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Pašvaldību vadītāju videotikšanās ar 
Vakcinācijas projekta biroju

20. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rīkoja 

kārtējo iknedēļas pašvaldību vadītāju tikšanos ar 
Vakcinācijas projekta biroja pārstāvjiem, lai pārru-
nātu masu vakcinācijas centru darbību, prioritāro 
grupu vakcināciju un citus aktuālus jautājumus, 
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kas svarīgi pašvaldībām. Šajā tikšanās reizē Vakci-
nācijas projekta biroju pārstāvēja tā vadītāja Eva 
Juhņēviča un vakcinācijas procesa koordinators 
Edgars Labsvīrs.

Sarunu vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. 
Viņš atzīmēja, ka iepriekšējā nedēļā Ministru ka-
binets apstiprinājis rīkojumu “Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un pašvaldī-
bām tiks segti izdevumi par “B” un “C” līmeņa 
vakcinācijas centriem. Finanšu ministrija bija ro-
sinājusi šos izdevumus segt no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa pārpildes, pret ko LPS aktīvi iestājās, 
aicinot valdību neuzlikt vakcinācijas centru izvei-
došanas izmaksas uz pašvaldību pleciem, bet gan 
rast citus finansējuma avotus. Tāpēc LPS ir ganda-
rīta, ka valdība ieklausījusies pašvaldību viedoklī 
un par valsts pārziņā esošas funkcijas nodošanu 
pašvaldībām piešķīrusi naudu no valsts budžeta 
līdzekļiem.

Raksturojot vakcinācijas gaitu, biroja vadītāja 
Eva Juhņēviča pastāstīja, ka līdz 19. aprīlim izlieto-
ta 208 321 vakcīnu deva un 44% cilvēku vakcinēti 
ārstniecības iestādēs, 38% – ģimenes ārstu praksēs 
un 18% – klīniskajās universitātes slimnīcās (18%), 
kā arī atvērtas dzīvās rindas pie vakcinācijas cen-
triem Rīgā (Ķīpsalas hallē un ATTA centrā), Jelga-
vā, Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā un Jūrmalā, 
kur vakcīnas bija no “AstraZeneca” uzkrājumiem. 
Ar Covid-19 gaitas ziņojumu var iepazīties šeit.

Pagājušonedēļ tika atvērta V prioritāri vakcinē-
jamo grupa, kurā ietilpst pārējie izglītības iestāžu 
darbinieki (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītī-
bas iestāžu un 1.–6. klašu pedagogus un darbinie-
kus, kas strādā ciešā saskarē ar bērniem, jo viņu 
grupu atvēra jau pirms nedēļas), operatīvo dienes-

tu darbinieki (tajā skaitā pašvaldību policisti) un 
t. s. kritisko funkciju darbinieki, pie kuriem pieder 
arī bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprū-
pes centru darbinieki. Viņiem vakcinācija tiks or-
ganizēta līdzīgi kā izglītības darbiniekiem – vai nu 
individuāli, ar pieteikšanos vietnē manavakcina.lv, 
vai kolektīvi, kad jāsagaida informācija no darba 
devēja par kopīgu pakāpenisku visa kolektīva vak-
cināciju.

Iestāžu darba devēji kolektīvo vakcināciju orga-
nizē, sazinoties ar kādu no Nacionālā veselības 
dienesta vietnē publicētajiem vakcinācijas veicē-
jiem (pieteikuma forma šeit) un vienojoties par 
vakcinācijas datumu un veidu – savas iestādes 
telpās vai vakcinācijas veicēja telpās ārstniecības 
iestādē. Darba devējam ir jāorganizē rinda un tel-
pas izbraukuma vakcinācijai savā iestādē, vai vak-
cinētājs sadarbībā ar darba devēju organizē rindu 
vakcinācijai ārstniecības iestādē.

Savukārt individuāla pieteikšanās vietnē mana-
vakcina.lv turpmāk notiks ar ViVaT sistēmas palī-
dzību, ar ko iepazīstināja Edgars Labsvīrs. Līdz šim 
vakcinācija tika organizēta manuāli, bet jaunā sis-
tēma ļaus ikvienam Latvijas iedzīvotājam pašam 
izvēlēties gan vakcinācijas veicēju, gan arī vakci-
nācijas laiku. Reģistrējoties vakcinācijai, vienotajā 
vakcinācijas tīklā ViVaT parādās atzīme par atbil-
stību prioritārai grupai, un persona var izvēlēties 
vakcinācijas vietu, datumu un laiku. Līdz ar vakcī-
nu lielāku pieejamību palielināsies arī piedāvāto 
vakcinācijas vietu skaits. Jaunās sistēmas darbība 
tuvākās divas nedēļas tiks īpaši uzraudzīta, lai ne-
pieciešamības gadījumā uzlabotu tās ātrdarbību 
un papildinātu vakcinācijas vietu izvēli.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 22. aprīlī 
tika apspriesta pedagogu darba samaksas pilnvei-
de.

Pērnā gada 19. oktobrī Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā (IZM) tika izveidota pedagogu darba sa-
maksas pilnveides darba grupa, kurai nospraustie 

uzdevumi bija pilnveidot pedagogu darba samak-
sas finansēšanas modeli, veikt plašāku analīzi par 
netiešajām izmaksām pašvaldībās un izglītības 
iestādēs un rast piemērotāku risinājumu to atspo-
guļošanai, kā arī analizēt pašvaldību finansējuma 
izmaksas uz vienu izglītojamo. Materiāli par darba 
grupu un modeli atrodami šeit.

Komitejas sēdes dalībniekus ar pedagogu darba 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6676-pasvaldibu-vaditaju-videotiksanas-ar-vakcinacijas-projekta-biroju
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19
https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogu-darba-samaksas-pilnveides-darba-grupas-sanaksmju-materiali
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samaksas pilnveides darba grupas rezultātiem un 
secinājumiem iepazīstināja IZM pārstāves. Viņu 
prezentācija pieejama šeit.

