirms ve
bināra aicināti aizpildīt VIA rakstura stipro pušu 
zinātnisko aptauju (pieejama arī latviski), 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!

Vebināra darba kārtība:

Moderatore: LPS padomniece veselības un sociāla-
jos jautājumos Ilze Rudzīte.

13:00–13:10 – Vebināra atklāšana – LPS priekšsē
dis Gints Kaminskis.

ANO ilgtspējīgas attīstības 5. mērķis “Dzimumu 
līdztiesība”:

13:10–13:20 – Dzimumu līdztiesība mūsu sabied
rībā: jauni izaicinājumi “jaunajā normālajā” lai
kā – Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus 
Alliks.

13:20–13:40 – Ne tikai teorija, bet arī prakse: dzi
mumu līdztiesība mūsu pašvaldībās – Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un 
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekš
sēdētājs Viesturs Kleinbergs.

ANO ilgtspējīgas attīstības 3. mērķis “Laba veselība 
un labklājība”:

13:40–14:00 – Komandas pieeja: Covid-19 diskurss 
un mūsu mentālā veselība – profesors kardiologs 
Andrejs Ērglis.

14:00–14:20 – Sabiedrības veselība un veselības 
veicināšana pašvaldībās – Liepājas pilsētas pašval
dības administrācijas Vides, veselības un sabiedrī
bas līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.

14:20–14:40 – Veselīgā vingrošanas pauze – Liepā
jas pilsētas pašvaldības administrācijas veselības 
veicināšanas koordinētāja Anete Kopštāla.

14:40–15:40 – Labjūtība Covid-19 laikā: pozitīvā 
psiholoģija un VIA rakstura stipro pušu zinātnis
kā aptauja – pozitīvās psiholoģijas koučs M. phil. 
Anda Kļaviņa.

15:40–15:45 – Noslēguma vārdi – LPS ģenerālsek
retāre Mudīte Priede.

EIROPĀ UN PASAULĒ

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
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Latviešu bērni pavasarī saņem gruzīnu 
bērnu sūtītos vārdu ziedus

Šajā pavasarī Valka saņēmusi atbildi pagājušā 
gada rudenī uz Kutaisi Gruzijā sūtītajam muzikāla
jam attīstības sadarbības sveicienam!

Šo Kutaisi Centrālās mūzikas skolas audzēkņu ie
dziedāto pārsteigumu – latviešu tautasdziesmu 
“Teici, teici, valodiņa” – par “vārdu ziediem, ko sa

likt vainagā” Valkas novada domes Facebook lapā 
varat noklausīties arī jūs!

Valka Latvijā un Kutaisi Gruzijā iesaistījušas savas 
mūzikas skolas attīstības sadarbībā, gatavojot 
muzikālos sveicienus 2020. gadā īstenotajās Eiro
pas Vietējās solidaritātes dienās. Tās Latvijas Paš
valdību savienība īstenojusi jau piecus gadus, līdz
tekus pašvaldībām visā Eiropā iesaistot attīstības 
sadarbībā arī virkni Latvijas pašvaldību.

Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņu 
2020. gada rudenī nosūtīto muzikālo sveicienu ar 
gruzīnu un latviešu tautasdziesmām varat noska
tīties LPS YouTube kanālā!

Foto: attēls no Kutaisi video.
Agita Kaupuža,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

• 29. martā LETA: “Preses konferencē informēs 
par liela mēroga vakcinācijas centru atvēršanu 
un darbību” – par Veselības ministrijas (VM) or
ganizēto preses konferenci, kurā piedalīsies arī 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

• 29. martā LETA: “Latvijas lielās pilsētas aicina 
valdību neuzlikt vakcinācijas centru izveido
šanas izmaksas uz pašvaldību pleciem” – par 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) aicinā
jumu valdībai neuzlikt vakcinācijas centru ierī
košanas izmaksas uz pašvaldību pleciem, bet 

gan rast citus finansējuma avotus un par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto Veselības 
ministrijas preses konferencē.

• 29. martā LV portāls: “Kā veidos lielos vakci
nācijas centrus” – par trīs līmeņu vakcinācijas 
centriem un LPS priekšsēža Ginta Kaminska 
teikto VM preses konferencē par masu vakcinā
cijas centru izveidi, vakcinācijas plānošanu un 
organizēšanu (šeit).

• 29. martā Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Covid-19 krī
ze: ja vakcīnu pietiks, lielie vakcinēšanas centri 
sāks darbu ceturtdien” – par vakcinācijas centru 
izveidi un LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacī
to par iedzīvotāju apziņošanu (šeit).

• 29. martā LSM.lv; Latvijas Radio 4 – LPS pa
domnieces Ināras Dundures dalība LR4 raidī
jumā “Домская площадь” par elektriskajiem 
motorolleriem (šeit).

• 1. aprīlī LETA: “Valdība atliek ostu pārvaldī
bas reformas apstiprināšanu” – par Ministru 

LPS MEDIJOS

https://www.facebook.com/Valkasnovads/videos/774312149878949
https://www.youtube.com/watch?v=HFR8yTnThqg&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=5&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://lvportals.lv/norises/326486-ka-veidos-lielos-vakcinacijas-centrus-2021
https://skaties.lv/zinas/covid-19-krize-ja-vakcinu-pietiks-lielie-potesanas-centri-saks-darbu-ceturtdien/
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/domskaja-ploschad/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2021&m=3&d=29


kabinetā (MK) atlikto likuma par ostām izska
tīšanu, ko valdības sēdē atlikt aicināja arī LPS 
padomnieks Aino Salmiņš.

• 1. aprīlī Diena: “Valdība atliek ostu pārvaldības 
reformas apstiprināšanu” – par MK atlikto li
kuma par ostām izskatīšanu un vienošanos to 
vēlreiz pārrunāt ar sociālajiem partneriem, tajā 
skaitā LPS, ko valdības sēdē pārstāvēja LPS pa
domnieks Aino Salmiņš (šeit).

• 1. aprīlī NRA: “Valdība atliek ostu pārvaldības 
reformas apstiprināšanu” – par MK atlikto liku
ma par ostām izskatīšanu un sociālo partneru 
iebildumiem, ko valdības sēdē pauda arī LPS 
padomnieks Aino Salmiņš (šeit).

• 1. aprīlī TVNET: “Valdība atliek ostu pārvaldī
bas reformas apstiprināšanu” – par MK atlikto 
likuma par ostām izskatīšanu un vienošanos to 
vēlreiz pārrunāt ar sociālajiem partneriem, tajā 
skaitā LPS, ko valdības sēdē pārstāvēja padom
nieks Aino Salmiņš (šeit).

