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Pirms 31 gada – 1990. gada 21. aprīlī – Dau-
gavas stadionā Rīgā notika Vislatvijas de-
putātu sapulce, kas deva mandātu Augstā-
kajai padomei pieņemt Latvijas valstiskās 
neatkarības deklarāciju.

Pieņemtā deklarācija sākās ar vārdiem: 
“Mēs, Latvijas PSR likumīgi ievēlētie depu-
tāti no visiem pagastiem, pilsētām un rajo-
niem, kopskaitā 8086 cilvēki, esam sanākuši 

Vislatvijas tautas deputātu kopējā sapulcē, 
lai jaunievēlētajai republikas Augstākajai 
padomei paustu savu un savu vēlētāju nelo-
kāmo gribu ar demokrātiskām, nevardarbī-
gām metodēm darīt visu, lai atgūtu Latvijas 
valsts neatkarību.”

Tādējādi demokrātiskās vēlēšanās ievēlē-
tās pašvaldības savu vēlētāju vārdā deva 
Augstākajai padomei skaidru norādi, kā rī-
koties. Sapulcei Daugavas stadionā ir sva-
rīga un paliekoša nozīme gan saistībā ar 
1990. gada notikumu secību, gan kā fak-
tam, ka valsts vara šajā vēstures epizodē 
tika atvasināta no pašvaldībām, nevis otrā-
di, un tā bija vēsturisks apliecinājums valsts 
virzībā uz neatkarību un demokrātiju.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) šo 
spilgto notikumu plaši atspoguļojusi pirms 
sešiem gadiem žurnālā “LOGS” (lasiet šeit) 
un aicina to pieminēt arī šogad.

https://www.lps.lv/uploads/magazine_module/Logs 3.-4.2015_TUkZBqjz8q.pdf
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Pašvaldību vadītāju videotikšanās ar 
Vakcinācijas projekta biroju

13. aprīlī LPS rīkoja kārtējo iknedēļas pašvaldību 
vadītāju tikšanos ar Vakcinācijas projekta biroja 
pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes vakcināci-
jas gaitā. Sarunu vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis.

Šajā tikšanās reizē Vakcinācijas projekta biroju 
pārstāvēja vakcinācijas procesa koordinators Ed-
gars Labsvīrs un vakcinācijas procesa koordinā-
cijas speciālisti Dita Čudare un Ņikita Trojanskis, 
kuri pastāstīja par pedagogu vakcināciju un skolu 
pieteikšanos.

12. aprīlī tika atvērta IV prioritārās grupas vakci-
nācija, aicinot saņemt poti pret Covid-19 pirms-
skolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu 
ped agogus un darbiniekus, kā arī pedagogus, kuri 
atsāk darbu klātienē. Paredzēts, ka maija sākumā 
atvērs V prioritāro grupu, kurā ietilpst pārējie iz-
glītības iestāžu darbinieki, kas, darba pienākumus 
veicot, nonāk ciešā saskarē ar bērniem.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem, 
kopumā vakcinācijai klasificējas 76 316 izglītības 
iestāžu darbinieku, no kuriem aprīlī uz vakcīnu var 
pretendēt 52 393 un maijā – 23 923. Jāpiebilst, ka 
prioritāro grupu saraksti neapliecina vēlmi vakci-
nēties, tikai atbilstību prioritārai grupai. No vairāk 
nekā 76 tūkstošiem izglītības iestāžu darbinieku 

šobrīd vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 
vakcīnai pieteikušies vairāk nekā 15 tūkstoši jeb 
20% no visiem izglītības iestāžu darbiniekiem.

Pieteikšanās kārtība izglītības iestāžu darbinie-
kiem ir šāda:

• pieteikšanās manavakcina.lv vai pa tālruni 
8989 (izglītības iestāžu, t. sk. pirmsskolas ie
stāžu, darbinieki);

• pārbaude par atbilstību prioritāro grupu sarak
stiem;

• izglītības iestādes darbinieks saņem SMS un e
pasta ziņu par vakcināciju;

• vakcinācijas veicējs sazinās par vakcinācijas da-
tumu un laiku;

• izglītības iestādes darbinieks dodas pie vakci-
nācijas veicēja saņemt vakcīnu.

Plānots, ka aprīļa beigās tiks uzsākta arī kolektīvā 
vakcinācija ārstniecības iestādē vai izbraukuma 
vakcinācija. Izglītības iestāde var izveidot sarak
stu, iekļaujot tajā vismaz 25 personas, un nosūtīt 
šo sarakstu vakcinētājam (vakcinētāju saraksts 
publicēts Nacionālā veselības dienesta vietnē), 
kas vienosies ar izglītības iestādi par vakcinācijas 
datumu. Skolai būs jāorganizē rinda un telpas iz-
braukuma vakcinācijai izglītības iestādē, vai vakci-
nētājs sadarbībā ar skolu organizēs rindu vakcinā-
cijai ārstniecības iestādē.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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Šeit atradīsit sīkāku informāciju par pieteikšanos 
kolektīvajai vakcinēšanai tiem klientiem, kas ie-
tilpst prioritāri vakcinējamo personu grupā, kā arī 
pieteikšanās veidlapu un tās nosūtīšanas instruk-
ciju.

IZM atbildīgā persona par vakcināciju ir Uldis Ber-
ķis. Viņa epasts: uldis.berkis@izm.gov.lv.

Pašvaldību vadītāji Vakcinācijas projekta biroja 
pārstāvjiem norādīja uz vairākām problēmām, 
piemēram, daudzviet ģimenes ārsti netiek pienā-
cīgi nodrošināti ar vakcīnām un tiem pacientiem, 
kas ir gatavi un kam prioritāri pienākas vakcīna, 

nākas gaidīt rindā. Liela daļa sabiedrības neuzti-
cas “AstraZeneca” vakcīnai, taču reģionos daudzi 
iedzīvotāji būtu ar mieru izvēlēties šo vakcīnu, bet 
viņi neietilpst prioritārajās grupās, tāpēc izskanēja 
ierosinājums nedalīt izglītības darbiniekus grupās 
un ļaut vakcinēties visiem pedagogiem, kuri to vē-
las, tā paātrinot vakcinācijas tempu.

Nākamā pašvaldību vadītāju tikšanās ar Vakcinā-
cijas projekta biroju paredzēta 20. aprīlī MS Teams 
platformā.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
14. aprīlī notika attālināti MS Teams platformā.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte informēja par pašvaldību iesū-
tītajiem jautājumiem ikgadējo sarunu tēmām ar 
Labklājības ministriju un ar Veselības ministriju.

Vispirms komiteja izskatīja 2020. gada sarunu jau-
tājumus ar Labklājības ministriju (LM) par trūcī-
gas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa un ga-
rantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa paaug
stināšanu. Tāpat iepriekšējā gada sarunās ar LM 
tika apspriesta krīzes pabalsta izmaksa pašvaldī-
bām, valsts līdzdalība dzīvokļa pabalsta izdevumu 
finansēšanā, asistenta pakalpojuma organizēšana 
pašvaldībā, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas 
pilnveide un citi jautājumi.

Apkopojot pašvaldību iesniegtos priekšlikumus 
par sarunu tēmām ar LM šogad, komiteja akcep-
tēja šādas:

• plānotais atbalsts sociālo dienestu kapacitātes 
paaugstināšanai;

• sociālo pakalpojumu attīstība;

• vienota mājokļa pabalsta ieviešana;

• bāriņtiesu reforma u. c.

Atsaucot atmiņā un novērtējot LPS sarunas ar Ve-
selības ministriju (VM) pērn, komiteja atzina, ka 
daļa no 2020. gadā skatītajiem jautājumiem jātur-
pina arī šogad, piemēram, par integrēto veselības 
un sociālo aprūpi, kā arī par paliatīvo aprūpi, tajā 
skaitā ilgstošas sociālās aprūpes un patversmes 
klientiem, par bērnu agrīno attīstības izvērtējumu, 
par valsts apmaksātām psihologa konsultācijām 
pašvaldībās, par veselības veicināšanas projek-
tu, par atskurbināšanas pakalpojuma iekļaušanu 
pašvaldības autonomajās funkcijās, par Valkas un 
pierobežas situāciju un vēl citiem aktuāliem jautā-
jumiem.

Sarunu jautājumi vēl tiks precizēti.

Sarunas ar Labklājības ministriju plānotas 20. mai-
jā, bet ar Veselības ministriju konkrēts datums vēl 
nav noteikts.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19
mailto:uldis.berkis@izm.gov.lv
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LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notika 
14. aprīlī vebināra formā, un tajā apsprieda sa-
biedriskā transporta pieejamību un sistēmu in-
tegrācijas risinājumus datos balstītai lēmumu 
pieņemšanai. Sēdes videoieraksts pieejams LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Sēdes vadītājs Tautsaimniecības komitejas priekš-
sēdētājs Aivars Okmanis pirmajam vārdu deva 
Autotransporta direkcijas Valdes priekšsēdētājam 
Kristiānam Godiņam, kurš pastāstīja par aktuali-
tātēm sabiedriskā transporta pakalpojumu noza-
rē, šāgada finansējumu un pārvadātāju zaudējumu 
segšanu nākamgad, iepirkumiem, komercpārva-
dājumiem un bezmaksas transporta pakalpojuma 
ieviešanu Latvijā.