Ievadinformāciju par pedagogu darba samaksas 
pilnveides darba grupas mērķiem, uzdevumiem 
un sasniegtajiem rezultātiem sniedza darba gru-
pas vadītāja IZM Izglītības departamenta direkto-
re Līga Buceniece. Viņa uzsvēra, ka darba grupa 
savu uzdevumu izpildījusi, bet darbs pie pedagogu 
darba samaksas turpināsies vēl vairāk nekā gadu, 
jo jaunie noteikumi stāsies spēkā 2022./2023. mā-
cību gadā.

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba gru-
pa ir izstrādājusi priekšlikumus pārejai no skolēna 
finansējuma modeļa uz normētās klases finansē-
juma modeli, izstrādājusi noteikumu grozījumu 
priekšlikumus novadu līmenim un kopsavilkumu 
par izdevumiem izglītības iestāžu līmenī un izstrā-
dājusi vadlīnijas, kas palīdzēs skolām veikt pašno-
vērtējumu.

Pedagogu darba samaksas pilnveidoto modeli 
raksturoja IZM Izglītības departamenta vecākā 
eks perte Modra Jansone. Viņa atzīmēja, ka saska-
ņā ar pedagogu darba samaksas pieauguma gra-
fiku zemākā darba algas likme no šā gada 1. sep-
tembra būs 830 eiro, bet no 2022. gada 1. septem-
bra – 900 eiro. Pamata un vidējās izglītības skolo-
tāju vienas darba stundas izmaksa (par 30 darba 
stundu slodzi) jaunajā mācību gadā paredzēta 
6,92 eiro, bet 2022./2023. mācību gadā – 7,50 eiro. 
Savukārt pirmsskolas skolotāju darba stundas iz-
maksa (par 40 stundu darba slodzi) no 2021. gada 
1. septembra plānota 5,45 eiro, no 2022. gada 

1. septembra – 6 eiro. Zemākā darba algas lik-
me pirmsskolas skolotājiem paredzēta šāda: no 
2021. gada 1. septembra – 872 eiro, no 2022. gada 
1. septembra – 960 eiro. Plašākus aprēķinus ska-
tiet IZM prezentācijā!

Netiešās izmaksas novadu līmenī un izglītības ie
stāžu līmenī un galvenos rezultātus par pašvaldību 
finansējuma izmaksām uz vienu bērnu cēla priek-
šā darba grupas vadītājas vietniece IZM Izglītības 
departamenta direktores vietniece statistikas un 
finanšu plānošanas jomā Dace Kalsone. Netiešās 
izmaksas novadu līmenī analizētas, lai caurredza-
māk parādītu tās izmaksas, kuras vistiešākajā vei-
dā attiecas uz izglītības funkciju, bet izglītības ie
stāžu līmenī tā ir iespēja salīdzināt savas izmaksas 
ar līdzīgu novadu un skolu tipa vidējām izmaksām. 
Katra skola var sevi pārbaudīt pret izstrādātajiem 
salīdzināmajiem rādītājiem, t. i., vai izmaksas nav 
lielākas par 30% virs vidējā. D. Kalsone aicināja 
pašvaldības iesniegt precizētus datus, ja ir kas pre-
cizējams.

Ar skolu tīkla vadlīnijām iepazīstināja IZM Izglītības 
departamenta vecākā eksperte Lelde Zemberga. 
Viņa atzīmēja, ka vadlīnijas kalpos pašvaldībām 
vispārīgās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, jo 
tajās piedāvāti efektīvi skolu raksturojoši para-
metri un sniegti ieteikumi pašvaldībām lemšanai 
par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā. Izstrādātais 
piedāvājums paredzēts vidusskolām, pamatsko-
lām, sākumskolām un sākumskolām filiālēm. Ie-
teikumi pašvaldībām: plānojot vispārīgās izglītības 
iestāžu tīkla attīstību, pašvaldībai izvērtēt skolas 
atbilstoši vadlīnijās iekļautajiem kritērijiem un pa-
rametriem, kā arī izvērtēt demogrāfiskos rādītājus 
un tendences administratīvajā teritorijā, izglītoja-
mo plūsmas tendences, transporta nodrošināju-
mu, ceļu stāvokli un attālumu. Vadlīniju pielikumā 
sniegts apkopojums par izglītības iestāžu atbilstī-
bu izglītojamo skaita kritērijiem un kopsavilkums 
par izdevumiem uz vienu izglītojamo.

Izglītības un kultūras komitejas sēdes videoie-
raksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/6656-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-22-aprili-2021
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/664-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-22-aprili-2021
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LPS atbalsta plašāku koka izmantošanu 
būvniecībā

23. aprīlī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pieda-
lījās svinīgā tiešsaistes pasākumā, kurā vairākas 
valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizāci-
jas un valsts kapitālsabiedrības vienojās par sadar-
bību, lai palielinātu koka būvmateriālu un augstas 
pievienotās vērtības būvelementu ražošanu un 
izmantošanu, sekmējot ilgtspējīgu būvniecību un 
Latvijas ekonomikas izaugsmi.

Memorandu par plašāku koka būvmateriālu iz-
mantošanu parakstīja ekonomikas ministrs Jā-
nis Vitenbergs, Latvijas Būvniecības padomes 
priekšsēdētājs un Latvijas Būvuzņēmēju partne-
rības vadītājs Gints Miķelsons, Būvniecības valsts 
kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina, 
biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” priekš-
sēdis Gints Kaminskis, VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” Valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs, 
VAS “Latvijas valsts meži” Valdes priekšsēdētājs 
Roberts Strīpnieks, VSIA “Latvijas standarts” Val-
des loceklis Ingars Pilmanis, Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes rektore Irina Pilvere, Rīgas 
Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes 
dekāns Juris Smirnovs, Latvijas Kokrūpniecības 
federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, Latvi-
jas Koka būvniecības klastera izpilddirektora p. i. 
Kristaps Ceplis un Nacionālās nekustamo īpašu-
mu attīstītāju alianses Valdes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Vanags.