• 1. aprīlī Jauns.lv: “Valdība atliek ostu pārvaldības 
reformas apstiprināšanu” – par valdības part
neru iebildēm pret ostu reformas virzību un MK 
atlikto likuma par ostām izskatīšanu, ko atlikt ai
cināja arī LPS padomnieks Aino Salmiņš (šeit).

• 1. aprīlī LSM.lv; LTV 1: “Valdība atliek ostu pār
valdības reformas apstiprināšanu” – par sociālo 
partneru iebildumiem pret Satiksmes ministri

jas virzīto ostu pārvaldības reformu, ko valdības 
sēdē atlikt aicināja arī LPS padomnieks Aino 
Salmiņš (šeit).

• 1. aprīlī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Valdība atliek 
ostu pārvaldības reformas apstiprināšanu” – 
par valdības partneru iebildēm pret ostu refor
mas virzību un LPS padomnieka Aino Salmiņa 
sacītais (šeit).

• 3. aprīlī LETA: “Dundure: plānojot reformas iz
glītībā, jāņem vērā Covid-19 pandēmijas mācī
bas” – LPS padomnieces Ināras Dundures sa
cītais par reformām izglītības jomā un Covid-19 
pandēmijas laikā gūtajām mācībām.

• 3. aprīlī NRA: “Dundure: plānojot reformas iz
glītībā, jāņem vērā Covid-19 pandēmijas mācī
bas” – LPS padomnieces Ināras Dundures sa
cītais par reformām izglītības jomā, kritērijiem, 
skolu tīklu, attālinātajām mācībām un Covid-19 
pandēmijas laikā gūtajām mācībām (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/valdiba-atliek-ostu-parvaldibas-reformas-apstiprinasanu-14259979
https://nra.lv/politika/343656-valdiba-atliek-ostu-parvaldibas-reformas-apstiprinasanu.htm
https://www.tvnet.lv/7215708/valdiba-atliek-ostu-parvaldibas-reformas-apstiprinasanu
https://jauns.lv/raksts/arzemes/436739-krievija-turpinas-bremzet-twitter-darbibas-atrumu
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/valdiba-atliek-ostu-parvaldibas-reformas-apstiprinasanu.a399070/
https://skaties.lv/zinas/valdiba-atliek-ostu-parvaldibas-reformas-apstiprinasanu/
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/343731-dundure-planojot-reformas-izglitiba-janem-vera-covid-19-pandemijas-macibas.htm
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 12 no tiem ir saskaņoti, bet 
divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-233 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī
jumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos 
nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības 
kārtība””

29.03.2021. 18.03.2021. Jā

2. VSS-209 – Par informatīvo ziņojumu “Kompleksa atbalsta 
sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā” 29.03.2021. 11.03.2021.

Jā, ar 
komen
tāriem

3. VSS-191 – Par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpoju
mu un sociālās palīdzības likumā”

29.03.2021. 11.03.2021. Nē

4. VSS-217 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī
jumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos 
nr. 934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbil
stoši funkcionālajām kategorijām””

29.03.2021. 11.03.2021. Nē

5. VSS-230 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro
zījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

29.03.2021. 18.03.2021. Jā

6. VSS-228 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val
stij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15–4, Se
savā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas 
novada pašvaldības īpašumā”

30.03.2021. 18.03.2021. Jā

7. VSS-274 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju
mi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 265 
“Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

30.03.2021. 25.03.2021. Jā

8. VSS-275 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašu
mā”

30.03.2021. 25.03.2021. Jā

9. VSS-226 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val
stij piekrītošā nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 5–12, Bērzau
nes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada 
pašvaldības īpašumā”

01.04.2021. 18.03.2021. Jā

10. VSS-227 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val
stij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu nova
da pašvaldības īpašumā”

01.04.2021 18.03.2021. Jā

11. VSS-220 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Klēts ielā 6, Gulbenē, Gulbenes novadā, 
pārdošanu”

01.04.2021. 18.03.2021. Jā

12. VSS-235 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts 
un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””

01.04.2021. 18.03.2021. Jā

13. VSS-236 – Par likumprojektu “Grozījums Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantoša
nas pabeigšanas likumā”

01.04.2021. 18.03.2021 Jā

14. VSS-245 – Par plāna projektu “Attīstības sadarbības politikas 
plāns 2021. –2023. gadam”

01.04.2021. 18.03.2021. Jā

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

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/


Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

1. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-307 – Likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas 
likumā”

VSS-282 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-283 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa
šumu “Stūra Tornis” Lauterē, Aronas pagastā, Ma
donas novadā”

VSS-284 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze
mes “Brīvības ielā 36” Stendē, Talsu novadā, atsa
vināšanu”

VSS-290 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekus
tamā īpašuma “Īves” Cīravas pagastā, Aizputes 

novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-292 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 2018. gada 11. septembra noteiku
mos nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts pie
dalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē””

VSS-296 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 2010. gada 21. septembra noteiku
mos nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” normu piemērošanas kārtība””

VSS-301 – Likumprojekts “Grozījumi Apgrūtināto 
teritoriju informācijas sistēmas likumā”

VSS-293 – Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma 
likumā”

VSS-294 – Likumprojekts “Grozījums Sugu un bio
topu aizsardzības likumā”
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Kāpēc bremzē teritoriālās attīstības 
plānošanu?

Inga Bite,
zvērinātu advokātu biroja “CersJurkāns” juriste

Pirms neilga laika trauksmes zvanus par izveidoju
šos situāciju teritorijas attīstības plānošanā Latvi
jā skandēt sāka nekustamo īpašumu nozares pār
stāvji. Un ne bez pamata. Jau kopš aizvadītā gada, 
kad valstī izsludināta un ir spēkā ārkārtējā situāci
ja, apturēta jebkādu pašvaldību plānošanas doku
mentu (attīstības stratēģijas, programmas, detāl
plānojumi, lokālplānojumi, teritorijas plānojumi) 
virzība. Iepriekš minētie plānošanas dokumenti, 
īpaši tie, kas saistīti ar telpisko plānošanu, ir cieši 
saistīti ar iespējām teritorijās piesaistīt investīci
jas, attīstīt būvniecību u. tml.

Cēlonis?

Sabiedrības iesaiste un līdzdalības nodrošināšana 
attīstības plānošanā ir demokrātiskas sabiedrī
bas pazīme. Tā ir ne vien demokrātijas nepiecie
šamība, bet būtiska ilgtspējīgas attīstības pazī
me. Publiskā apspriešana ir nozīmīga plānošanas 
dokumentu izstrādes stadijas sastāvdaļa. Tā ir 
obligāta teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un 
detālplānojumu izstrādē. Tāpēc kavējās un būtiski 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500367
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500367
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500342
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500342
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500343
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500343
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500343
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500344
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500344
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500344
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500361
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500362
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500362
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ir pagarināts dokumentu izstrādes process, kavēta 
būvatļauju saņemšana un būvniecība.