Par finansējumu

Aprēķinot nepieciešamo papildu finansējumu 
par zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem 2020. gadā un dotāci-
ju 2022. gadam, Autotransporta direkcija (ATD) 
secinājusi, ka no valsts budžeta kompensēja-
mo zaudējumu apmērs šogad salīdzinājumā ar 
2019. gadu pieaudzis par 47%, bet salīdzinājumā 
ar 2020. gadu – par 36% un nepieciešamais papil-
du finansējums šim gadam ir apmēram 32 miljo-

ni eiro. Martā ATD iesniegusi Finanšu ministrijā 
papildu finansējuma pieprasījumu par 13,03 milj. 
eiro, no kuriem 1,58 miljoni paredzēti par iepriek-
šējā gada norēķiniem un 11,45 miljoni par Covid-19 
ietekmes seku mazināšanu šā gada pirmajā pus-
gadā, tajā skaitā autobusu pārvadājumiem 7,7 
miljoni eiro. Komiteja atbalsta šo papildu līdzek-
ļu piešķiršanu sabiedriskajam transportam, taču 
uzsver, ka LPS un ATD būtu jāvienojas par bāzes 
finansējumu nākamajam gadam. Pēc Bauskas no-
vada deputāta Ulda Koluža priekšlikuma komiteja 
nolēma, ka, balstoties uz Ministru kabineta (MK) 
noteikumos paredzēto par zaudējumu segšanu 
pārvadātājam 95% apmērā, šī proporcija jāiekļauj 
bāzes skaitlī, sarēķinot, cik naudas gadā nepiecie-
šams.

Par iepirkumu

Sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkumā 
2021.–2030. gadam jau ir noslēgti līgumi t. s. as-
toņās lotēs. Sākot ar šā gada 1. augustu, pārva-
dājumus Pierīgā veiks AS “Liepājas autobusu 
parks”, AS “Nordeka” un SIA “Sabiedriskais au-
tobuss”, Kuldīgas un Saldus pusē – “Sabiedriskais 
autobuss”, Liepājas reģionā – “Liepājas autobusu 
parks”, Bauskas zonā – “Nordeka” un Daugavpils 
lotē – SIA “Daugavpils autobusu parks”. Savukārt 
2022. gada 1. jūlijā pārvadātājs Cēsu pusē būs 
“Nordeka”, Ogres un Aizkraukles lotē – “Liepājas 
autobusu parks” un Jēkabpils, Līvānu un Preiļu 

http://www.lps.lv/
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zonā – SIA “Tukuma auto”. Viens lēmums, kurā 
pārvadājumu veikšanai Limbažu un Siguldas lotē 
par uzvarētāju atzīta “Nordeka”, ir apstrīdēts. 
29. martā iesniegti piedāvājumi arī pārējām septi-
ņām lotēm – Ventspils lotei, Tukuma un Talsu lotei, 
Jelgavas un Dobeles lotei, Madonas lotei, Valmie-
ras, Valkas un Smiltenes lotei, Gulbenes, Alūksnes 
un Balvu lotei un Rēzeknes un Ludzas lotei –, un 
šobrīd tiek gaidīts Iepirkumu uzraudzības biroja 
(IeUB) lēmums. Līdz 10. maijam IeUB pieņems 
lēmumu par iesniegtajām sūdzībām, tad arī ATD 
vērs vaļā piedāvājumus. Komiteja gan pauda bažas 
par šiem iepirkumiem, īpaši attiecībā uz pašvaldī-
bu lojalitātes programmām. K. Godiņš mēģināja 
šīs bažas kliedēt, uzsverot, ka tās pašvaldības, ku-
ras organizē sabiedriskā transporta pakalpojumu 
un tā iegādi (līdz šim lielās pilsētas), pašas nosaka 
atvieglojumus un pašas arī kompensē negūtos ie-
ņēmumus, bet pārējā teritorijā šo starpību kom-
pensē valsts. Jautājums par novadnieka karti, ko 
var izmantot braukšanai sabiedriskajā transportā, 
pašvaldībai jārisina individuāli ar savu jauno pār-
vadātāju. Pašvaldība ir tiesīga arī mainīt maršrutu 
apjomus, noteikt atvieglojumus utt.

Par pašvaldību līdzfinansējumu

ATD izstrādājusi priekšlikumus iespējamam paš-
valdību līdzfinansējumam sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai, kas 
tiek gatavoti grozījumos MK noteikumos nr. 435. 
Ieteiktie kritēriji pašvaldības līdzfinansējumam 
ir šādi: ja ierosināti grozījumi maršrutu tīklā, kas 
pārsniedz minimālo garantēto apjomu pārvadā-
jumos ar reģionāliem autobusiem; kas neatbilst 
iedzīvotāju pieprasījumam un ieņēmumu segums 
pār izmaksām ir zemāks par 25% pārvadājumos 
ar reģionāliem autobusiem; kas palielina nobrau-
kumu pilsētas nozīmes maršrutu tīklā (virs apstip-
rinātā tīkla); šādā gadījumā tiek slēgta trīspusēja 
vienošanās starp pašvaldību, pārvadātāju un pa-
sūtītāju un plānotais pašvaldības līdzfinansējums 
nosakāms, pamatojoties uz pasūtītāja prognozi, 
bet galanorēķini veicami starp pašvaldību un pār-
vadātāju pēc faktiskajiem rādītājiem. Līdzfinan-
sējuma aprēķināšanai izstrādāta formula: pašval-
dības līdzfinansējums = (izd. (km) x km) – ieņ., kur 
izd. (km) ir faktiskie izdevumi par veikto nobrau-
kumu, bet nepārsniedzot līgumā noteikto līgum-
cenu; km – faktiskais nobraukums, veicot papil-
du nobraukumu; ieņ. – faktiskie ieņēmumi reisā, 
neskaitot nesaņemtos ieņēmumus par valsts un 
pasūtītāja noteiktajiem braukšanas maksas at-

vieglojumiem. Likumā jau ir noteikts minimālais 
apjoms, kas obligāti jāgarantē valstij, un tālāk šis 
minimālais apjoms tiek audzēts atbilstoši iespē-
jām.

Par komercpārvadājumiem

ATD gatavotais MK noteikumu projekts paredz 
arī komerciālo pārvadājumu ieviešanu sabiedris-
kā transporta pakalpojumu sniegšanā Latvijā. Šo 
MK deleģējumu plānots iekļaut Sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu likumā, Ministru kabinetam 
nosakot prasības attiecībā uz izmantojamo trans-
portlīdzekļu vecumu un aprīkojumu, pakalpojuma 
sniegšanu, biļešu tirdzniecību, maršruta atļaujas 
saņemšanai iesniedzamo pieteikuma formu un 
tajā sniedzamās informācijas apjomu. Plānotie 
komerciālie maršruti: no šā gada 1. augusta marš-
rutos Rīga–Salaspils, Rīga–Olaine, Rīga–Jaun-
ķemeri, Rīga–Sloka un Rīga–Daugavpils un no 
2022. gada 1. janvāra – Rīga–Jelgava, Rīga–Sigul-
da un Rīga–Ogre.

Par bezmaksas transporta pakalpojumu ievieša-
nu

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 
14. pantā ir paredzēti braukšanas maksas atvieg-
lojumi maršrutu tīkla maršrutos, un reģionālās 
nozīmes reisos pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, kuros 
maršrutos pasažieriem pakalpojums tiek sniegts 
bez maksas. Savukārt MK nosaka kritēriju kvan-
titatīvos rādītājus un kritēriju noteikšanas meto-
diku. Grozījumi MK noteikumos nr. 634 paredz 
kvantitatīvajos rādītājos iekļaut šādus: apdzīvotī-
bas blīvums (iedzīvotāju skaits pagastā, kurā at-
rodas maršruta galapunkts, ir mazāks par četriem 
iedzīvotājiem uz 1 km²), ieņēmumi no pārdotajām 
biļetēm un nesaņemtie ieņēmumi no pasažieriem, 
kuriem pienākas valsts segtie braukšanas maksas 
atvieglojumi, maršrutā nepārsniedz 15%; valsts 
finansējuma apmērs ir vismaz 85% no kopējām 
reģionālās nozīmes maršruta (reisa) izmaksām; 
reisu skaits maršrutā nepārsniedz 6 reisus dienā 
un nav pieejami citi sabiedriskā transporta pakal-
pojumi uz pagastu ar zemu apdzīvotības blīvumu. 
Paredzēts, ka sākotnējos maršrutus, kuros sabied-
riskā transporta pakalpojumi būs bez maksas, ap-
stiprinās līdz šā gada 1. septembrim. Tos noteiks 
uz diviem gadiem ar nosacījumu, ka ik pēc pusga-
da ATD lēmumu pārskata. Iespējamie bezmaksas 
maršruti Latgalē paredzēti septiņi, Zemgalē – čet-
ri, Vidzemē – astoņi un Kurzemē – viens.
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Par “transportu pēc pieprasījuma”

Pieredzē par pakalpojumu “transports pēc pie-
prasījuma” dalījās “Vidzemes plānošanas reģio-
na” (VPR) transporta eksperte Kristīne Malnača. 
Pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma” pērn 
tika veikts Mazsalacas novadā visā teritorijā jeb-
kurā darba dienā un Alūksnes novadā konkrētā 
teritorijā konkrētā dienā, kopā pārvadājot 2777 
pasažierus. Vidzemnieku secinājumi: daļai iedzī-
votāju lauku teritorijās nav sasniedzami pamatpa-
kalpojumi, jo nav privātā transportlīdzekļa un nav 
pieejams sabiedriskais transports; ir pieprasījums 
pēc transporta pakalpojumiem vietējiem brau-
cieniem; “transports pēc pieprasījuma” papildina 
pašreizējo sabiedriskā transporta sistēmu, nevis 
konkurē ar to. VPR piedāvā papildināt sabiedriskā 
transporta sistēmu ar pasažieru pārvadājumiem, 
kas pielāgoti iedzīvotāju vajadzībām, spēj reaģēt 
uz pieprasījumu un nodrošina lietderīgāku resursu 
izmantošanu. Šobrīd ar šo priekšlikumu tikts tik-
tāl, ka Saeima uzdevusi Ministru kabinetam saga-
tavot likumprojektu, kas paredz pārvadājumu pa-
kalpojumu sniegšanu pēc pasažieru pieprasījuma. 
Lai noteiktu, kā to realizēt un kādi varētu būt fi-
nansējuma avoti, ATD aicina VPR maijā organizēt 
sanāksmi par šo jautājumu.