Svinīgo pasākumu atklāja Ekonomikas ministrijas 
valsts sekretārs Edmunds Valantis, aicinot visus 
memoranda parakstītājus noskatīties video, kurā 
sadarbības partneri pauž apņemšanos īstenot me-
morandā iekļautos uzdevumus, gādāt par Latvijas 
valsts ilgtspējīgas būvniecības attīstības perspek-
tīvu un kopējo Eiropas Savienības klimatneitralitā-
tes mērķu sasniegšanu, kā arī sekmēt paradumu 

maiņu, finanšpratību un izpratni par ilgtspējīgas 
būvniecības nozīmi.

Pēc parakstīšanas notika nozares ekspertu dis-
kusija par koka priekšrocībām un koka būvkon
strukciju pieprasījumu. Ekonomikas ministrs Jānis 
Vitenbergs īsi raksturoja koka būvniecības attīstī-
bas perspektīvas un memoranda mērķi. Pēc viņa 
inženieru biroja “CMB” Valdes priekšsēdētājs Ar-
tis Dzirkalis parādīja un pastāstīja par būvniecī-
bas nozares gatavību koka būvmateriālu plašākai 
izmantošanai, savukārt Latvijas Koka būvniecī-
bas klastera izpilddirektora pienākumu izpildītājs 
Kristaps Ceplis uzsvēra koka konstrukciju ilgtspē-
ju un konkurētspēju ilgtermiņā. Par pašvaldību kā 
pasūtītāju gatavību koka būvniecības projektiem 
pieredzē dalījās Valmieras domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks.

LPS, parakstot šo sadarbības memorandu, iestā-
jas par ilgtspējīgiem būvmateriāliem un būvizstrā-
dājumiem, kas ražoti no vietējiem atjaunojamiem 
dabas resursiem, tādējādi atbalstot gan Latvijas 
tradicionālās arhitektūras vērtības, gan tīru vidi, 
gan arī vietējos uzņēmējus.

“Memorands paredz sekmēt publisko pasūtītāju iz-
pratni par koka priekšrocībām būvniecībā un palie-
lināt pieprasījumu pēc ēkām ar koka būvkonstrukci-
jām, un mēs aicināsim arī pašvaldības to ievērot,” 
norāda LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. “Latvi-
jas pašvaldības kā viens no lielākajiem pasūtītājiem 
valstī var rādīt labu piemēru citiem būvniecības da-
lībniekiem un visai nozarei, izvēloties ilgtspējīgus ri-
sinājumus. Tam būs vajadzīgas jaunas zināšanas un 
prasmes, taču mūsu priekšrocība ir savs kokmateriā-
lu resurss, izglītoti cilvēki un spējīgi būvnieki.”

Aprīlī LPS kļuvusi par Eiropas jaunās “Bauhaus” 
iniciatīvas partneri un patlaban ir vienīgā pašval-
dību asociācija Eiropā, kurai apstiprināts partnera 
statuss. Šīs LPS ierosmes mērķis ir veicināt Lat-
vijas pašvaldību aktivitāšu atpazīstamību Eiropas 
Komisijas virzītās iniciatīvas kontekstā, Eiropas 
līmenī iesaistīties jaunās “Bauhaus” iniciatīvas 
radīšanā, bet katrā mūsu pašu pilsētā un novadā 
kopā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ikvienu ie-
interesēto veidot mūsu kopienas ilgtspējīgas un 
skaistas.

“Mēdz teikt, ka koks ir Latvijas zaļais zelts, taču tā 
patieso vērtību noteiks mūsu prasme to izmantot 
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efektīvi un gudri. Esmu pārliecināts, ka mēs to pratī-
sim!” teic LPS priekšsēdis.

Jāpiebilst, ka memorandam var pievienoties ik-
viena valsts pārvaldes iestāde, nevalstiskā orga-
nizācija un valsts kapitālsabiedrība, kas atbalsta 

tā mērķus un pauž gatavību iesaistīties šo mērķu 
sasniegšanā, iesniedzot Ekonomikas ministrijai 
pievienošanās vēstuli.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS jau ceturto sezonu vadīs piekrastes 
apsaimniekošanas projektu

Foto: Baltic Side

22. aprīlī Latvijas Vides aizsardzības fonda pado-
me nolēmusi jau ceturto gadu pēc kārtas finansēt 
nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. 
Šo projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība 
kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar 
visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašval-
dībām vai to institūcijām – sadarbības partneriem.

Projekta mērķis ir jūras piekrastes joslā nodrošināt 
iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem pēc ie-
spējas kvalitatīvāku, tīrāku, drošāku vidi un labāku 
pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanos. Pludmalēs pašvaldī-
bas ne tikai gādā par tīrību un kārtību, bet arī izvie-

to informatīvās norādes, labiekārtojuma elemen-
tus un infrastruktūras objektus.