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī 
sabiedrības iesaisti regulē likums “Par pašvaldī
bām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums, 
Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par paš
valdību teritorijas attīstības plānošanas dokumen
tiem” un “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstī
bas plānošanas procesā” un citi normatīvie akti. 
Līdz ar ārkārtējo situāciju to, kā pašvaldībām or
ganizējama attīstības plānošanas dokumentu un 
plānošanas dokumentu vides pārskata publiskā 
apspriešana, nosaka Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likuma (turpmāk – likums) 21. pants, 
kura otrajā daļā noteikts, ka vietējās pašvaldības 
lokālplānojumu un detālplānojumu un to vides 
pārskatu publisko apspriešanu turpina tikai neklā
tienes formā (attālināti), ja šo dokumentu publis
kā apspriešana uzsākta pirms ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas un klātienē notikusi ne mazāk kā 
divas nedēļas, tajā skaitā ir organizēta publiskās 
apspriešanas sanāksme. Ja publiskā apspriešana 
uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, tā klātienē tur
pināma ne mazāk kā divas nedēļas pēc ārkārtējās 
situācijas atcelšanas, tajā skaitā organizējot pub
liskās apspriešanas sanāksmi.

Principā gada garumā, kad mūsu kaimiņi lietuvieši 
un igauņi ļoti veikli piemērojās situācijai un, vei
cot attiecīgas izmaiņas tiesību aktos, ļāva notikt 
publiskai apspriešanai, Latvijā šis process tika ap
stādināts, neraugoties uz sabiedrības kopējo digi
tālo prasmju straujo attīstību, tajā skaitā pat par
lamenta un tiesu pāriešanu uz attālinātu lēmumu 
pieņemšanu.

Īpašumu attīstītāji publiskajā telpā norādījuši uz 
simtiem miljonu eiro investīcijām, kas tādā veidā 
Latvijai gājušas secen. Un, ņemot vērā globālo 
ekonomisko situāciju, kas neizbēgami atsauksies 
arī uz Latvijas budžetu, tas ir vērā ņemams argu
ments.

Situācijas attīstība

Pie pašvaldības pārraugošās ministrijas (VARAM) 
durvīm klauvēja ne viena vien pašvaldība un citas 
nozares, līdz beidzot 2021. gada 18. martā steidza
mības kārtībā Saeima pieņēma VARAM sagatavo
tos grozījumus likumā, kas stājās spēkā 25. martā.

Tie paredz, ka publisko apspriešanu neklātienes 

formā (attālināti) organizē plānošanas reģionu 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības pro-
grammai un tematiskajiem plānojumiem; vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, at
tīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplā
nojumiem un tematiskajiem plānojumiem.

Organizējot publisko apspriešanu neklātienes for
mā (attālināti), jāievēro šādi nosacījumi:

1) minimālais publiskās apspriešanas laiks – četras 
nedēļas;

2) informācija par teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenta publisko apspriešanu un publiskās ap
spriešanas sanāksmi izziņota vismaz divos plašsa
ziņas kanālos un nodrošināta tās izvietošana pub
liskajā vidē, norādot teritorijas attīstības plānoša
nas dokumenta izstrādes pamatojumu un risinā
jumu īsu aprakstu, informāciju par būtiskākajām 
izmaiņām un plānotajiem attīstības projektiem;

3) nodrošināta iespēja iepazīties ar publiskajai ap
spriešanai nodotajiem teritorijas attīstības plāno
šanas dokumentiem un saņemt konsultāciju gan 
attālināti, gan klātienē;

4) publiskās apspriešanas sanāksme organizēta, 
izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu 
rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku. Informācija par 
publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 
dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma izziņota 
vismaz divos plašsaziņas kanālos un nodrošināta 
tās izvietošana publiskajā vidē, norādot teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenta izstrādes pama
tojumu un risinājumu īsu aprakstu, 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 ietverta atsevišķā 
ziņojumā, ko pievieno dokumentācijai par izstrādi.

Ir skaidrs, ka stratēģiju un programmu publiskā 
apspriešana ir svarīga, jo tuvojas administratīvi te
ritoriālā reforma un pēc vēlēšanām ir jābūt skaid
rībai par plānošanas reģionu un jaunizveidoto 
pašvaldību attīstības virzieniem. Publiskajā telpā 
pieejamā informācija liecina, ka tagad ir aktīvā
kais jaunveidojamo novadu attīstības stratēģiju un 
programmu izstrādes periods, un ierobežojumu 
neatcelšana būtu VARAM šaušana sev kājā.
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Neatbildēts jautājums

Tomēr joprojām paliek neatbildēts jautājums, kā
dēļ šādu procedūru nav iespējams piemērot teri
torijas plānojumiem? Īpaši svarīgs šis aspekts ir 
Latvijas galvaspilsētai, kas jauno teritorijas plāno

jumu gaida vairākus gadus. Un šajā brīdī, kad pro
cess izgājis finiša taisnē, ja pandēmija turpināsies, 
šā nozīmīgā dokumenta virzība apstiprināšanai 
tiks nepamatoti nobremzēta, kas ir negatīvs sig
nāls galvaspilsētas attīstībai, investoriem, attīstī
bas projektiem.

Valdība nostiprina drošības prasības 
ilgstošai sadzīvošanai ar Covid-19

MK 1. aprīlī precizēja Covid-19 saslimstības iero
bežošanai nepieciešamos noteikumus, pieņemot 
grozījumus noteikumos “Epidemioloģiskās drošī
bas pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības iero
bežošanai” (šeit), kādi būs spēkā no 7. aprīļa pēc 
ārkārtējās situācijas beigām. Ja saslimstība strauji 
pieaugs, MK var pastiprināt drošības prasības un 
ieviest jaunus ierobežojumus.

Tā kā Covid-19 pandēmija apdraud ikviena veselību 
un dzīvību, arī turpmāk katram jāievēro drošas sa-
dzīves pamatprincipi – roku un virsmu dezinfek
cija, telpu vēdināšana, fiziska distance no apkārtē
jiem, kā arī masku lietošana darbā un vietās, kur 
ir daudz cilvēku. Tāpat jācenšas izmantot iespējas 
saņemt pakalpojumus attālināti, iepirkties inter
netā un izmantot bezskaidras naudas norēķinus.

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība visstraujāk no
tiek slēgtās telpās, arī pēc Lieldienām jāievēro no
rādes sabiedriskajā transportā, lai tā piepildījums 
nepārsniegtu 50%. Ieteicams iespēju robežās iz
vairīties no sabiedriskā transporta lietošanas un 
izvēlēties alternatīvus pārvietošanās veidus, pie
mēram, ar kājām vai velosipēdu.