Par sarunām ar Satiksmes ministriju

Sarunas ar Satiksmes ministriju notiks 12. maijā 
plkst. 13. Galvenie jautājumi, kas šogad jāpārru-
nā, ir sabiedriskā transporta pieejamība, ko ietek-
mē gan neviennozīmīgi vērtējamais sabiedriskā 
transporta iepirkums, gan administratīvi terito-
riālā reforma, neatbildētie jautājumi par maršrutu 
tīkla apjomu tuvākajos gados, no kā arī izriet pro
blemātika par sabiedriskā transporta pieejamību 
reģionos, t. sk. skolēnu pārvadājumos. Komiteja 
nolēma izveidot darba grupu, lai, gatavojoties 
sarunām, kopā noformulētu LPS viedokli. Darba 
grupā strādās komitejas priekšsēdētājs Rundāles 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, 
Bauskas novada deputāts Uldis Kolužs, Jaunpie-
balgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šā-
vējs, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita 

Eglīte, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents, LPS padomnieks Aino Salmiņš u. c.

Sēdes otrā daļa bija veltīta sistēmu integrācijas 
risinājumiem datos balstītai lēmumu pieņemša-
nai. Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētais 
profesors Jānis Kampars iepazīstināja ar video 
anonimizācijas un datorredzes risinājumiem, da-
tos balstītiem ceļu uzturēšanas risinājumiem, AS 
“CATA” lietošanas gadījumu autobusu ierašanās 
laika prognozēšanai, IoT un mākslīgā intelekta 
vadītiem energoefektivitātes risinājumiem un 
nākotnes tendenci – pašvaldību digitālajiem dvī-
ņiem.

Šo lekciju nevar pārstāstīt, tā jāskatās prezentā-
cijā (šeit), jāklausās videoierakstā un, kā sacīja 
sēdes vadītājs Aivars Okmanis, jāstudē slaidu pa 
slaidam. Video anonimizācijas un datorredzes ri-
sinājumi ļauj izstrādāt video anonimizācijas mo-
duli, kas aizmiglo sejas un numurzīmes, un to pa-
redzēts veidot kopā ar Rīgas pašvaldību un CATA. 
Izmantojot CATA datus, tiks izstrādāts ceļa infra-
struktūras novērtēšanas modelis un braukšanas 
apstākļu novērtēšanas modelis, savukārt no Rīgas 
datiem izstrādās pārkrautu smago automašīnu 
identificēšanas modeli un auto skaitīšanas mo-
deli. Lielākām pilsētām noderīgi varētu būt datos 
bal stīti ceļu uzturēšanas risinājumi, kas izmanto 
Waze datu apstrādi un analīzi. Tāpat lietderīgs ir 
ceļu tīrīšanas GPS datu apstrādes risinājums, au-
toparka vadības sistēma, ziemas ceļu uzturēšanas 
atbalsta sistēma IWIROM un jo īpaši IoT un māk
slīgā intelekta vadīti energoefektivitātes risināju-
mi. Un gan jau nākotnes tendence – pašvaldību 
digitālie dvīņi – drīz kļūs par mūsu ikdienu lēmumu 
pieņemšanā noteiktiem mērķiem. To var pielietot 
ne tikai rūpnīcās, lidostās, biomedicīnā un citās 
nozarēs, bet arī sabiedrības iesaistē, pārraudzībā, 
plānošanā un citur.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_04_14_7_RTU DITF.pdf


Videokonference par jaunu valsts 
pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas 
sistēmu

Turpinot semināru ciklu 
par valsts un pašvaldību 
pakalpojumiem, 14. ap-
rīlī LPS aicināja uz video-
konferenci pašvaldību 
pārstāvjus, kuri ir atbildīgi 
par pašvaldību pakalpo-

jumu organizēšanu un sniegšanu, kā arī valsts un 
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) darbiniekus.

Atgādināsim, ka 1. aprīlī LPS sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) rīkoja videokonferenci “Pašvaldību pa-
kalpojumu apraksti un ATR” (videoieraksts šeit), 
kurā tika izskatīti pašvaldību pakalpojumu aprak
sti portālā latvija.lv administratīvi teritoriālās re-
formas ietekmē, kā arī universālie šabloni. Savu-
kārt 8. aprīlī rīkotajā seminārā par valsts un pašval-
dību pakalpojumu fokusa maiņu VARAM sniedza 
prezentāciju par pakalpojumu politikas nākotnes 
redzējumu, akcentējot daudzkanālu piegādi, 
VPVKAC izveidi un virzību uz epakalpojumiem un 
digitālajiem jeb dpakalpojumiem.

Šajā reizē videokonferencē tika izskatīts VARAM 
sagatavotais konceptuālais ziņojums “Par jaunu 
valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sis-
tēmu”, ar kuru pašvaldību pārstāvjus pirmo reizi 
ministrija iepazīstināja LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejā 22. janvārī (video šeit).

Konceptuālajā ziņojumā uzsvērta “vienas pietu-
ras” principa iedzīvināšana VPVKAC tīkla izveidei, 
pakalpojumu pieejamības uzlabošana, centralizē-
ta pakalpojumu pārvaldība un iespēja iedzīvotā-
jiem izvēlēties piemērotāko kanālu pakalpojumu 
saņemšanai. Ziņojumā piedāvātas divas finanšu 
alternatīvas šīs sistēmas ieviešanai, un VARAM 
priekšlikums ir izvēlēties ziņojuma IV sadaļā ie-
tverto B risinājumu. Tas paredz 1. līmeņa pakal-
pojumu atbalsta sniegšanu un pieteikumu pie-
ņemšanu no iestādēm (VID, VSAA, NVA u. c.) un 
piemaksu bibliotekāriem vai citiem darbiniekiem, 
kas sniedz 2. kārtas VPVKAC pakalpojumus, tāpat 
finansējumu apmācībām VPVKAC darbiniekiem 
un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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LPS priekšsēža uzruna Latvijas 
bibliotekāru 21. konferencē

14. aprīlī tiešsaistē ar moto “Darīt neticamo!” sā-
kās Latvijas bibliotēku festivāls, kas norisinājās 

divas dienas. Jau otro gadu gadskārtējie bibliote-
kāru svētki notika attālināti, nevis Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā Rīgā, taču, pieslēdzoties Latvijas 
Bibliotekāru biedrības Facebook kontam, tajos 
piedalīties varēja ikkatrs no ikvienas vietas Latvijā.

Festivāla pirmo dienu ievadīja Latvijas bibliote-
kāru 21. konference, ko atklāja kultūras ministrs 
Nauris Puntulis, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
un Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja 
Māra Jēkabsone.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis savā uzrunā uz-
svēra bibliotekāru prestiža un profesionālās piln-
veides nozīmi, lai turpinātu darbu pie bibliotēku 
nozares attīstības valstī, un ar gandarījumu atzina, 
ka dažādu pārmaiņu vējos ir saglabāts bibliotēku 
tīkls un tajā strādā patiesi kvalificēts, profesionāls 
personāls. G. Kaminska uzrunu konferences dalīb-
niekiem lasiet šeit.

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/652-videokonference-pasvaldibu-pakalpojumu-apraksti-un-atr
https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/6472-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-22-janvari-2021
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 
22. aprīlī plkst. 14, un tajā tiks apspriesta pedago-
gu darba samaksas pilnveide.

2020. gada 19. oktobrī ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkojumu nr. 12e/20/326 tika izveido-
ta pedagogu darba samaksas pilnveides darba 
grupa, kuras galvenie uzdevumi bija nodrošināt 
pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa 
pilnveidi, veikt plašāku analīzi par netiešajām iz-
maksām pašvaldībās un izglītības iestādēs un rast 
piemērotāku risinājumu to atspoguļošanai, veikt 
plašāku analīzi par pašvaldību finansējumu izmak-
sām uz vienu izglītojamo. Materiāli par darba gru-
pu un modeli atrodami šeit.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdes dalīb-
nieki tiks iepazīstināti ar pedagogu darba samak-
sas pilnveides darba grupas darba rezultātiem.

Darba kārtība:

1. Ievadinformācija par pedagogu darba samak-

sas pilnveides darba grupas mērķiem, uzde-
vumiem un sasniegtajiem rezultātiem – darba 
grupas vadītāja IZM Izglītības departamenta 
direktore Līga Buceniece.

2. Pedagogu darba samaksas pilnveidotā modeļa 
apskats – IZM Izglītības departamenta vecākā 
eksperte Modra Jansone un eksperte Mārīte 
Rozenštoka un IZM Finanšu departamenta ve-
cākā eksperte Initra Pavloviča.

3. Netiešās izmaksas izglītības iestāžu līmenī un 
analīzes rezultātu apskats par pašvaldību finan-
sējuma izmaksām uz vienu izglītojamo – darba 
grupas vadītājas vietniece IZM Izglītības depar-
tamenta direktores vietniece statistikas un fi-
nanšu plānošanas jomā Dace Kalsone.

4. Skolu tīkla optimizācijas vadlīnijas – IZM Izglītī-
bas departamenta direktore Līga Buceniece un 
vecākā eksperte Lelde Zemberga.

Izglītības un kultūras komitejas sēdi varēs skatīties 
tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Diskusiju seminārs “Digitālie risinājumi 
sociālajā darbā”

29. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība un biedrī-
ba “Centrs MARTA” sadarbībā ar Norvēģijas vēst-
niecību Latvijā organizē semināru “Digitālie risi-
nājumi sociālajā darbā”. Pasākuma programma 
pievienota šeit.

Digitālo un attālināto risinājumu nozīme mūsdie-
nās pieaug it visās dzīves jomās, tajā skaitā arī so-
ciālajā darbā. Digitalizācija ne tikai sniedz plašas 
iespējas, bet arī prasa jaunas zināšanas un rada 
jaunus izaicinājumus.