Katra piejūras pašvaldība vai tās institūcija savā 
teritorijā veic dažādus darbus projekta mērķa sa-
sniegšanai. Šosezon tie plānoti trīs virzienos: plud-
males apsaimniekošana, peldvietu labiekārtošana 
un piekļuves nodrošināšana pludmalei. Apsaim-
niekojot pludmales, pašvaldības gan gādā par at-
kritumu savākšanu, tajā skaitā mirušo dzīvnieku 
savākšanu un utilizēšanu, gan arī irdina pludma-
les, atbrīvo tās no niedrēm un krūmiem, kā arī no-
drošina tualešu asenizāciju un uzturēšanu. Ar pro-
jekta palīdzību daudzās peldvietās pie jūras katru 
vasaru tiek uzstādītas ne tikai jaunas atkritumu 
tvertnes, soli un pārģērbšanās kabīnes, bet arī āra 
trenažieri un informatīvie stendi vai elektroniskie 
displeji. Lai nodrošinātu labāku piekļuvi pludma-
lei, pašvaldības izbūvē laipas un noejas.

Arī šovasar pašvaldības rūpēsies par kārtību pie-
krastes joslā un papildinās to ar vairākiem labie-
kārtojuma elementiem. Salacgrīvas novadā regu-
lāri savāks atpūtnieku atstātos un jūras izskalotos 
atkritumus piekrastes joslā visā novadā 55 km ga-
rumā, izvietos papildu atkritumu konteinerus in-
tensīvāk apmeklēto teritoriju tuvumā, kā arī regu-
lāri uzturēs Ainažos, Salacgrīvā un Tūjā izveidotās 
un atpūtnieku iecienītās pludmales – irdinās smil-
šaino liedagu. Limbažu novada dome nodrošinās 
vides kvalitātes un tīrības uzturēšanu pašvaldības 
publiskajā pludmalē “Vārzas”. Saulkrastu novada 
dome uzlabos peldvietas labiekārtojuma līmeni, 
uzstādot desmit jaunas pārģērbšanās kabīnes, sa-
vukārt Carnikavas novada pašvaldība Carnikavas 
pludmalē uzstādīs 12 jaunus koka solus un nodro-
šinās apmeklētājiem Kalngales ciema pludma-
les pieejamību, izbūvējot jaunu koka laipu. Rīgas 
Pārdaugavas izpilddirekcija labiekārtos Vakar-
buļļu peldvietu, uzstādot astoņus solus. Jūrmalas 
pilsētas administratīvajā teritorijā kops pludmali 
24 km garumā, savācot gan sadzīves atkritumus, 

https://www.facebook.com/baltic.side/?__tn__=-UC*F
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gan jūras izmešus. Engures novadā savāks, izve-
dīs un utilizēs atkritumus no Engures un Lapmež-
ciema pagasta piekrastes 50 km garumā, sakops 
un uzturēs tīras pludmalē esošās tualetes. Mērsra-
ga novadā veiks regulāru atkritumu apsaimnieko-
šanu, tualešu uzturēšanu pludmales zonā 4 km ga-
rumā, kā arī labiekārtos peldvietas infrastruktūru 
un uzstādīs divus jaunus velosipēdu novietošanas 
statīvus un vienas šūpoles. Rojas novadā Rojas 
pludmalē atjaunos sanitāro mezglu un sabiedris-
ko tualeti, kā arī koka laipu, tā kontrolēti novirzot 
atpūtnieku un tūristu plūsmu. Dundagas novada 
piekrastes teritorijā ar projekta atbalstu gādās 
par atkritumu un mirušo dzīvnieku savākšanu un 
utilizēšanu, uzturot kārtībā pludmales joslu 36 km 
garumā. Ventspils novadā projekta līdzekļi pare-
dzēti regulārai atkritumu savākšanai pašvaldības 
piekrastes teritorijā 91,9 km garumā, nodrošinot 
darbiniekus ar atbilstošu apģērbu un inventāru, 
koka atkritumu konteineru atjaunošanai, kā arī 
piecu nomātu atkritumu konteineru uzstādīšanai. 
Savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde 
“Komunālā pārvalde” attīrīs no smilšu sanesu-
miem četras pieejas jūrai Ventspils pludmalē. Pie-
krasti apsaimniekos arī Pāvilostas novadā, kur 
savāks un utilizēs bojāgājušos roņus un citus dzīv-
niekus, savāks un utilizēs izskalotās riepas, savāks 
un izvedīs atkritumus no pludmales zonas un kā-
pām un izbūvēs nobrauktuvi “Beltes”, nodrošinot 
piekļuvi pludmalei apsaimniekošanas un glābša-
nas veikšanai. Grobiņas novadā dažādos atpūtas 
un izklaides iespējas iedzīvotājiem, tūristiem un 
citiem interesentiem, izveidojot volejbola lauku-
mu ar statīviem un tīklu netālu no atpūtas vietas 
un pastaigu laipas, kā arī apsaimniekos atkritumus 

zemesgabalā “Liedagi”. Liepājā tiks atjaunoti un 
uzstādīti Liepājas Jūrmalas parka trīs informatī-
vie stendi, atjaunojot stendu planšetes un rāmjus. 
Labiekārtota pludmale Jūrmalciemā, pie izejas uz 
jūru, ar nojumi, galdiņu un soliņiem taps Nīcas no-
vadā, bet Rucavas novadā savāks, izvedīs un uti-
lizēs atkritumus no Papes bākas stāvlaukuma un 
labiekārtos peldvietu “Pie Papes bākas”, uzstādot 
astoņus soliņus un astoņus zviļņus un izveidojot 
divus volejbola laukumus.