Drošība klātienes izglītībā

Arī pēc 7. aprīļa klātienē turpinās darboties bērnu-
dārzi. Lai mazinātu risku Covid-19 izplatībai, dar
biniekiem stingri jāievēro epidemioloģiskās drošī
bas prasības, tajā skaitā jālieto mutes un deguna 
aizsegs un reizi nedēļā jāveic tests.

Pārējos izglītības līmeņos primāri noteikts, ka mā
cības notiek attālināti, taču ar vairākiem izņēmu
miem. No 6. aprīļa visā valstī atļautas klātienes 
mācības 12. klašu skolēniem, stingri ievērojot 
drošības prasības un veicot gan pedagogu, gan 
jauniešu testēšanu. Mācības var organizēt ne vai-
rāk kā divas dienas nedēļā mācību priekšmetos, 
kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodroši
not klašu plūsmu nepārklāšanos.

Grozījumi nostiprina reģionālo principu izglītī
bas programmu īstenošanai klātienē. Paplašināts 
arī to klašu loks, kuras epidemioloģiski drošajās 
teritorijās var mācīties klātienē. Līdz šim droša
jās pašvaldībās klātienes mācības varēja īstenot 
1.–4. klasēs, bet turpmāk šāda iespēja būs arī 5. 
un 6. klašu skolēniem tajās vietās, kur divu nedēļu 
kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 ie
dzīvotāju nepārsniedz 200 (atsevišķos gadījumos 
220). Drošās administratīvās teritorijas nosaka 
SPKC; saraksts šeit.

Izvērtējot iespējas ievērot epidemioloģiskās drošī
bas prasības, skolas dibinātājs var nolemt rotācijas 
kārtībā klātienes mācības īstenot arī 7.–11. klasē 
(piemēram, divas dienas nedēļā): mācības klātienē 
īstenojamas, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 ga
dījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 
200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par dro
šāku situāciju administratīvajā teritorijā. Izglītības 
iestādē jānodrošina epidemioloģiskās drošības 
prasības un jāveic klātienē nodarbināto iknedēļas 
testēšana.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500504&mode=mk&date=2021-04-01
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/14621/download
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Klātienē ārpus telpām formālajā izglītībā skolas 
var īstenot līdz piecām nodarbībām no konkrēta
jā nedēļā paredzēto nodarbību skaita.

Klātienē visā valsts teritorijā atļautas individuālās 
konsultācijas tiem skolēniem, kuri pakļauti priekš
laicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglī
tības un vidējās izglītības pakāpē. Tāpat klātienes 
konsultācijas prioritāri paredzētas 12. klašu bei
dzējiem un tiem profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā 
paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt 
profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakāpē). Klātienes konsultācijas notiek 
tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma atbil
stoši epidemioloģiskās drošības kārtībai. Konsul
tācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes.

Klātienē ārpus telpām atļautas arī interešu izglī-
tības, profesionālās ievirzes un mākslinieciskās 
ievirzes nodarbības grupām līdz desmit cilvē-
kiem.

Sportā pamatā tiek saglabāts pašreizējais regu
lējums. Sporta treniņam (nodarbībai) ārā vienā 
treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties 
ne vairāk kā 10 cilvēku (neskaitot sporta speciā
listus un sporta darbiniekus), un netiek izmantotas 
ģērb tuves. Ja to pieļauj attiecīgās āra sporta no
rises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties 
vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu 
plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta 
atsevišķa to darbības uzraudzība. No 7. aprīļa spor
ta norišu vietu darba laiks pagarināts līdz plkst. 22.

Klātienes tikšanās

Arī pēc Lieldienām gan privāti, gan publiski pasā
kumi ir aizliegti. Tomēr no 7. aprīļa klātienē drīkst 
organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 10 
personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
prasības. Privāti ārā drīkst tikties divas mājsaimes 
(līdz 10 cilvēkiem). Spēkā paliek līdzšinējā nor
ma, ka bērēs un neatliekamu kristību ceremonijā 
atļauts pulcēties līdz desmit cilvēkiem no divām 
mājsaimēm, ievērojot distanci no apkārtējiem un 
lietojot mutes un deguna aizsegu.

Prasības drošākai tirdzniecībai

Kā līdz šim, mazumtirdzniecības vietās un tirgus 
paviljonos arī turpmāk būs jānodrošina vismaz 25 
kvadrātmetri vienam apmeklētājam un jāorganizē 

vienvirziena plūsma. Vietās, kur ir pieejami ratiņi, 
groziņi vai iepirkšanās somas, to skaits nedrīkst 
pārsniegt veikalā pieļaujamo cilvēku skaitu, un ie
eja veikalā bez tā ir aizliegta.

Tirdzniecības vietu drīkst apmeklēt pa vienam, iz
ņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, 
kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība. Tirdz
niecības vietās gan telpās, gan ārā darbiniekiem 
un apmeklētājiem ir jālieto mutes un deguna aiz
segs.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, no 
7. aprīļa klātienes tirdzniecību vairs neierobežos 
preču saraksti. Tirdzniecības centros, kuru platība 
pārsniedz 7000 m², varēs darboties tikai pārtikas 
un higiēnas preču veikali, aptiekas, optikas preču 
veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdz
niecības vietas.

Līdz ar to no 7. aprīļa tirdzniecības centros vairs 
klātienes tirdzniecībai nevarēs darboties tie veika
li, kuru sortimentā ir preču sarakstos iekļautās pre
ču grupas. Savukārt pakalpojumu sniedzēji tirdz
niecības centros varēs turpināt darbību kā līdz šim.

Toties no 7. aprīļa neatkarīgi no preču sortimen
ta un tirdzniecības platības durvis pircējiem varēs 
vērt visi veikali, kuriem ir atsevišķa ieeja un kas 
neatrodas tirdzniecības centrā, kura tirdzniecības 
platība ir lielāka par 7000 m². Mazākos tirdzniecī
bas centros varēs strādāt visas tirdzniecības vie
tas. Protams, gan tirgotājiem, gan pircējiem jāie
vēro drošības prasības.

No 7. aprīļa ir atļauta arī ielu tirdzniecība bez iz
klaides pasākumiem, piemēram, tematiskajiem 
svētkiem un atrakcijām. Šādos tirdziņos drīkstēs 
piedalīties līdz 20 tirgotājiem, un organizatoram 
jānodrošina vismaz divu metru attālums starp 
stendiem, apmeklētāju plūsma un teritorijas no
robežojums.
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Sabiedriskā ēdināšana

Ministru kabinets apstiprinājis drošības prasības, 
kādas sabiedriskās ēdināšanas jomā būs jāievēro 
gan ēdinātājiem, gan apmeklētājiem tad, kad epi

demioloģiskā situācija valstī būs pietiekami droša, 
lai varētu klātienē sākt darboties ēdināšanas vietu 
āra teritorijas. Taču līdz tam sabiedriskās ēdinā
šanas vietas turpina darbu, izsniedzot ēdienu un 
dzērienus līdzi ņemšanai.