Sociālā darbiniece, sociālo zinātņu doktora grāda 
kandidāte Anne Vulluma Osbaka (Anne Wullum 
Aasback) no Norvēģijas iepazīstinās semināra da-
lībniekus ar sava pētījuma atziņām par digitālo 
tehnoloģiju ietekmi uz sociālo darbu visplašāka-
jā nozīmē – kā digitalizācijai vajadzētu ietekmēt 
sociālā darba studentu mācību programmas, vai 
digitālā sabiedrība pati rada pieprasījumu pēc jau-
niem risinājumiem sociālajā darbā, kā digitālie rīki 
ietekmē sociālā darbinieka un klienta attiecības 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogu-darba-samaksas-pilnveides-darba-grupas-sanaksmju-materiali
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/660-22-aprili-plkst-1400-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Programma 29.04.21 LV (002).pdf
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un darbinieku profesionālo rīcības brīvību. Anne 
Vulluma Osbaka ir sociālo zinātņu doktora grāda 
kandidāte Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas 
universitātē. Viņai ir desmit gadu praktiskā darba 
pieredze, kas gūta, strādājot Tronheimas pašval-
dībā un Norvēģijas Nodarbinātības un labklājības 
pārvaldē.

Semināra turpinājumā pieredzes stāstos par dar-
bu attālinātā režīmā un dažādiem digitāliem risi-
nājumiem dalīsies vairāki pašvaldību, nevalstiskā 
sektora un valsts iestāžu pārstāvji.

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā (sinhro-
nā tulkošana nodrošināta) tiešsaistes platformā 
ZOOM no plkst. 10 līdz 12.

Pasākuma piekļuves saite tiks izsūtīta reģistrēta-
jiem dalībniekiem. Lūdzam reģistrēties dalībai 
līdz 27. aprīlim. Reģistrācijas anketa ŠEIT.

Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt aplie-
cinājumu par dalību seminārā.

Seminārs tiek organizēts ar Norvēģijas vēstniecī-
bas Latvijā un EEZ un Norvēģijas grantu finansiā-
lu atbalstu LPS īstenotajā projektā “Cienīgs darbs 
sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” un biedrības 
“Centrs MARTA” īstenotajā projektā “Sieviešu tiesī-
bu kultūra – demokrātijas stūrakmens”.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Cilvēka labjūtības pamati – pašvaldības 
un ikdienas dzīves uzlabošana

15. aprīlī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības 
rīkotais vebinārs “Labjūtība un veselība: pašvaldī-
bas un to darbinieki “jaunā normālā” virpuļvētrā”, 
kura ierakstu var noskatīties LPS vietnes sadaļā 
“Videoarhīvs”.

Viena no vebināra tēmām bija ANO 3. ilgtspējīgas 
attīstības mērķis “Laba veselība un labklājība”, un 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis savā uzrunā vai-
rākiem simtiem pašvaldību pārstāvju norādīja uz 
pandēmijas laiku kā iespēju, kad jo īpaši izmantot 
savas jau iepriekš gūtās prasmes un pieredzi, lai arī 
šādos apstākļos nodrošinātu darba kvalitāti. “Var-
būt svarīgākais ir nevis tas, kā mēs risinām krīzes si-

tuācijas un izvēlamies nākotnes mērķus, bet gan ar 
ko kopā mēs to darām. Un es esmu pārliecināts, ka 
mēs pašvaldībās esam viena komanda. Komanda, 
kurā varam paļauties viens uz otru un kopīgi atrast 
labākos risinājumus!” uzsvēra Kaminskis.

Savukārt Latvijas sabiedrībā augstu novērtētais 
profesors un kardiologs Andrejs Ērglis atzina, ka 
nākotnē dažas lietas mainīsies un uzlabosies, taču 
tā nav nekāda nolemtība. Profesors Ērglis aicināja 
gan sportot un veselīgi ēst, gan pievērst uzmanī-
bu savai mentālajai veselībai: “Mums jākoncentrē-
jas un jādara viss, lai mazinātu stresu, arī bērniem. 
Mums var būt stress un slikts garastāvoklis, bet ne 
pārmērīgi ilgi, jo tas mūs var ietekmēt somatiski un 
veicināt stenokardiju. Ir lietas, ko nevaram izdarīt, 
bet ir daudzas lietas, ko varam, lai novērstu depre-
siju un stresu,” norādīja Ērglis un uzsvēra, ka ārē-
jās vides loma, arī pašvaldību kontekstā, nosaka 
daudz vairāk nekā mūsu gēni.

Pašvaldību lomu mūsu ikviena pozitīvas ikdienas 
veidošanā vebināra auditorijai atklāja arī pozitīvās 
psiholoģijas koučs Anda Kļaviņa, kas runāja par 
laimes saikni ar veselību un jēgas meklējumiem ik-
dienā. “Pašvaldībās jēgas moments ir ļoti atrisināts, 
jo jūs konkrētā veidā ietekmējat cilvēku dzīvi ikdienā 
un to uzlabojat! Tas var veidot jēgas sajūtu jūsu dar-
bā,” atklāja Kļaviņa. Arī viņa aicināja pašvaldību 

https://forms.gle/AJ6LWidEXYUHgyEG6
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/662-vebinars-labjutiba-un-veseliba-pasvaldibas-jauna-normala-virpulvetra
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pārstāvjus sabalansēt savu dzīvi, rodot laimes iz-
jūtu no dažādiem avotiem, kas būs veiksmes un 
sociālās iesaistes pamats.
LPS izsaka pateicību visiem, kas vebinārā dalījās 

tematiskajā informācijā un savā pieredzē, lai palī-
dzētu mums visiem pašvaldībās domāt par to, kā 
uzlabot mūsu katra un pašvaldībās strādājošo lab-
jūtību ik dienas tagad un arī turpmāk!

Kuldīgas novada piemēri izskan 
starptautiskā augsta līmeņa sanāksmē 
par jauno Eiropas “Bauhaus” iniciatīvu

Foto: Krists Sprukts

14. aprīlī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā (RK) locekle, Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, RK un Eiropas Ko-
misijas rīkotajā augsta līmeņa sanāksmē “Jaunā 
Eiropas “Bauhaus” iniciatīva un tās teritoriālā di-
mensija: saruna, lai mainītu mūsu pasauli” dalījās 
ar Kuldīgas novadā īstenotajām iniciatīvām, kurās 
aktīvi iesaistīti iedzīvotāji.

“Vēlējos dalīties piemērā, kā mēs varam panākt 
pārmaiņas, cieši sadarbojoties pašvaldībai un ie-
dzīvotājiem un īstenojot trīs jaunās Eiropas “Bau-
haus” iniciatīvas prioritātes – ilgtspēju, pieredzes 
kvalitāti un iekļaušanu. Mūsu veiksmīgais piemērs 
ir koka logu atjaunošana ar iedzīvotāju iesaisti. Šo-
brīd restaurētas jau simtiem logu vērtņu, un izvei-
dojusies iedzīvotāju kopiena, kas to dara. Pašvaldī-
ba finansē krāsu, ķiti un piedāvā Kuldīgā ar Eiropas 
Savienības fondu atbalstu izveidotā Restaurācijas 
centra telpas. Iedzīvotājiem sava koka loga vērtne 
jārekonstruē pašiem, bet sarežģītākās lietas palīdz 
veikt restaurators,” pastāstīja I. Bērziņa. Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja arī atklāja, ka, lai 
šajā iniciatīvā iesaistītu pēc iespējas vairāk iedzī-
votāju, sākotnēji koka logu un durvju restaurācija 
tika demonstrēta gājēju ielā uzbūvētā teltī.

Sanāksme, kurā piedalījās Eiropas Komisijas ino-
vācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunat-
nes komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) un 
Eiropas Komisijas kohēzijas un reformu komisāre 
Elīza Ferreira (Elisa Ferreira), kā arī virkne Eiropas 
kultūras galvaspilsētu un Eiropas inovāciju galvas-
pilsētu pārstāvju, bija iespēja pašvaldību politi-
ķiem nepastarpināti paust savu viedokli par jaunās 
Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas nākotnes veidolu un 
pašvaldību iesaisti tajā.

Domājot par nākotnē realizējamām idejām jau-
najā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvā, Kuldīgas nova-
da domes priekšsēdētāja uzsvēra nepieciešamību 
pievērst uzmanību jautājumam par tādu ēku reno-
vāciju un energoefektivitāti, kas pakļautas ar kul-
tūrvēsturisko ainavu saistītiem vai vēsturiskiem 
ierobežojumiem. “Šajā gadījumā ietaupījumi nebūs 
tik ievērojami, taču arī šādās ēkās iespējams izman-
tot atjaunojamos enerģijas avotus, respektējot tām 
izvirzītās prasības. Es vēlētos aicināt šo jautājumu 
padarīt par vienu no jaunās Eiropas “Bauhaus” ini-
ciatīvas stūrakmeņiem. Kultūras mantojums ir šīs 
iniciatīvas neatņemama daļa. Tajā būtu jāņem vērā 
mūsu pašvaldību pašreizējā forma un vēsturiskais 
raksturs, lai veicinātu ilgtspēju,” norādīja Inga Bēr-
ziņa.

Latvijas delegācijas RK locekles pausto piemēru 
par koka logu vērtņu restaurāciju Kuldīgā atzinīgi 
novērtēja arī komisāre Ferreira. “Mums pašvaldī-
bās jau ir daudz piemēru par iniciatīvām, pārvaldību 
un sadarbību. Klausoties Bērziņas kundzes stāstīta-
jā, es redzu, kā ar ļoti nelieliem līdzekļiem jau varam 
veicināt kultūras un tūrisma attīstību, vienlaikus 
īstenojot “Bauhaus” prioritātes. Mēs runājam par 
izaugsmes kvalitāti, iekļaujot ikvienu. Tagad mums 
tas jāpilnveido un jāuzlabo, jo daudzi cilvēki arī ār-
pus Eiropas skatās uz mums un cenšas rast idejas 
iedvesmai,” uzsvēra E. Ferreira.