Kopējās projekta izmaksas 2021. gadā ir 198 500 
eiro. Kā uzsver Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Gints Kaminskis, tas ir būtisks at-
balsts pašvaldībām piekrastes apsaimniekošanā, 
taču jāņem vērā, ka finansējuma piešķiršana šiem 
darbiem projekta veidā nav ilgtspējīgs risinājums. 
2015. gadā, stājoties spēkā Zemes pārvaldības li-
kumam, pašvaldības kļuva par valdītāju tās admi-
nistratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekras-
tes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā 
esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai, kuru 
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā minis-
trija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu 
īpašumā. Diemžēl finansējums attiecīgo funkciju 
veikšanai ne pašvaldībām, ne Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) ne-
tika piešķirts. Projektā pašvaldības apsaimnieko 
arī daļu VARAM valdījumā esošās jūras piekrastes, 
bet ilgtermiņā valsts līmenī ir jāatrisina jautājums 
piekrastes apsaimniekošanas finansējuma iekļau-
šanai valsts un pašvaldību budžetos.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

KNAB vebinārs par administratīvo resursu 
izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai

Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) 
ar Latvijas Pašvaldību savie-
nības informatīvo atbalstu 
aicina valsts un pašvaldību 
institūciju pārstāvjus 28. ap-
rīlī piedalīties bezmaksas ve-

binārā par administratīvo resursu izmantošanas 
aizliegumu priekšvēlēšanu aģitācijai.

Latvijā 6. februārī sākās priekšvēlēšanu aģitācijas 
periods, kas ilgs līdz pašvaldību vēlēšanu dienai – 
5. jūnijam. KNAB atgādina, ka politiskajiem spē-
kiem, arī deputātu kandidātiem, aizliegts priekš-
vēlēšanu aģitācijai izmantot valsts un pašvaldību 
institūciju administratīvos resursus. Aizlieguma 
mērķis ir novērst nevienlīdzīgu konkurenci starp 



tiem deputātu kandidātiem, kas ieņem amatus 
valsts un pašvaldību institūcijās, un citiem depu-
tātu kandidātiem, kā arī nepieļaut kāda politiskā 
spēka reklamēšanu par valsts budžeta līdzekļiem, 
kas piešķirti institūcijas darbības nodrošināšanai.

Administratīvie resursi ir valsts un pašvaldību in-
stitūciju finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā 
manta, sniegtie pakalpojumi, kā arī institūciju 
īstenotā sabiedrības informēšana. Lai mazinātu 
neatļautas administratīvo resursu izmantošanas 
riskus, KNAB kā viena no priekšvēlēšanu aģitā-
ciju uzraugošajām iestādēm ar LPS informatīvo 
atbalstu aicina valsts un pašvaldību institūciju pār-
stāvjus 28. aprīlī no plkst. 10 līdz 11:30 piedalīties 
bezmaksas tiešsaistes vebinārā.

Vebinārā KNAB Politisko organizāciju pārkāpumu 
izmeklēšanas nodaļas pārstāvji skaidros administra-
tīvo resursu jēdzienu, administratīvo resursu izman-
tošanas aizliegumu priekšvēlēšanu aģitācijai, kā arī 
iepazīstinās ar piemēriem, kas var norādīt uz iespē-
jamu neatļautu administratīvo resursu izmantošanu. 
Vebināra dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Lai pieteiktos vebināram, KNAB aicina līdz 27. ap-
rīļa plkst. 15 reģistrēties elektroniskajā anketā, 
kas pieejama iestādes tīmekļvietnē www.knab.
gov.lv. Pirms vebināra tiks nosūtīta saite uz Micro-
soft Teams virtuālo pasākuma telpu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
Stratēģiskās komunikācijas nodaļa
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Diskusiju seminārs “Digitālie risinājumi 
sociālajā darbā”

29. aprīlī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienība 
un biedrība “Centrs MARTA” sadarbībā ar Norvē-
ģijas vēstniecību Latvijā organizē semināru “Di-
gitālie risinājumi sociālajā darbā”. Pasākuma 
programma pievienota šeit.

Digitālo un attālināto risinājumu nozīme mūsdie-
nās pieaug it visās dzīves jomās, arī sociālajā dar-
bā. Digitalizācija ne tikai sniedz plašas iespējas, 
bet arī prasa jaunas zināšanas un rada jaunus izai-
cinājumus.

Sociālā darbiniece, sociālo zinātņu doktora grāda 
kandidāte Anne Vulluma Osbaka (Anne Wullum 
Aasback) no Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas 
universitātes, semināra dalībniekus iepazīstinās ar 
sava pētījuma atziņām par digitālo tehnoloģiju ie-
tekmi uz sociālo darbu visplašākajā nozīmē – kā di-
gitalizācijai vajadzētu ietekmēt sociālā darba stu-
dentu mācību programmas, vai digitālā sabiedrība 
pati rada pieprasījumu pēc jauniem risinājumiem 

sociālajā darbā, kā digitālie rīki ietekmē sociālā 
darbinieka un klienta attiecības un darbinieku pro-
fesionālo rīcības brīvību. Annei Vullumai Osbakai ir 
ir desmit gadu praktiskā darba pieredze, kas gūta, 
strādājot Tronheimas pašvaldībā un Norvēģijas 
Nodarbinātības un labklājības pārvaldē.

Semināra turpinājumā savos pieredzes stāstos par 
darbu attālinātā režīmā un dažādiem digitāliem 
risinājumiem dalīsies vairāki pašvaldību, nevalstis-
kā 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 dalībnieki varēs saņemt apliecinājumu 
par dalību seminārā.

Seminārs tiek organizēts ar Norvēģijas vēstniecības 
Latvijā, EEZ un Norvēģijas grantu finansiālu atbal-
stu LPS īstenotajā projektā “Cienīgs darbs sociālās 
jomas darbiniekiem Latvijā” un biedrības “Centrs 
MARTA” īstenotajā projektā “Sieviešu tiesību kultū-
ra – demokrātijas stūrakmens”.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

https://docs.google.com/forms/d/1nDHhPyH2VUODHLSEKriqQPYLyq40_I8n8Nl-GhwNOrQ/edit
http://www.knab.gov.lv/
http://www.knab.gov.lv/
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Programma 29.04.21 LV (002).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2wIWQeDG_DkHAPZTYnF_FNETYXbK-WWR4XkJHd1McUjPtg/viewform
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas sēde notiks 5. maijā plkst. 12 vebināra formā 
(tiešsaistē).