Gandrīz 8% Latvijas iedzīvotāju 
saņēmuši vismaz pirmo vakcīnas devu 
pret Covid-19

Aizvadītās nedēļas nogalē un arī Lieldienās turpi
nājās iedzīvotāju vakcinācija visās atvērtajās prio
ritārajās grupās. Brīvdienās vakcināciju nodrošinā
ja liela mēroga vakcinācijas centri. Kopumā Latvi
jā šobrīd vismaz vienu vakcīnu saņēmuši 121 868 
cilvēki, kas veido gandrīz 8% no pieaugušajiem 
iedzīvotājiem.

Pēc trīs prioritāri vakcinējamo grupu atvēršanas 
šobrīd Latvijā vakcīnu pret Covid-19 pakāpeniski 
saņem iedzīvotāji ar hroniskām slimībām un tie, 
kuri dzīvo vienā mājsaimē ar hroniski slimiem bēr
niem vai bērniem ar imūnsupresiju. Vakcinēties ai
cina arī personas, kuras mājās aprūpē smagi slimus 

cilvēkus. Vakcinācija turpinās arī medicīnas aprū
pes darbiniekiem, sociālās aprūpes centru darbi
niekiem un klientiem, arī senioriem vecumā virs 70 
gadiem. 4. aprīlī vakcinācija pret Covid-19 uzsākta 
arī iedzīvotājiem vecumā no 60 līdz 70 gadiem.

Ņemot vērā pieaugošo vakcinējamo grupu skaitu 
un jautājumus par vakcinācijas kārtību, Veselības 
ministrija sagatavojusi kopsavilkumu, kas īsi iz
skaidro vakcinācijas principus un kārtību: skatiet 
1. pielikumu!

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 mā-
jās: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-
celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid-19-un-ar
stejas-majas;

Informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slimnie-
ku kontaktpersonām: https://www.spkc.gov.lv/
lv/majas-karantina-kontaktpersonam;

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

Ģimenes ārstu piesaistei reģioniem 
pieejams ES fondu finansējums

Lai piesaistītu ārstniecības personālu ārpus Rīgas, 
tajā skaitā ģimenes ārstus, Veselības ministrija 
īsteno ES fondu projektu, kurā izmaksā naudas 
kompensācijas.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un 
ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzla
bošana ārpus Rīgas” (Nr. 9.2.5.0/17/I/001) kopējais 
attiecināmais finansējums ir 10 miljoni eiro.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_14_p1.pdf
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.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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Lai nodrošinātu pacientu aprūpi un veselības ap
rūpes pakalpojumu pieejamību reģionos, naudas 
kompensācijas var saņemt virkne ārstniecības 
personu, tajā skaitā arī ģimenes ārsti:

• ģimenes ārsts pensijas vecumā par specifisko 
zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu; 
jaunais ģimenes ārsts par specifisko zināšanu, 
informācijas un pieredzes pārņemšanu;

• ģimenes ārsts var pretendēt un saņemt finanšu 
atbalstu arī kā speciālists, kurš sāk strādāt re
ģionā (bez prakses pārņemšanas).

Lai pretendētu uz naudas kompensāciju par ģi
menes ārsta prakses nodošanu un pārņemšanu, 
abiem ārstiem Veselības ministrijā ir jāiesniedz 
pieteikums un izziņa no Nacionālā veselības die
nesta. Svarīgi! Pirmie soļi kompensācijas saņem
šanai ir ārstu vienošanās par prakses nodošanu un 
pārņemšanu un pieteikšanās Veselības ministrijā. 
Ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, līgumattiecī
bas ar Nacionālo veselības dienestu slēdz pēc tam.

Lai ģimenes ārsts (bez prakses pārņemšanas) pre
tendētu uz naudas kompensācijas saņemšanu kā 
ārsts speciālists, kurš strādā reģionā, Veselības mi
nistrijā ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa.

Saņemot šo naudas kompensāciju, speciālisti ap
ņemas reģionā strādāt vismaz piecus gadus. Visi 
nosacījumi kompensāciju izmaksai un pieteikumu 
veidlapas pieejamas vietnē talakizglitiba.lv šeit.

Kompensāciju izmaksa pamatā ir vērsta uz papil
du speciālistu piesaisti, tāpēc ieviests kritērijs par 
nodarbinātību 2017. gada 24. martā, kas ir diena, 
kad stājās spēkā MK noteikumi nr. 158 par kārtī
bu, kādā izmaksā šo atbalstu. Pretendentu atlase 
notiek no 2018. gada maija un tiek plānota līdz 
2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansēju
ma apguvei. Līdz šim projektā Latvijas reģionos 
jaunajiem ģimenes ārstiem kopumā nodotas 14 
prakses, visvairāk Kurzemē.

Kontaktinformācija: 60003345, 67876087; kom
pensacijas@vm.gov.lv.

Turpināsies 50 eiro piemaksas pie 
dīkstāves atbalsta par katru apgādībā 
esošu bērnu

Valsts turpinās piemaksas pie dīkstāves atbalsta 
par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 

gadiem, par kuru darbiniekam, pašnodarbinātai 
personai, patentmaksātājam tiek piemērots ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums: par 
to 1. aprīlī vienojās valdība, piešķirot šīm izmak
sām naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadīju
miem.

Šāds lēmums pamatots ar to, ka līdz 30. jūnijam 
ir pagarināts dīkstāves atbalsta saņemšanas pe
riods. Līdz ar to pagarināts arī periods, par kādu 
tiks izmaksāta šī piemaksa pie dīkstāves atbalsta.

Ievērojot piemaksas saņēmēju dinamiku 
2020. gada beigās un šā gada sākumā, tiek pro-
gnozēts, ka plānotais piemaksu saņēmēju skaits 
līdz 30. jūnijam varētu būt 7000 cilvēku mēnesī, 
kuri saņems piemaksu par 10 tūkstošiem bērnu.

https://talakizglitiba.lv/projekti/kompensacijas-arstniecibas-personam-par-darbu-regionos
https://likumi.lv/ta/id/289588-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-5-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-pieejamibu-arstniecibas-un-arstniecibas 
tel:+37160003345
mailto:67876087
mailto:kompensacijas@vm.gov.lv
mailto:kompensacijas@vm.gov.lv
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Bezdarbnieka palīdzības pabalsta 
pagarinājums

Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas pe
riods no četriem mēnešiem pagarināts līdz sešiem 
mēnešiem. Tiesības saņemt bezdarbnieka palīdzī
bas pabalstu sešus mēnešus būs tiem bezdarbnie
kiem, kuriem periods, par kuru piešķirts bezdarb
nieka palīdzības pabalsts, beidzies 2020. gada 
9. novembrī vai vēlāk. Pabalsts izmaksājams uz 
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, bet ne 

ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka palīdzības 
pabalsts piešķirts:
* 2020. gada 9. novembrī vai vēlāk, VSAA pagari
na pabalsta izmaksas periodu bez personas iesnie
guma;
* līdz 2020. gada 8. novembrim, bet piešķirtā pa
balsta izmaksas periods ir turpinājies arī no 9. no
vembra – līdz šā gada 30. jūnijam jāiesniedz VSAA 
iesniegums, lai izmaksas laiku pagarinātu par di
viem mēnešiem.