LPS aprīlī kļuvusi par jaunās “Bauhaus” iniciatīvas 
partneri, lai veicinātu Latvijas pašvaldību īsteno-
to aktivitāšu atpazīstamību un pašvaldību iesais-
ti “Bauhaus” iniciatīvas veidošanā. Jaunā Eiropas 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/about-initiative_en


“Bauhaus” iniciatīva: Eiropas zaļais kurss apvienoju-
mā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tā ir par 
iedzīvotāju iesaisti, lai kopā ar ekspertiem, uzņēmē-
jiem un institūcijām kopīgi veidotu ilgtspējīgus risi-
nājumus un padarītu mūsu dzīves telpu pieejamāku. 
Tajā zinātne un tehnoloģijas apvienojas ar kultūru 
un mākslu, vides un digitālie izaicinājumi kļūst par 

iespēju labākai dzīvei un inovatīvi risinājumi palīdz 
tikt uz priekšu ar sarežģītām problēmām sabiedrī-
bā. Iniciatīvas iecere ir veidot dizaina kustību, ap-
vienojot trīs elementus – ilgtspēja (ietverot apriti), 
pieredzes kvalitāte (ietverot estētiku) un iekļaušana 
(ietverot pieejamību) –, kam pamatā jaunrade un 
atraktīvi risinājumi klimata pārmaiņu novēršanai.

Uzsver reģionālo inovāciju un 
ekosistēmu nozīmi Eiropas inovāciju 
politikas veidošanā

13. aprīlī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā (RK) locekle, Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, RK rīkotajā sanāk-
smē ar Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāci-
jas ģenerāldirektorāta direktori Annu Panagopulu 
(Anna Panagopoulou) uzsvēra vietēja līmeņa pie-
ejas nozīmi pētniecības un inovāciju veicināšanā.

Sanāksmē, kas bija veltīta Eiropas Reģionu ko-
mitejas un Eiropas Komisijas kopīgajam rīcības 
plānam un aktivitātēm inovācijās, pētniecībā un 
izglītībā, Inga Bērziņa dalījās ar Kuldīgas novada 
pieredzi starptautiskas maģistra programmas vei-
došanā pakalpojumu dizainā. Viņa atklāja, ka ide-
ja radās diskusijās ar iepriekšējo Latvijas Mākslas 
akadēmijas rektoru, meklējot sadarbības iespējas 
un izglītības jomas, kas vienlaikus būtu gan inte-
resantas darba devējiem, gan inovatīvas. “Runājot 
par Kuldīgas novada pašvaldības iesaisti, mēs no-
drošinām ēkas, bijušās Kuldīgas slimnīcas telpas, ko 
esam atjaunojuši un aprīkojuši, izmantojot Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansējumu. Ēkas atrodas pil-
sētas centrā, tādējādi visa ēku kopa tiks pārveidota 
par modernu mākslas kvartālu,” atklāja Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja.

Runājot par reģionālo inovāciju ekosistēmu nozī-
mi, Bērziņa norādīja uz vairāku uzņēmumu iesaisti 
idejas tapšanā: “Tāpat vēlos pieminēt, ka ideju vēt-
ru laikā mēs organizējām vasaras skolas, iesaistot 
vairākus uzņēmumus, piemēram, Latvijas Pastu un 
Kuldīgas slimnīcu. Esmu gandarīta, ka šie uzņēmu-
mi savā ikdienas praksē ieviesuši vasaras skolas se-
sijās radītos ieteikumus par pakalpojumu dizainu.”

Bērziņa Eiropas Komisijas un Eiropas RK locekļiem 
norādīja uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansē-
juma nozīmīgumu inovāciju programmu īstenoša-
nai sadarbībā ar akadēmisko vidi: “Šis brīdis ir ļoti 
svarīgs visām ieinteresētajām personām, vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām, kā arī valsts un Ei-
ropas Savienības līmenī, lai pienācīgi apspriestu, kā 
tiks izplatīti un finansēti plānotie Eiropas pētniecī-
bas telpas centri, lai mēs varētu veicināt reģionā-
lās inovācijas un nodrošināt, ka Eiropā pētniecības 
un inovāciju plaisa starp dalībvalstīm tiek vismaz 
samazināta līdz minimumam, ja ne novērsta pavi-
sam!”

Vairāk informācijas par Eiropas pētniecības telpu 
atradīsiet Eiropas Komisijas lapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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https://europa.eu/new-european-bauhaus/about-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en


• 12. aprīlī LSM.lv; LTV 1: “Pēc reformas krasas 
pārmaiņas pašvaldību izlīdzināšanas fondā un 
finansēšanas kārtībā nav sagaidāmas” – par 
pašvaldību finansēšanas kārtību pēc vēlēša-
nām un teritoriālās reformas un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska un vecākā padomnieka Māra 
Pūķa skaidrojums par pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanu, pašreizējās sistēmas trūkumiem, 
valsts un pašvaldību interesēm un valsts līdzda-
lību izlīdzināšanas fondā (šeit).

• 14. aprīlī LETA: “Psihoemocionālā atbalsta pa-
sākumus Covid-19 seku mazināšanai IZM plāno 
rīkot līdz decembrim” – par Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas sēdē skatītajiem 
psihoemocionālā atbalsta soļiem šogad un LPS 
padomnieces Ināras Dundures sacītais par 
pašvaldību informācijas apkopošanu saistībā ar 
nometnēm.

• 14. aprīlī Diena: “Psihoemocionālā atbalsta pa-
sākumus Covid-19 seku mazināšanai IZM plāno 
rīkot līdz decembrim” – par IZM plānoto psi-
hoemocionālo atbalstu 2021. gadā un vasaras 
nometnēm bērniem un jauniešiem un LPS pa-
domnieces Ināras Dundures teiktais par infor-
mācijas apkopošanu (šeit).

• 14. aprīlī LV portāls: “LPS aicina piedalīties 
vebinārā “Labjūtība un veselība: pašvaldības 
“jaunā normālā” virpuļvētrā” – par LPS rīkoto 
videosemināru 15. aprīlī (šeit).

• 15. aprīlī LETA: “Notiks vebinārs “Labjūtība un 
veselība: pašvaldības “jaunā normālā” virpuļ-
vētrā” – par LPS vebināru, kurā diskutēs par to, 
kā justies labi fiziski un mentāli šajā ieilgušajā 
krīzes laikā.

• 15. aprīlī LETA: “Ģirģens saņēmis pašvaldību 
atbalstu plāniem Latvijā izveidot vienotu vi-
deonovērošanas tīklu” – par iekšlietu ministra 
tikšanos ar pašvaldību pārstāvjiem par iekšējās 
drošības jautājumiem un LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska komentārs par sadarbību starp Iekš-
lietu ministriju un pašvaldībām.

• 15. aprīlī NRA: “Latvijā tiks veidots vienots vi-
deonovērošanas kameru tīkls” – par iekšlietu 
ministra rīkoto sanāksmi pašvaldībām par iek-
šējās drošības jautājumiem un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska pausto atbalstu idejai par vie-
notu videonovērošanas kameru tīklu (šeit).

• 15. aprīlī Delfi: “Iekšlietu ministrija sadarbībā ar 
pašvaldībām cer izveidot vienotu videonovēro-
šanas tīklu Latvijā” – par iekšlietu ministra vi-
deotikšanos ar pašvaldībām un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska atbalstu iecerei izveidot vie-
notu videonovērošanas tīklu visā Latvijā (šeit).

• 15. aprīlī LV portāls: “Valoda, pašapziņa, piede-
rība. Deputāti lemj par Vēsturisko zemju liku-
ma pamatjēdzieniem” – par latviešu vēsturisko 
zemju likumprojekta apspriešanu Saeimas Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas komisijā un 
LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa komentāri 
(šeit).

• 15. aprīlī LSM.lv; LTV 1; Replay.lv: “Pēc Purv
ciemā notikušās slepkavības pauž gatavību 
reaģēt uz šādiem noziegumiem” – par iekšlie-
tu struktūras gatavību reaģēt šādās situācijās, 
Valsts policijas un pašvaldību policiju sadarbī-
bu videonovērošanas ierakstu apmaiņā un LPS 
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https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/pec-reformas-krasas-parmainas-pasvaldibu-izlidzinasanas-fonda-un-finansesanas-kartiba-nav-sagaidamas.a400148/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/psihoemocionala-atbalsta-pasakumus-covid-19-seku-mazinasanai-izm-plano-rikot-lidz-decembrim-14260676
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327022-lps-aicina-piedalities-vebinara-labjutiba-un-veseliba-pasvaldibas-jauna-normala-virpulvetra-2021
https://nra.lv/latvija/344769-latvija-tiks-veidots-vienots-videonoverosanas-kameru-tikls.htm
https://www.delfi.lv/news/national/politics/iekslietu-ministrija-sadarbiba-ar-pasvaldibam-cer-izveidot-vienotu-videonoverosanas-tiklu-latvija.d?id=53109835
https://lvportals.lv/skaidrojumi/327020-valoda-pasapzina-piederiba-deputati-lemj-par-vesturisko-zemju-likuma-pamatjedzieniem-2021


priekšsēža Ginta Kaminska pausto atbalstu šai 
iecerei (šeit).

• 15. aprīlī LSM.lv; LTV 1; Replay.lv: “Latvijā grib 
veidot vienotu videonovērošanas tīklu” – par 
Iekšlietu ministrijas dienestu un pašvaldību 
pārstāvju vienošanos par visā valstī vienota un 
mūsdienīga videonovērošanas tīkla izveidi un 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska atbalstu šai 
idejai (šeit).

• 15. aprīlī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Ģirģens saņē-
mis pašvaldību atbalstu plāniem Latvijā izvei-
dot vienotu videonovērošanas tīklu” – par iekš-
lietu ministra tikšanos ar pašvaldību pārstāv-
jiem par valsts drošību un vienota videonovē-
rošanas kameru tīkla izveidi un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska vērtējums (šeit).

• 15. aprīlī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Bezzubova 
slepkavība. Kas līdz šim zināms?” – par futbola 
aģenta Romāna Bezzubova slepkavību, iekš-
lietu ministra tikšanos ar pašvaldībām un LPS 

priekšsēža Ginta Kaminska pausto atbalstu 
idejai par vienotu videonovērošanas sistēmu 
(šeit).