Darba kārtība:

1. Iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradu-
mi – informēs “Latvijas zaļā punkta” direktors 
Kaspars Zakulis.

2. Atkritumu apsaimniekošanas reģioni (AAR): 
reformas pamatojums, AAR plāni – informēs 
VARAM Vides departamenta direktore Rudīte 
Vesere.

3. Vides politikas pamatnostādnes 2021.–
2027. gadam – informēs VARAM valsts sekretā-
ra vietniece Alda Ozola.

4. Projekta “Upju efektīvākas pārvaldības un ap-
saimniekošanas nodrošināšana” galvenie se-
cinājumi un priekšlikumi – informēs “Baltijas 
vides foruma” Valdes priekšsēdētāja vides eks
perte, projektu vadītāja Kristīna Veidemane.

5. Dažādi.

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

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā pārstāvis kļuvis par jaunā Mēru 
pakta nacionālo vēstnieku

Foto: “Zilā lode”, ko 1972. gadā fotografējusi  
misijas “Apollo 17” ekipāža

21. aprīlī Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu ko-
miteja (RK) atklāja Eiropas Mēru pakta Nacionālo 
vēstnieku palātu, kurā Latvijas delegāciju RK pār-
stāv Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks Gunārs Ansiņš.

“Mana misija Latvijā un citur ir īstenot principu 
“energoefektivitāte vispirms”. Virzoties uz tīrākiem 
enerģijas nesējiem, Eiropas Savienība kopumā patē-
rēs mazāk enerģijas, aizvien lielākā mērā izmantos 
vietējos atjaunīgos resursus un pakāpeniski dažādos 
enerģijas importu. Šie enerģijas ietaupījumi, diversi-
fikācija un vietējā enerģijas ražošana – tas palīdzēs 
padarīt Eiropas ekonomiku noturīgāku, un tie ir Mēru 
pakta mērķi, kuru īstenošanu var veicināt mūsu 
pašvaldības,” savā uzrunā atklāšanas ceremonijā 
norādīja G. Ansiņš, kurš arī sagatavojis RK atzinu-
mu par ES Energosistēmas integrācijas stratēģiju. 
Viņš arī vērsa uzmanību uz Liepājas piemēru, kurā 
ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu tiek 
attīstīta tāda sabiedriskā transporta infrastruktū-
ra, kas veido pilsētu mūsdienīgu un videi draudzī-
gu – ar ievērojami mazāku trokšņu līmeni un gaisa 
piesārņojumu.

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/663-5-maija-plkst-1200-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv


9

Nepieciešamību dalīties labās prakses piemēros 
un iedrošināt rīkoties arī citus savā uzrunā audito-
rijai uzsvēra RK prezidents Apostols Dzidzikosts 
(Apostolos Tzitzikostas), aicinot īstenot projektus, 
kas maina cilvēku ikdienu un mūsu planētu. “Eiro-
pas zaļā kursa panākumi atkarīgi no tā, cik daudz 
rīcības iespēju tiks dots pašvaldībām. Eiropas Savie-
nībai mēs esam vajadzīgi. Kā Mēru pakta vēstnie-
kiem mums jāveido sadarbība starp Briseli un mūsu 
pašvaldībām. Ja nacionālās valdības neieklausās 
mūsos, tās neņem vērā nevis mūsu, bet gan mūsu 
iedzīvotāju vajadzības,” uzsvēra RK prezidents.

Mēru pakts ir pasaulē lielākā iniciatīva klimata un 
enerģētikas jomā, tā vieno vairāk nekā 10 000 paš-
valdību 61 valstī. Tās, gatavojot un īstenojot ener-
ģētikas un klimata plānus, vēlas ierobežot tempe-
ratūras pieaugumu 1,5 °C robežās saskaņā ar Parī-
zes nolīgumā klimata pārmaiņu jomā panākto vie-
nošanos. Mēru pakta iniciatīva aprīlī piedzīvojusi 
vēsturiskas pārmaiņas, pastiprinot savu lomu un 

pielāgojoties Eiropas Savienības mērķim sasniegt 
klimatisko neitralitāti līdz 2050. gadam. Šā jaunā 
mērķa sasniegšanā nozīmīga loma būs nacionā-
lajiem vēstniekiem – pa vienam no katras Eiropas 
Savienības dalībvalsts –, kuri atbalstīs un stiprinās 
šo iniciatīvu savās dalībvalstīs sadarbībā ar Eiropas 
Komisiju, Mēru pakta biroju, RK un nacionālajām 
vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām.

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Eiropas 
Mēru pakta biroju 12. maijā, “Zaļajā dienā”, rīkos 
vebināru Latvijas pašvaldību pārstāvjiem “Tava 
pasaule: Mēru pakts taisnīgākai, klimatneitrālai 
Eiropai”, lai skaidrotu jaunos mērķus klimata un 
enerģētikas jomā, kā arī piedāvātu iepazīties ar in-
teresantākajiem pašvaldību piemēriem šo mērķu 
īstenošanā ikdienā. Vairāk informācijas par pasā-
kumu drīzumā LPS vietnē.

Papildu informācija par Eiropas Mēru pakta Nacionā-
lo vēstnieku palātu Eiropas Reģionu komitejas lapā.

Pašvaldības jaunās Eiropas “Bauhaus” 
iniciatīvas centrā: izsludināta 
pieteikšanās balvām

22. aprīlī notikušajā Eiropas Reģionu komitejas So-
ciālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētnie-
cības un kultūras (SEDEC) komisijas sēdē diskusijā 
par jauno Eiropas “Bauhaus” iniciatīvu politiķi un 
Eiropas Komisijas pārstāvji uzsvēra pašvaldību un 
iedzīvotāju iesaistīšanas nozīmi kopīgā Eiropas 
jaunatklāšanā un pārveidē.