Personām, kurām periods, par kuru piešķirts 
bezdarbnieka palīdzības pabalsts, beidzies līdz 
2020. gada 8. novembrim (ieskaitot), – bezdarb
nieka palīdzības pabalsta izmaksas periods paliek 
iepriekš noteiktais, proti, ne ilgāks par četriem 
mēnešiem.

Plašāku informāciju par bezdarbnieka palīdzības 
pabalstu var skatīt šeit.

Izsludināts pirmais konkurss Erasmus+ 
programmas jaunajā periodā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) infor
mē, ka Eiropas Komisija (EK) paziņojusi par Eiropas 
Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta 
programmas Erasmus+ jaunā perioda uzsākšanu 
un izsludinājusi 2021. gada projektu pieteikumu 
konkursu. Šajā programmas periodā uzsvars likts 
uz personu individuālo un grupu mācību mobili
tāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē ie
kļaušanu, izcilību, jaunradi, inovācijas un ilgtspēju. 
Programmas kopējais budžets septiņiem gadiem 
pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 
miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs.

Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mā
cību jomā 2021. gada konkursā piešķirti vairāk 
nekā 21,6 miljoni eiro, t. sk. 13,9 miljoni eiro mācī
bu mobilitātēm un 7,7 miljoni eiro sadarbības part
nerībai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums šajā 
konkursā ir mācību mobilitāšu īstenošanai skolu 
un pieaugušo izglītības sektorā.

Jaunums programmā ir mācību mobilitātes iespē
jas skolēniem un pieaugušo izglītības dalībnie
kiem. Skolēni var doties līdz 30 dienas ilgā grupu 
mobilitātē uz ārvalstīm, savukārt skolēniem indivi
duāli ir pieejama īstermiņa mobilitāte līdz 29 die
nām vai ilgtermiņa mobilitāte līdz pat vienam ga
dam. Līdzīgi arī pieaugušo izglītības dalībnieki var 
doties grupu mobilitātē līdz 30 dienām vai šāda 
paša garuma individuālajā mācību mobilitātē.

Lai sekmētu stratēģisku pieeju mācību mobilitā
šu plānošanā un īstenošanā, jaunajā programmas 
periodā izglītības iestādes skolu, profesionālās un 
pieaugušo izglītības sektorā varēs iegūt Erasmus+ 
akreditāciju. Tā sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā 
pieteikties mobilitātes projektu īstenošanai.

Erasmus+ programmā paredzēts īstenot arī 

https://www.vsaa.gov.lv/lv/jaunums/bezdarbnieka-palidzibas-pabalsta-izmaksas-perioda-pagarinasana
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sadarbības partnerības, kas ļauj organizācijām gūt 
starptautiskās sadarbības pieredzi, stiprināt savu 
kapacitāti un radīt augstas kvalitātes inovatīvus 
rezultātus izglītības un mācību jomā. Lai sniegtu 
iespēju programmā iesaistīties nelielām organi
zācijām ar mazu pieredzi projektu īstenošanā, 
programmā iekļautas neliela mēroga partnerību 
iespējas, kuru īstenošanai piemēro vienkāršotu fi
nansējuma piešķiršanas modeli.

Jaunajā programmas periodā ieviesta aktivitāte 
Erasmus Skolotāju akadēmijas (Erasmus Teacher 
academies), kur aicināti piedalīties skolotāju sā
kotnējās izglītības un mācību nodrošinātāji, lai 
veidotu Eiropas un pasaules perspektīvu skolotāju 
izglītībā, veicinātu skolotāja profesijas pievilcību 
un risinātu pedagoģiskā personāla novecošanās 
problēmu.

Jaunajā darbības periodā no 2021. līdz 2027. ga
dam Erasmus+ programmas prioritātes, kas caur
vij visas aktivitātes, ir iekļaušana un daudzveidība, 
lai nodrošinātu dažādu sabiedrības grupu pārstāv
ju dalību projektos, vide un klimata pārmaiņu no
vēršana, digitālā pārveide un līdzdalība demokrā
tiskajos procesos.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt 
organizācijas (juridiskas personas), kuras darbo
jas vispārīgās, profesionālās, augstākās un pie
augušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 
2021. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK lapā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Mācību mobilitāte:

• personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 
11. maijs;

• Erasmus akreditācijas skolu, profesionālās un 
pieaugušo izglītības sektorā – 19. oktobris.

Sadarbības partnerības:

• sadarbības partnerības izglītības un mācību 
jomā, izņemot sadarbības partnerības neval-
stiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas 
Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās 
jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), – 
20. maijs;

• sadarbības partnerības izglītības un mācību 
jomā nevalstiskajām organizācijām, kuras ie
sniedzamas EACEA, – 20. maijs;

• neliela mēroga sadarbības partnerības izglītī
bas un mācību jomā – 20. maijs un 3. novem-
bris;

• sadarbības partnerības un neliela mēroga sa
darbības partnerības sporta jomā – 20. maijs.

Profesionālās izglītības izcilības centri – 7. sep-
tembris.

Erasmus skolotāju akadēmijas – 7. septembris.

Erasmus Mundus – 26. maijs.

Inovāciju alianses – 7. septembris.

Bezpeļņas sporta pasākumi – 20. maijs.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli – 
2. jūnijs.

Izglītības un zinātnes ministrija atbild par ES izglī-
tības, mācību, jaunatnes un sporta programmas 
Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jau-
natnes starptautisko programmu aģentūra nodroši-
na Erasmus+ programmas ieviešanu.

Informatīva vebināru nedēļa par 
Erasmus+ jaunatnes projektu pirmo 
konkursu

Uzsākot jaunu ES programmas Erasmus+ pro
grammas plānošanas periodu, Eiropas Komisija 
izsludinājusi pirmo 2021. gada jaunatnes pro
jektu konkursu. Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas un 
pašvaldības maijā iesniegt projektu pieteikumus, 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
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pretendējot uz pirmā projektu konkursa kopējo fi
nansējumu 2 234 062,60 eiro.