• 18. aprīlī LETA: “Kuldīgas novada vadītāja ai-
cina pievērst uzmanību ar kultūrvēsturisko ai-
navu saistītiem ierobežojumiem pakļauto ēku 
renovācijai” – LPS sagatavotais materiāls par 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas uzstā-
šanos Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas 
Komisijas sanāksmē “Jaunā Eiropas “Bauhaus” 
iniciatīva un tās teritoriālā dimensija: saruna, lai 
mainītu mūsu pasauli”.
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-purvciema-notikusas-slepkavibas-pauz-gatavibu-reaget-uz-sadiem-noziegumiem.a400686/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/girgens-sanemis-pasvaldibu-atbalstu-planiem-latvija-izveidot-vienotu-videonoverosanas-tiklu/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/bezzubova-slepkaviba-kas-lidz-sim-zinams/
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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-259 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesār-
ņojumu””

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

2. VSS-266 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā 
nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā 
piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabied-
rības “Privatizācijas aģentūra” personā””

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

3. VSS-253 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdošanu”

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

4. VSS-260 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma “Dālderi”, Sudas ielā 9, Mālpils 
pagastā, Mālpils novadā, nodošanu Mālpils novada pašvaldī-
bas īpašumā”

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

5. VSS-252 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Jaunsekši 1”, Ciemupē, Ogresgala pa-
gastā, Ogres novadā, pārdošanu”

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

6. VSS-290 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma “Īves”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, 
nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašu-
mā”

12.04.2021. 01.04.2021. Jā

7. VSS-263 – Par konceptuālo ziņojumu “Par jaunu valsts pārval-
des pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu”

12.04.2021. 25.03.2021. Nē

8. VSS-261 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma “Bortnieki Viens”, LomuBort-
nieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Rie-
biņu novada pašvaldības īpašumā”

12.04.2021. 25.03.2021. Nē

9. VSS-262 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma Friča Roziņa ielā 3–7, Valkā, no-
došanu Valkas novada pašvaldības īpašumā”

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

10. VSS-254 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”

12.04.2021. 25.03.2021. Jā

11. VSS-293 – Par likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā”
14.04.2021. 01.04.2021.

Jā, ar 
papildi-
nājumu

12. VSS-265 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “Goda 
ģimenes karte”” īstenošanas kārtība”

14.04.2021. 25.03.2021. Jā

13. VSS-294 – Par likumprojektu “Grozījums Sugu un biotopu aiz-
sardzības likumā”

15.04.2021. 01.04.2021. Jā

14. VSS-284 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
meža zemes “Brīvības ielā 36”, Stendē, Talsu novadā, atsavi-
nāšanu”

19.04.2021. 01.04.2021. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.
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Pēdējās divās nedēļās visā Latvijā 
vērojams pieaugums ar Covid-19

Jau otro nedēļu visa Latvijā novērojams pieau-
gums saslimstībai ar Covid-19. Pagājušās nedēļas 
pieaugums pret iepriekšējo nedēļu ir 6,4%, vidēji 
dienā atklāti 538 jauni gadījumi.

Jau vairākas nedēļas saglabājas stacionēto pa-
cientu pieaugums, iepriekšējā nedēļā tika stacio-
nēts vidēji 61 pacients dienā.

Saslimstības pieaugums vērojams visos Latvijas 
reģionos.

Vērtējot iepriekšējās divas nedēļas, saslimstības 
rādītāji ar augošu tendenci novērojami gandrīz 
visās vecuma grupās, izņemot samazinājumu ve-
cuma grupā 70+, kā arī mazināšanās redzama ve-
cuma grupā 65+, kur viens no cēloņiem noteikti ir 
vakcinācija papildus citiem profilakses soļiem.

Turpina saglabāties saslimstības pieaugums vecu-
ma grupās 10–19 un 20–29 gadi, pēdējo divu ne-
dēļu laikā pieaugums vērojams arī vecuma grupā 
40–65 gadi. Skatoties konkrētāk pa bērnu vecuma 
grupām, vislielākā saslimstība saglabājas vecuma 

grupā 15–19 gadi, bet bērniem līdz piecu gadu ve-
cumam tā ir vismazākā.

Nedaudz samazinājies Covid-19 infekcijas repro-
duktivitātes koeficients, kas šobrīd ir 1,01 (nedēļu 
iepriekš – 1,18), bet tas aizvien liecina par infekci-
jas slimības izplatības pieaugumu, jo pārkāpj robe-
žu “1”.

Joprojām aicinām īpaši rūpīgi ievērot roku hi-
giēnu, pareizi lietot sejas masku (nosedzot degu-
nu un zodu), iespēju robežās strādāt attālināti, 
bet, ja tas nav iespējams, tad nedoties uz darbu un 
publiskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu sa-
slimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, 
nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatū-
ru).

Atgādinām, ka ikviens var veikt vienu no Covid-19 
profilakses soļiem – vēdināt telpas! Ievērojot dro-
šību (pieskatot mazus bērnus un dzīvniekus), vēdi-
niet telpas vairākas reizes dienā, plaši atverot lo-
gus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu 
telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājās, kur uzturas vairāki 
ģimenes locekļi, kā arī darbavietās un izglītības 
iestādēs, kur mācības notiek klātienē.

Noderīgas saites:

• Aktuālā informācija par Covid-19

• Informācija Covid-19 pacientiem

• Ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas mā-
jās

• Informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slim-
nieku kontaktpersonām

• Oficiālā un aktuālā informācija par vakcīnām 
pret Covid-19 un vakcināciju Latvijā

NODERĪGA INFORMĀCIJA

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
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.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
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Vietnē manavakcina.lv tagad var 
izvēlēties arī vakcinācijas vietu un laiku

Šonedēļ darbu sācis uzlabotais manavakcina.lv 
portāls. Tagad tajā var ne tikai pieteikties vakcīnai, 
bet arī iedzīvotāji no atvērtajām prioritārajām gru-
pām var izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku.

Šobrīd jaunā vietne strādā testa režīmā, bet pa-
kāpeniski vietnē manavakcina.lv tiks atvērts plašs 
vakcinācijas iestāžu kalendārs, ko nodrošinās vie-
notais vakcinācijas tīkls ViVaT.

Iespēja pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā 
vietā un laikā pa tālruni 8989 būs pieejama nā-
kamnedēļ.

Pašvaldībām segs izdevumus par “B” un 
“C” līmeņa vakcinācijas centriem

13. aprīlī Ministru ka-
binetā tika apstipri-
nāts rīkojuma projekts 
“Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu no valsts 
budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (šeit).

Valdība no budžeta programmas “Līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem” piešķīrusi VARAM 4,55 
miljonus eiro, kas paredzēti pašvaldībām nacionā-
la mēroga jeb “B” un “C” līmeņa vakcinācijas cen-
tru darbībai.

MK rīkojuma pielikumā iezīmēts indikatīvais aprē-
ķins desmit “B” līmeņa centriem – Rīgai (izņemot 
BT1 Ķīpsalā un ATTA centru, kam paredzēts atse-
višķs finansējums), Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpi-
lij, Jūrmalai, Liepājai, Rēzeknei, Valmierai, Vents-

pilij un Cēsu novadam – un “C” līmeņa centriem 
Alūksnes, Bauskas, Kuldīgas, Madonas, Olaines, 
Salaspils, Saldus, Talsu un Tukuma novadā un pa-
pildus vēl trim 3. līmeņa vakcinācijas centriem.

No valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” VARAM piešķirtais 
finansējums nedrīkst pārsniegt 4 550 616 eiro, un 
par šo naudu tiks segti izdevumi, kas pašvaldībām 
radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga 
vakcinācijas kompleksu darbību.

Atgādināsim, ka Finanšu ministrija bija rosinājusi 
pašvaldību veidoto vakcinācijas centru izdevumus 
segt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildes, 
pret ko aktīvi iestājās LPS, aicinot valdību neuz-
likt vakcinācijas centru izveidošanas izmaksas uz 
pašvaldību pleciem, bet gan rast citus finansējuma 
avotus. LPS pauž gandarījumu, ka valdība ieklau-
sījusies pašvaldību viedoklī un par valsts pārziņā 
esošas funkcijas nodošanu pašvaldībām paredzē-
jusi finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem.

Dots starts augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektiem

13. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināts VARAM 
sagatavotais noteikumu projekts “Augstas gata-
vības pašvaldību investīciju projektu pieteikša-
nas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 
kārtība” (šeit).

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500797&mode=mk&date=2021-04-13
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Šie MK noteikumi nosaka pieteikšanas prasības 
valsts līdzfinansējuma saņemšanai un kārtību 
investīciju projektu izskatīšanai un finansējuma 
piešķiršanai augstas gatavības pašvaldību inves-
tīciju projektiem, kas mazina Covid-19 infekcijas 
izplatības sekas reģionālā līmenī un sekmē admi-
nistratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegša-
nu.

Kopējais valsts budžeta finansējums šai investīciju 
programmai paredzēts 54,3 miljoni eiro, no tiem 
puse jeb 27,15 miljoni šogad un tikpat 2022. gadā.

Vēršam uzmanību, ka pašvaldībām savi investī-
ciju projekti jāiesniedz VARAM līdz 14. maijam.

Valsts atbalstam grantu veidā var pieteikties tās 
pašvaldības, kuru investīciju projekts paredzēts 
pašvaldības attīstības programmas investīciju plā-
nā un vērsts uz infrastruktūras attīstību, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotā-

jiem, vai investīciju projekts paredzēts Rīgas Aus-
trumu maģistrāles posma izbūves otrajai kārtai.

Projektiem, kas pieteikti pašvaldību pakalpojumu 
infrastruktūras attīstībai, valsts budžeta finan-
sējums paredzēts no 500 000 līdz 3 000 000 eiro 
vienam projektam un ne vairāk kā trīs miljoni 
eiro vienai pašvaldībai. Pašvaldībai ir jānodroši-
na līdzfinansējums ne mazāk kā 15% apmērā no 
pašvaldības kopējām projekta izmaksām attie-
cīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma, kā 
arī investīciju projektā jāapliecina valsts budžeta 
finansējumam izmantošana vismaz 50% apmērā 
līdz 2021. gada 31. decembrim.