Savā uzrunā sanāksmes dalībniekiem Latvijas 
delegācijas RK locekle Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa atsaucās uz Eiropas 
Komisijas kohēzijas un reformu komisāres Elizas 
Ferreiras (Elisa Ferreira) teikto, ka pieejamība ir jo 
īpaši svarīga jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas 
kontekstā, jo aktivitātes katrā vietā atspoguļo tās 
konkrētās vajadzības un vīziju. “Šis viedoklis ļoti 
sinhronizējas ar “Bauhaus” iniciatīvu, ko īstenojam 
Kuldīgā, – ēku pamatkonstrukciju, fasāžu un koka 
logu ilgtspējīgu atjaunošanu, ko īsteno mūsu iedzī-
votāji, bet pašvaldība šīs aktivitātes līdzfinansē un 
nodrošina Restaurācijas centra pieejamību,” norā-
dīja Bērziņa un piebilda, ka Kuldīga jau 2013. gadā 
saņēmusi Eiropas mantojuma “Europa Nostra” 

balvu par darbu koka ēku saglabāšanā Kuldīgas 
vecpilsētā. 

Savukārt vēsturiskā mantojuma tīkla “Europa 
Nos tra” ģenerālsekretāre Sneška Kvadvliga-Mi-
hailoviča (Sneška Quaedvlieg-Mihailović) uzsvēra, 
ka Eiropas zaļā kursa centrā jābūt arī kultūras man-
tojumam un mūsu dzīves kultūras fundamentālai 
pārveidošanai, ko iespējams panākt, šajās pārmai-
ņās iesaistoties. “Beidzot mēs runājam par skaistu-
mu! Mūsu pilsētās ir daudz kultūras mantojuma, un 
pašvaldību pārstāvji ir nozīmīgi sabiedrotie. Mums 
nevajadzētu koncentrēties tikai uz lielajām pilsētām 
un urbāno teritoriju un vajadzētu atmodināt uzticību 
lauku videi. Varam tik daudz mācīties no tradicionā-
lās arhitektūras un tradicionālajiem materiāliem!” 
klāstīja “Europa Nostra” ģenerālsekretāre.

Eiropas Parlamenta deputāts Markoss Ross Sem-
pere (Marcos Ros Sempere) norādīja, ka “Bauhaus” 
nozīmē ne tikai ēku pārveidi: “Tas attiecas arī uz 
visu veidu sociālo telpu, apkaimēm, interjera dizai-
nu. Tam jābūt kultūras projektam ar sociālajām un 
kulturālajām vērtībām, lai veicinātu ilgtspējīgu dzī-
vesveidu, un tā mērķauditorijai jābūt iedzīvotājiem. 
Mēs paļaujamies uz aktīvu pilsoņu līdzdalību inicia-
tīvas īstenošanā!”

https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/climate-change/paris-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/climate-change/paris-agreement/
https://cor.europa.eu/lv/engage/Pages/Chamber-of-National-Ambassadors-of-the-Covenant-of-Mayors.aspx
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Latvijas Pašvaldību savienība, kas ir viena no jau-
nās Eiropas “Bauhaus” partneriem, aicina Latvi-
jas pašvaldības parādīt eiropiešiem, cik skaistas, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas ir mūsu pašvaldības, 
un līdz 31. maijam iesniegt pieteikumus Eiropas 
Komisijas izsludinātās jaunās Eiropas “Bauhaus” 
iniciatīvas balvām! Pieteikumus var iesniegt des-
mit kategorijās par jau īstenotajiem projektiem 
(New European Bauhaus Awards) vai jauniešu ini-
ciatīvām (New European Bauhaus Rising Stars): 
“Tehnika, materiāli un procesi būvniecībai un pro-
jektēšanai”, “Ēkas, kas atjaunotas, ievērojot apri-
ti”, “Risinājumi apbūvētas vides un dabas kopīgai 
attīstībai”, “Atjaunotas pilsētas un lauku teritori-
jas”, “Produkti un dzīves stils”, “Saglabāts un pār-
veidots kultūras mantojums”, “No jauna radītas 

vietas, kas tikties un dalīties”, “Kultūras, mākslas 
un kopienu mobilizācija”, “Modulāri, pielāgojami 
un mobili dzīves risinājumi” un “Starpnozaru izglī-
tības modeļi”. 

Katras kategorijas uzvarētājs saņems EUR 30 000 
īstenoto projektu sadaļā vai EUR 15 000 jauniešu 
iniciatīvu sadaļā.

Papildu informāciju par jaunās Eiropas “Bauhaus” 
iniciatīvas 2021. gada balvām atradīsiet iniciatīvas 
lapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

• 20. aprīlī LETA: “Meklēs risinājumu desmit mil-
jonu eiro novirzīšanai bezemisiju transporta 
iegādei pašvaldībās” – par valdības sēdē atbal-
stīto Latvijas atkārtoti izstrādāto pieteikumu 
ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plā-
nam un solījumu meklēt risinājumu bezemisiju 
transporta iegādei pašvaldībās, par ko aktīvi 
iestājas LPS.

• 20. aprīlī LV portāls: “KNAB aicina valsts un 
pašvaldību institūciju pārstāvjus piedalīties 

LPS MEDIJOS

https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en


vebinārā” – par KNAB sadarbībā ar LPS orga-
nizēto vebināru 28. aprīlī par administratīvo re-
sursu izmantošanas aizliegumu priekšvēlēšanu 
aģitācijai (šeit).

• 20. aprīlī LSM.lv; LR 4; Replay.lv – LPS vecākā 
padomnieka Māra Pūķa dalība LR 4 raidījumā 
“Открытый вопрос” par azartspēļu biznesu un 
grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā, kas 
dod lielākas tiesības pašvaldībām (šeit un šeit).