Lai projektu iesniedzējiem sniegtu plašāku infor
māciju par projektu iespējām un pieteikumu no
sacījumiem, JSPA no 6. līdz 9. aprīlim organizē 
informatīvu vebināru nedēļu ar praktisku infor
māciju projektu iesniedzējiem.

Šogad jaunatnes jomas projektu īstenotājiem 
Latvijā būs iespēja piedalīties divos programmas 
Erasmus+ jaunatnes projektu konkursos, kuros 
projektu īstenošanai un atbalstam pieejamais ko
pējais finansējums ir vairāk nekā 4,4 miljoni eiro. 
Projektu konkursu pieteikumi pirmajam projektu 
konkursam jāiesniedz līdz maijam, otrajam pro
jektu konkursam – oktobrī, novembrī (precīzi da
tumi skatāmi www.jaunatne.gov.lv).

Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt ne
valstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestā
des, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas, 
sociālie uzņēmumi u. c., kas jau strādā vai vēlas 
strādāt jaunatnes jomā.

Informācija par informatīvajiem tiešsaistes pa-
sākumiem Zoom platformā projektu īstenotā-
jiem:

6. aprīlī plkst. 10 – informatīvs atklāšanas pasā
kums par Erasmus+ jaunatnes projektiem 2021.–
2027. gadam;

6. aprīlī plkst. 14 – informatīvs vebinārs par jaunat
nes līdzdalības projektiem;

7. aprīlī plkst. 10 – informatīvs vebinārs par maza 
mēroga partnerības projektiem (iepriekšēja reģis
trācija šeit);

7. aprīlī plkst. 14 – informatīvs vebinārs par jaunie
šu apmaiņas projektiem (iepriekšēja reģistrācija 
šeit);

8. aprīlī plkst. 10 – informatīvs vebinārs par jaunat
nes darbinieku mobilitātes projektiem (iepriekšēja 
reģistrācija šeit);

8. aprīlī plkst. 14 – informatīvs vebinārs par akre
ditāciju jaunatnes jomā (iepriekšēja reģistrācija 
šeit);

9. aprīlī plkst. 10 – informatīvs vebinārs par sadar
bības partnerības projektiem (iepriekšēja reģistrā
cija šeit).

Plašāka informāciju par jauno Erasmus+ program
mu, projektu konkursiem un dalību tajos pieejama 
šeit. Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar Pro
jektu vadības un uzraudzības daļas projektu koor
dinatoriem.

Valsts kanceleja aicina piedalīties 
diskusijā par digitālās demokrātijas 
attīstību

Valsts kanceleja 9. aprīlī aicina nevalstiskās orga
nizācijas, ekspertus, uzņēmējus, akadēmiskās vi
des pārstāvjus un citus interesentus piedalīties at
tālinātā diskusijā “Digitālās demokrātijas attīstī-
ba: e-platformas un rīki sabiedrības līdzdalībai”.

Diskusijas mērķis ir pārrunāt digitālo līdzdalības 
platformu un rīku attīstību Latvijā, iepazīstinot da
lībniekus ar jau pieejamajiem rīkiem, kā arī identi
ficēt jaunus vai tapšanas stadijā esošus rīkus, tā
pēc aicinām piedalīties ikvienu, kam rūp Latvijas 
demokrātijas un sabiedrības līdzdalības stiprinā
šana.

Valsts kancelejas vadītajā diskusijā par izveidota
jiem digitālajiem rīkiem un platformām ir aicināti 
pastāstīt pārstāvji no Sabiedrības līdzdalības fon
da, Sabiedrības par atklātību “Delna”, Latvijas At
vērto tehnoloģiju asociācijas, biedrības “Radi vidi 
pats”, Lauku partnerības “Lielupe”, Latvijas Vācu 
savienības, VARAM, kā arī biedrības “Baltic Hu
man Rights Society”. Pieredzē dalīsies Islandes un 
Igaunijas pārstāvji.

Būtiska diskusijas daļa būs veltīta digitālās demo
krātijas platformu pieejai valsts reģistru datiem, 

http://www.jaunatne.gov.lv
https://bit.ly/31iem56
https://bit.ly/3rlItmC
https://bit.ly/31g5RqS
https://ej.uz/q6cs
https://bit.ly/3d7HoJY
http://www.jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
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savukārt noslēgumā nākotnes perspektīvas di
gitālās demokrātijas attīstībai Latvijā diskusijas 
dalībnieki definēs kopā ar akadēmiskās vides un 
privātā sektora pārstāvjiem.

Lai pieteiktos dalībai diskusijā, aicinām aizpildīt 

pieteikuma anketu.

Diskusija notiks tiešsaistes platformā Zoom 9. ap-
rīlī no plkst. 12 līdz 15.

Ar pasākuma programmu var iepazīties ŠEIT.

CFLA semināru cikls “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 fondu atbal
sta 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 lapā 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 lapā un 2. pielikumā.

Mediācijas dienas 2021

No 12. līdz 16. aprīlim norisi
nāsies Mediācijas dienas 2021. 
Šogad sertificētie mediatori or
ganizē bezmaksas seminārus-
praktiskās darbnīcas mediācijas 
kā alternatīvas strīdu risināša
nas metodes galvenajiem ietei

cējiem – bāriņtiesu un sociālo dienestu darbinie
kiem, tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.

Pasākumu mērķis ir stiprināt sadarbību ar medi

ācijas ieteicējiem un diskutēt par dažādiem gadī
jumiem, balstoties uz kopīgo pieredzi, lai veicinā
tu mediācijas pieejamību un kvalitāti. Atsevišķa 
darb nīca notiks augstskolu pārstāvjiem, lai iepa
zīstinātu ar mediāciju, tās pielietojuma un pie
ejamības iespējām strīdu risināšanā, kas radušies 
augstskolas vidē.

Bāriņtiesu un sociālo darbinieku attālinātā darb-
nīca notiks 15. aprīlī plkst. 10–11:30.

Mediācijas nedēļā sadarbībā ar biedrību “Skal
bes” sertificēti mediatori īstenos arī informatīvu 

http://www.visidati.lv/aptauja/1709801406/
mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\UTNBFHM4\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=bbd7c79514&e=c29645e246
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_14_p2.pdf
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telefonakciju, kurā būs pieejamas bezmaksas at
tālinātās konsultācijas par mediāciju, zvanot uz 
bezmaksas informatīvo krīzes tālruni 116006 laikā 
no 12 līdz 16. Tālruņa konsultanti gadījumos, kuros 
būtu noderīga mediācija, pāradresēs zvanu sertifi

cētajiem mediatoriem.

Sertificētu mediatoru konsultāciju tālrunis darba 
dienās ikvienam interesentam: 28050777. Sertificētu 
mediatoru mājaslapa: www.sertificetimediatori.lv.