Iesniedzot pašvaldības investīciju projektu, jāie-
vēro vairāki kritēriji, t. sk. investīciju projekta ie-
sniedzējam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā noteik-
tajos gadījumos jāiesniedz pozitīvs apvienojamo 
pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

VARAM turpina investīciju programmu 
bērnudārzu būvniecībai

Ministru kabinets apstiprinājis VARAM sagatavoto 
noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvērtē paš-
valdību investīciju projektus jaunu pirmsskolas 
izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirms-
skolas izglītības iestāžu paplašināšanai” (šeit).

Investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) būvniecībai vai bērnudārza paplaši-

nāšanai pašvaldības var iesniegt divās investīciju 
projektu iesniegšanas kārtās – līdz 1. maijam un 
1. septembrim. Investīciju projektu pašvaldība 
var iesniegt ar nosacījumu, ja bērnu skaits, kuri sa-
snieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz paš-
valdības PII, 2020. gada 1. oktobrī bija lielāks nekā 
50 bērnu, pamatojot PII pieejamības uzlabošanas 
nepieciešamību, lai nodrošinātu iespēju iegūt 
pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā 
pašvaldības izglītības iestādē.

Lai būvētu jaunu bērnudārzu, maksimālais aizde-
vuma apmērs paredzēts 20 000 eiro, savukārt, lai 
veiktu kādas PII pārbūvi vai paplašināšanu, aizde-
vuma apmērs ir līdz 14 400 eiro.

Pirmajā investīciju projektu iesniegšanas kār-
tā pašvaldības aicinātas līdz 1. maijam iesniegt 
VARAM investīciju projektus jaunu PII būvniecībai 
vai jau esošo ēku paplašināšanai, aizpildot notei-
kumu projekta pielikumu.

https://likumi.lv/ta/id/322489-kartiba-kada-izverte-pasvaldibu-investiciju-projektus-jaunu-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-buvniecibai-vai-esoso-pirmsskolas
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40497468&mode=mk&date=2021-04-13
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40497468&mode=mk&date=2021-04-13
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Sākusies pieteikšanās bezmaksas BIM 
tehnoloģiju kursiem

15. aprīlī sākusies pieteikšanās būves informācijas 
modelēšanas (BIM) tehnoloģiju bezmaksas apmā-
cībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes 
Būvniecības digitalizācijas centrs sadarbībā ar SIA 
“CMB inženieru kompetences centrs”.

Šogad plānots apmācīt 800 būvniecības speciālistus, 
dodot iespēju gan iegūt pamatzināšanas darbam 
BIM vidē, gan paaugstināt kompetenci BIM praktis-
kā pielietošanā projektēšanā un būvdarbu koordinē-
šanā un plānojot BIM ieviešanu uzņēmumā.

Apmācību programmu veido seši kursu moduļi, 
kurus iespējams apgūt atsevišķi, un katrā no tiem 

plānots organizēt vairākas dalībnieku grupas. Vie-
na moduļa apjoms ir astoņas akadēmiskās stun-
das, ko paredzēts īstenot saskaņā ar vietnē https://
bdc.rtu.lv/ apskatāmo kursu grafiku. Pavasara se-
mestra nodarbības (no aprīļa beigām līdz jūnijam) 
notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes pieslēgša-
nos RTU mācību resursiem.

Apmācību moduļu saturs veidots plašākam būv-
niecības speciālistu lokam – gan dažādu būvnie-
cības jomu pārstāvjiem, gan būvniecības darbu 
pasūtītājiem, gan būvniecības kvalitātes uzrau-
dzītājiem, gan speciālistiem bez vai ar minimālām 
BIM zināšanām, gan ar pamatzināšanām un kon-
krētām BIM prasmēm. Dalībnieki, izvērtējot savas 
priekšzināšanas un intereses, var pieteikties vai-
rākiem apmācību moduļiem, aizpildot pieteiku-
ma anketas, kas tiks pakāpeniski atvērtas vietnē 
https://bdc.rtu.lv/pieteiksanaskursiem/.

Pēc katra apmācību moduļa beigšanas dalībnieki 
saņems elektronisku apliecinājumu, kas derīgs vi-
sās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs profesio-
nālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

Plašāka informācija par apmācību saturu pieeja-
ma vietnē bdc.rtu.lv vai rakstot uz epasta adresi 
bdc@rtu.lv.

Izsludināta kandidātu pieteikšana 
Dzimumu līdztiesības balvai

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadar-
bības tīkls un Latvijas Pašvaldību savienība aicina 
nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimu-
mu līdztiesības balvai, piesakot kandidātus līdz 
23. aprīlim šeit.

Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt sa-
biedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautā-
jumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimu-
mu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību 
pievēršot Eiropas Savienības un ANO konvencijās 

nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām. 
Dzimumu līdztiesības balva šogad pašvaldību poli-
tiķiem tiks pasniegta jau trešo reizi, un tradicionāli 
tas notiek pirms pašvaldību vēlēšanām.

Latvijas nevalstiskās organizācijas aicinātas nomi-
nēt politiķus, kas ieguldījuši darbu un pašvaldības lī-
dzekļus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, sniedzot pa-
līdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, nodroši-
nājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēki 
ar invaliditāti, jaunās māmiņas, pirmspensijas un 
pensijas vecuma sievietes, romi u. c.), lai veicinātu 
veselību, it īpaši sievietēm, veicinātu vardarbības 
mazināšanu pret sievietēm un bērniem, ģimenei 
draudzīgas infrastruktūras attīstību, veicinājuši sie-
viešu līdzdalību un pārstāvniecību sabiedrības dzī-
vē, veicinājuši sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzla-
bošanu un darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Katrā plānošanas reģionā tiek pasniegta viena 
balva. Būtiska ir balvas kandidātu darbu ietekme 

https://ikc.cmb.lv/lv
https://ikc.cmb.lv/lv
https://bdc.rtu.lv/
https://bdc.rtu.lv/
https://bdc.rtu.lv/pieteiksanas-kursiem/
https://bdc.rtu.lv/pieteiksanas-kursiem/
mailto:bdc@rtu.lv
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vietējā, reģionālā, nacionālā, ES vai starptautiskā 
līmenī.

Konkursa noteikumi atrodami šeit.

Dzimumu līdztiesības balvu 2006. gadā iedibināja 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbī-

bas tīkls, un to līdz šim par ieguldījumu pašvaldī-
bā ir saņēmuši Daugavpils pilsētas domes priekš-
sēdētāja Rita Strode, Skrundas pilsētas domes 
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Limbažu pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Juris Žūriņš, Aizkrauk-
les dome Leona Līduma vadībā, kā arī Jelgavas, 
Jūrmalas, Rēzeknes un Ventspils dome.

Iespēja pieteikties nemateriālā kultūras 
mantojuma semināriem aprīlī un maijā

Izsludināta klausītāju pieteikšanās divu seminā-
ru ciklam “Nemateriālā kultūras mantojuma 
ilgtspējības nodrošināšana: starptautiskie un 
nacionālie saraksti; projektu rakstīšanas piere-
dze, prakse, idejas”, kas norisināsies 29. aprīlī un 
7. maijā tiešsaistē, Zoom platformā.

Pieteikšanās elektroniski līdz 25. aprīlim.

Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras 
centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisi-
jas rīkoto semināru mērķis ir stiprināt kultūras 
institūciju, biedrību un sabiedrības zināšanas un 
iesaisti nemateriālā kultūras mantojuma sagla-
bāšanā, tajā skaitā sniegt ieguldījumu ziņojuma 
sagatavošanā par to, kā Latvijā tiek īstenota 
Konvencija par nemateriālā kultūras mantoju-
ma saglabāšanu. Nemateriālajam kultūras man-
tojumam veltītais semināru cikls tika aizsākts 

2020. gada rudenī un šogad veiksmīgi turpināts, 
janvārī īstenojot Latgales reģionam veltītus tieš-
saistes seminārus.

29. aprīlī no plkst. 10 līdz 14 par labo praksi nema-
teriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pēc-
tecības nodrošināšanā, par sadarbību un jauniem 
izaicinājumiem seminārā stāstīs UNESCO Latvi-
jas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba 
Moļņika un konsultante Ieva Švarca, Latvijas Na-
cionālā kultūras centra nemateriālā kultūras man-
tojuma eksperte Gita Lancere, biedrības “Culture-
Lab” vadītāja Ilona Asare un biedrības “Skaņumā-
ja” vadītāja Sandra Lipska.

Semināra programma.

Turpinot nemateriālā kultūras mantojuma sagla-
bāšanas tēmu, seminārā 7. maijā no plkst. 10 līdz 
14:10 īpaša uzmanība tiks veltīta projektu rakstī-
šanas praktiskajai pieredzei. Piedalīsies: Latvijas 
Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pu-
jāte, Siguldas novada kultūras centra “Siguldas 
devons” vadītāja Jolanta Borīte, Drabešu muižas 
Amatu mājas un Tradicionālā kultūras iniciatīvu 
centra “KasTe” vadītāja Inese Roze un folkloras 
zinātniece Tautas muzikantu biedrības vadītāja 
Iveta Dukaļska.

Semināra programma.

Pēc katra semināra klausītājiem tiks izsniegtas 
Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecības.

https://ej.uz/DzLBNolikums
https://www.km.gov.lv/lv/media/14133/download
https://www.km.gov.lv/lv/media/14130/download
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Skolotājus aicina apmeklēt kursus par 
mācību priekšmetu “Kultūra un māksla”

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Valsts izglī-
tības satura centrs (VISC) šovasar aicina pedago-
gus apgūt profesionālās kompetences pilnveides 
programmu “Mācīšanās lietpratībai kultūras iz-
pratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, 
īstenojot mācību kursus Kultūras pamati, Kultū-
ra un māksla I, Kultūra un māksla II” (36 stundas).

Programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo 
un profesionālo skolu pedagogi, kuri īsteno vidē-
jās vispārīgās izglītības kursus “Kultūras pama-
ti”, ”Kultūra un māksla I”, “Kultūra un māksla II”. 
Reizē ar pilnveidotā satura uzsākšanu 2020. gada 
1. septembrī vidusskolas nodrošina jaunu pamat-
kursu apguvi kultūrā, kas turpina kulturoloģijas, 
vizuālās mākslas, mūzikas mācību priekšmetu 
satura tradīcijas, piedāvājot skolēnam tās iegūt 
jaunā veidā – praktiski darbojoties, vairāk laika 
atvēlot personīgajai kultūras pieredzei un tās ana-
līzei. Apgūstamos mākslas veidus papildina teātra 
māksla.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki:

– paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, 
kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts 
ir skolēna kompetence un kā šādu procesu īste-
not praksē;

– paplašinās izpratni par laikmetīgo mākslu, aktua-
litātēm dažādu mākslas veidu izpausmēs, kultū-
ras mantojuma un citu kultūras nozarei būtisku 
jautājumu jaunākajām atziņām un procesiem;

– pilnveidos prasmi plānot efektīvu mācību stun-
du un vērtēšanu atbilstoši mācību priekšmeta 
un izglītības pakāpes specifikai.

Mācību temati strukturēti trīs moduļos:

• pilnveidotais mācību saturs un jaunā pieeja mā-
cību jomā vidējā izglītības pakāpē, plānošana 
un mācību procesa vadīšana;

• kultūras un mākslas saturs vidējā izglītības pa-
kāpē;

• mācīšanas un mācīšanās formas satura apguvei 
un vērtēšanas nozīme prasmju un izpratnes at-
tīstībai.

Nodarbības ir bez maksas, un tās vadīs LKA docē-
tāji, mācību jomas speciālisti un praktizējoši ped
agogi.

Mācību norise plānota kombinēti: 2.–3. augustā 
attālināti un 4.–6. augustā klātienē (Rīgā).

Pieteikšanās: katrs individuālais mācību preten-
dents līdz 30. aprīlim aizpilda pieteikuma anketu.

Mācībām tiks apstiprināti 80 vispārizglītojošo un 
profesionālo skolu pedagogi.

Zemkopības ministrijas konkurss “Sējējs 
2021”

Zemkopības mi-
nistrija (ZM) ai-
cina lauku uzņē-
mējus, jaunos 
zemniekus, kā arī 
ģimenes laukos 
pieteikties Latvijā 
un lauksaimnieku 

vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”. Iz-
virzīt pretendentus konkursam var ne tikai paš-
valdības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju ne-
valstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības 
konsultanti.

Konkursa dalībniekus vērtēs deviņās nomināci-
jās, un tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 
28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, konkur-
sa pretendentus vērtēs attālināti.

https://forms.gle/vzR74meLgz9wvvej9
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Dalībnieki konkursā “Sējējs 2021” tiks vērtēti no-
minācijās “Gada lauku saimniecība”, “Gada uz-
ņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku 
sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada 
veiksmīgākā kopdarbība”, “Bioloģiskā lauku 
saimniecība” un “Gada LEADER projekts vietējā 
rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās nominā-
cijās līdz 14. maijam jānosūta elektroniski uz e
pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.
gov.lv (LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2021” 
vai jāiesniedz Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra (LLKC) konsultāciju birojos vai Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā, Klien-
tu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās 
“Rītdienas sējējs – mazpulks” un “Zinātne prak-
sē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – 
mazpulks” pieteikums jānosūta uz epasta adresi 
mazpulki@inbox.lv līdz 14. maijam, savukārt 
nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – uz 

epasta adresi lmzn@lza.lv vai jāiesniedz Latvi-
jas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā 
(LLMZA) Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabi-
netā, līdz 14. maijam.

Jau piecpadsmito gadu tiks pasniegta balva par 
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus 
šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās ie
stādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju neval
stiskās organizācijas un LLMZA. Pieteikt preten-
dentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecī-
bā (rakstisks pieteikums brīvā formā) var ZM Preses 
un sabiedrisko attiecību nodaļā līdz 14. maijam.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 
2021” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu, 
un apbalvošana notiks rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kri-
tērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkur-
su saistīto informāciju var “Sējēja” tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv.

Izsludināta pieteikšanās gada balvai 
zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”

Zemkopības ministrija aicina pie-
teikt zivsaimniecības nozares uz-
ņēmumus un to pārstāvjus gada 
balvai zivsaimniecībā “Lielais 
loms 2021”. Balvas mērķis ir vei-
cināt zivsaimniecības nozares at-
tīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. 
Izvirzīt pretendentus gada balvai 

aicināti ne tikai paši zivsaimniecības nozares uz-
ņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zi-
nātniskās institūcijas un pašvaldības. Gada balvas 
pretendentu vērtēšana notiks attālināti.

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2021” tiks 
vērtēti šādās nominācijās: “Gada uzņēmums jū-
ras zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras pie-
krastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada 
uzņēmums akvakultūrā”, “Gada uzņēmums ziv-
ju apstrādē”, “Jauns un daudzsološs nozarē” un 
“Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaim-
niekošanas popularizēšanā”.

Pieteikumi dalībai šajās nominācijās līdz 14. mai-
jam jāiesniedz LLKC konsultāciju birojos vai LAD 

Klientu apkalpošanas centros vai arī jānosūta elek-
troniski uz epasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai 
prese@lad.gov.lv (LAD) ar norādi vēstules mērķī 
“Lielais loms 2021”.

Arī šogad tiks pasniegta balva nominācijā “Par 
mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, ko piešķir 
personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu ziv-
saimniecības nozares attīstībā. Pretendentus šai 
balvai var izvirzīt ar zivsaimniecības nozari saistī-
tās nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institū-
cijas un pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus 
balvai nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaim-
niecībā”, līdz 14. maijam jāiesniedz pieteikums 
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā Rīgā, 
Republikas laukumā 2 (tālr. 67878705), vai jānosū-
ta uz epasta adresi kaspars.funts@zm.gov.lv.

Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas komisija 
noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu “Lielais 
loms 2021”, ZM diplomu un naudas balvu. Laureā-
tu apbalvošana notiks gada nogalē. Šogad “Lielais 
loms” norisināsies jau septīto reizi. Iepazīties ar 
gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2021” no-
likumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidla-
pām un iesniedzamo informāciju var “Lielā loma” 
tīmekļvietnē www.lielaisloms.lv.

http://www.sejejs.lv
mailto:kaspars.funts@zm.gov.lv
https://www.lielaisloms.lv/
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Latvijas iedzīvotāju pirmās masu 
deportācijas 80. gadadienā vienlaikus 
visā valstī notiks 1941. gadā izsūtīto 
iedzīvotāju vārdu lasījumi

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padom-
ju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja 
pirmās masu deportācijas: 1941. gadā tika izsūtīti 
vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot 
deportāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. 
Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītnes ze-
mēs ārpus Latvijas.

14. aprīlī tiešsaistē uzrunājot 119 pašvaldību pār-
stāvjus, kuri nodrošinās piemiņas pasākuma “Aiz-
vestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija de-
portācijām” norisi Latvijā, Valsts prezidents Egils 
Levits uzsvēra: “Pasākumam ir dots zīmīgs nosau-
kums. Jēdziens “neaizmirstie” apliecina, ka mēs at-
ceramies to, kas notika pirms 80 gadiem, un mēs 
atceramies katru atsevišķo cilvēku, kuru okupanti 
izsūtīja no Latvijas. Cilvēka vārdam un uzvārdam ir 
unikāla nozīme. Tā ir daļa no personības. Ja mēs pie-
minēsim šos visus vārdus, mēs atcerēsimies arī kon-
krētos cilvēkus, no kuriem liela daļa izsūtījumā gāja 
bojā. Tas ir mūsu šodienas paaudzes pienākums šos 
cilvēkus neaizmirst.” Valsts prezidents arī norādī-
ja, ka tā bija padomju okupācijas režīma apzināta 
politika – iznīcināt pilsoniski aktīvāko latviešu nā-
cijas sastāvdaļu, uz kuriem balstījās Latvijas valsts. 

“Deportācijas atstāja milzīgu tukšumu mūsu nācijas 
dzīvē. Laikā, kad Latvijas valsts bija okupēta, tā 
vairs nevarēja aizstāvēt savus pilsoņus. Tā tas tur-
pinājās 50 gadus, kad valsts juridiski eksistēja, taču 
nebija spējīga darboties. Latvijas iedzīvotāji pārdzī-
voja šo laiku un atjaunoja savu valsti, lai šodien mēs 
dzīvotu neatkarīgā Latvijā. Tādēļ gaidāmais pasā-
kums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu nācijas vēsturiskās 
atmiņas stiprināšanai. Paldies, ka esat iesaistījušies 
pasākuma norisē!”

Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām” notiks vienlaikus visā Lat-
vijā: katrā novadā plkst. 11 tiks sākti 1941. gadā 
deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi go-
dinot ikviena izvestā Latvijas valstspiederīgā pie-
miņu. Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete 
norāda: “Nav nekā personīgāka un individuālāka 
par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu 
no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt 
līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtī-
tais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā 
lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremo-
nijai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados un 
pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Lat-
vijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā 
piedalīties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem 
tautiešiem.”

Lasījums no katras vietas tiks straumēts reāllaikā 
platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta digitāla 



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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Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm 
no pasākumiem. Šajā kartē vēlāk ievietos arī pie-
miņas pasākumu videomateriālus, kā arī datus 
par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski 
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē de-
portācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un se-
kas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot 

individuāliem izvesto cilvēku stāstiem. Pasākumu 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” atspoguļos Latvijas sabiedriskie 
mediji. To rīko Valsts prezidenta kanceleja sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ekspertiem 
no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības 
Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.

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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