Sadarbības iespējas ar Gruziju 
zemkopības klasteru Greenhouse Cluster 

Gruzijas Vides aizsardzības un lauksaimniecības 
ministrija aicina ieinteresētās sadarbības iestādes 
un organizācijas Latvijā veidot sadarbību ar zem
kopības klasteru Greenhouse Cluster project, kas iz
vietots Gruzijas Imereti reģiona Chaltubo un Bag-
dati pašvaldībās.

Plašāka informācija par sadarbības iespējām 

Greenhouse Cluster project atrodama Imereti re
ģiona lauksaimniecības zonas (LTD Imereti Agricul-
tural Zone) interneta vietnē www.iaz.ge.

Sadarbības pieteikumu iesniegšanas termiņš – 
30. aprīlis.

Par projektu atbildīgā kontaktpersona Gruzijas Vi
des aizsardzības un lauksaimniecības ministrijā ir 
LTD Imereti Agricultural Zone direktors Arčils Bu-
kia (Archil Bukia): +995577080612; archil.bukia@
rda.gov.ge vai info@iaz.ge.

Papildu informāciju par šo projektu var sniegt 
arī Sintija Meijere Gruzijas vēstniecībā Latvijā – 
67213136; riga.emb@mfa.gov.ge un Kaspars Me-
kons Ārlietu ministrijā – 67016263; kaspars.me
kons@fma.gov.lv.

Izsludināts konkurss “Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2021”

Ekonomikas ministrija, VARAM 
un žurnāls “Būvinženieris” izslu
dinājuši konkursu “Energoefek
tīvākā ēka Latvijā 2021”. Kon
kurss informatīvajā kampaņā 
“Dzīvo siltāk” notiks jau desmito 
gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku ener
goefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot 
energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un 
pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabied
rības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, 
telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai ra
dītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves 
telpu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kate-
gorijās:
• Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka;
• Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
• Energoefektīvākā publiskā ēka;
• Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
• Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka.

Pieteikumus konkursam “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2021” aicinām iesniegt līdz 18. jūnijam, 
nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosil
tak@em.gov.lv.

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” 
nolikums publicēts konkursa tīmekļvietnē www.
energoefektivakaeka.lv.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt Eko
nomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērzi
ņa, inese.berzina@em.gov.lv; 67013240).

http://www.sertificetimediatori.lv
http://www.iaz.ge
mailto:archil.bukia@rda.gov.ge
mailto:archil.bukia@rda.gov.ge
mailto:info@iaz.ge
mailto:riga.emb@mfa.gov.ge
mailto:kaspars.mekons@fma.gov.lv
mailto:kaspars.mekons@fma.gov.lv
mailto:dzivosiltak@em.gov.lv
mailto:dzivosiltak@em.gov.lv
http://www.energoefektivakaeka.lv
http://www.energoefektivakaeka.lv
mailto:inese.berzina@em.gov.lv


Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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Aicina pieteikt idejas Iedvesmas 
bibliotēkai

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
uzsāk jaunu projektu Iedvesmas bibliotēka un aici
na Latvijas bibliotēkas pieteikt savas idejas.

Biedrības mērķis ir atbalstīt bibliotēkas un paš
valdības ceļā uz pozitīvām pārmaiņām un iedro
šināt pilnveidot bibliotēku vidi un pakalpojumus. 
Uz sadarbību aicināti bibliotekāri un pašvaldības, 
kas vēlas un ir gatavas realizēt jaunas idejas. Pie
teikties var ikviena bibliotēka, kurai ir redzējums 
par mūsdienīgām pārvērtībām savā bibliotēkā un 
kuras pašvaldība ir gatava līdzfinansēt projektu. 
Projektos, kuri biedrību aizraus un pārliecinās, 
biedrība kļūs par partneri – sniegs finansējumu līdz 
50%, organizatorisku atbalstu un iespēju saņemt 
profesionālu arhitektu un dizaineru konsultācijas.

Pieteikt ideju Iedvesmas bibliotēkai var līdz 31. au-
gustam. Idejai jābūt par mūsdienīgām pārvērtī
bām vietējās bibliotēkas saturā, dizainā vai arhi
tektūrā. Biedrība izraudzīsies labākās idejas un ar 
ziedotāju atbalstu palīdzēs tās īstenot. Sadarbojo
ties biedrībai, bibliotēkai un pašvaldībai, veidosim 

bibliotēkas par laikmetīgām kultūrvietām.

Dalībai Iedvesmas bibliotēkā izraudzītās bibliotē
kas paziņos decembrī. Bibliotēku idejas tiks reali
zētas 2022. gada laikā.

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pēterso-
ne: “Biedrība daudzu gadu laikā ir bijusi lieciniece 
tam, kā mūsu bibliotēkas kļūst arvien pievilcīgākas, 
atvērtākas, aicinošākās. Ar Iedvesmas bibliotēku 
šīm pozitīvajām pārmaiņām vēlamies iedrošināt arī 
tās bibliotēkas un pašvaldības, kam ir lieliskas idejas 
par bibliotēku pilnveidošanu, bet līdz šim nav biju-
si iespēja tās īstenot. Vide bibliotēkās ir ļoti svarīga 
gan lasītājiem, gan darbiniekiem. Tā ietekmē pakal-
pojumu sniegšanu, apmeklētāja pieredzi un vēlmi 
atgriezties bibliotēkā.

Par Iedvesmas bibliotēkas simbolu izraudzīts 
LOGS. Logs ļauj ieplūst gaismai un svaigam gaisam, 
tas ļauj redzēt vairāk un tālāk. Esam pārliecināti, ka 
kopā mums izdosies paveikt skaistus, vērtīgus un 
paliekošus darbus!”

Uzsākt projektu Iedvesmas bibliotēka biedrību rosi
nāja 2019. gadā īstenotās vizuālās pārmaiņas Latvi
jas Nacionālās bibliotēkas bērnu lasītavā. Pateico
ties biedrības ziedotājiem un sadarbībai ar arhitektu 
biroju “Gaiss”, mākslinieci Rūtu Briedi un AS “Latvi
jas finieris”, bērnu lasītava ieguvusi jaunu izskatu. Šo 
projektu atzinīgi novērtējuši lasītavas apmeklētāji, 
un tas pamanīts arī starptautiskā mērogā.

Iedvesmas bibliotēkas nolikums un plašāka infor
mācija par projektu atrodama www.gaisma.lv.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kas 
jau 23 gadus piesaista ziedojumus un atbalsta Lat
vijas Nacionālo bibliotēku un bibliotēkas visā Lat
vijā, palīdzot kļūt par mūsdienīgiem informācijas, 
izglītības un kultūras centriem.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.gaisma.lv
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