• 21. aprīlī LETA: “Parakstīs sadarbības memo-
randu par koka izmantošanas būvniecībā veici-
nāšanu” – par vairāku valsts pārvaldes iestāžu, 
nevalstisko organizāciju un valsts kapitālsa-
biedrību, t. sk. LPS, sadarbības memorandu par 
koka izmantošanas veicināšanu būvniecībā.

• 21. aprīlī LETA: “IZM septiņos gados plāno no-
drošināt kvalitatīvu izglītību visos līmeņos un 
stiprināt prasmju apgūšanu iedzīvotājiem” – 
par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes ko-
misijas sēdē apspriestajām Izglītības attīstības 
pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam un LPS 
padomnieces Ināras Dundures sacīto par kva-
litatīvas izglītības nodrošināšanu jebkurā skolā, 
skolu tīklu sakārtošanu vidējā izglītībā un finan-
siālo ietekmi.

• 22. aprīlī LETA: “Liepājas vicemērs: Eiropas 
pilsētas sāk aktīvāk veidot savu individuālo sti-
lu” – LPS sniegtā informācija par Liepājas do-
mes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa 
uzstāšanos Eiropas Reģionu komitejas Mēru 
pakta Nacionālo vēstnieku palātas atklāšanas 
pasākumā un LPS plānoto vebināru Latvijas 
pašvaldībām 12. maijā par Mēru paktu.

• 23. aprīlī LETA: “Ar memorandu cer veicināt 
koksnes būvizstrādājumu izmantošanu” – par 
vairāku valsts iestāžu un nevalstisko organi-
zāciju parakstīto sadarbības memorandu kok-
snes būvizstrādājumu izmantošanas veicinā-
šanai, ko parakstījis arī LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis.

• 23. aprīlī LA.lv: “Vieni baidās, ka pēc apvie-
nošanas pagasti “zaudēs odziņu” un kļūs bez-
personiski, citi to redz kā ceļu uz attīstību! Ko 
reforma sola nomalēm?” – par pašvaldību vēlē-
šanām jaunajos novados, identitāti, patstāvību, 
vienlīdzību un cerībām par attīstību un LPS ve-
cākā padomnieka Māra Pūķa sacītais par pro
blēmām, kas atklāsies pēc vēlēšanām, un zau-
dējumiem (šeit).

• 23. aprīlī LSM.lv; LTV 1; Replay.lv: “Pašvaldī-
bās piesardzīgi vērtē iespēju rakstīt noteiku-
mus azartspēļu ierobežošanai” – par azartspēļu 
biznesa ierobežošanu pašvaldību teritorijās un 
LPS padomnieces Lāsmas Ūbeles komentārs 
(šeit).

• 24. aprīlī LSM.lv; LTV 1; Replay.lv – LPS padom-
nieces Sniedzes Sproģes dalība LTV 1 raidījumā 
“Vides fakti” par atkritumu savākšanu (šeit).
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/327228-knab-aicina-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-parstavjus-piedalities-vebinara-2021
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/igorniy-biznes-luchshe-ne-trogat.a143077/
https://rus.lsm.lv/statja/analitika/analitika/pravo-ogranichivat-igorniy-biznes-dali-samoupravlenijam-vot-i-horosho--deputati.a401345/
https://www.la.lv/vieni-baidas-ka-pec-apvienosanas-pagasti-zaudes-odzinu-un-klus-bezpersoniski-citi-to-redz-ka-celu-uz-attistibu-ko-reforma-sola-nomalem
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-piesardzigi-verte-iespeju-rakstit-noteikumus-azartspelu-ierobezosanai.a401839/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.04.2021-talka.id217920/


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.

12

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 11 no tiem ir saskaņoti, bet 
trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. 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

2. VSS-292 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos 
nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās iz-
glītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās 
izglītības pakāpē””

20.04.2021. 01.04.2021. Nē

3. VSS-296 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos 
nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtība””

20.04.2021. 01.04.2021. Jā

4. VSS-315 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos nr. 523 
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotā-
ciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, 
kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un 
profesionālās vidējās izglītības programmas””

20.04.2021. 08.04.2021. Jā

5. VSS-313 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos 
nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība””

20.04.2021. 08.04.2021. Jā

6. VSS-314 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 
“Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība””

20.04.2021. 08.04.2021. Jā



7. VSS-307 – Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”
21.04.2021. 01.04.2021.

Jā, ar 
iebil-
dēm

8. VSS-301 – Par likumprojektu “Grozījumi Apgrūtināto teritori-
ju informācijas sistēmas likumā”

21.04.2021. 01.04.2021. Nē

9. VSS-283 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamo īpašumu “Stūra Tornis”, Lauterē, Aronas pagastā, 
Madonas novadā”

21.04.2021. 01.04.2021. Jā

10. VSS-282 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

21.04.2021. 01.04.2021. Jā

11. VSS-323 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā si-
tuācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. 
pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas 
noteikumi””

21.04.2021. 08.04.2021. Jā

12. VSS-338 – Rīkojuma projekts “Par Madonas novada pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma “V879–Siliņi” pārņemšanu valsts īpa-
šumā”

22.04.2021. 15.04.2021. Jā

13. VSS-321 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 
nr. 835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situ-
ācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pa-
sākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā eso-
šiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi””

22.04.2021. 08.04.2021. Jā

14. VSS-317 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par plānošanas reģionu teritorijām”

23.04.2021. 08.04.2021. Nē

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

15. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS336 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
aizdevumiem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās un to teritoriju labiekārtošanai”

VSS325 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2011. gada 8. februāra rīkojumā nr. 48 
“Par būves Madonas ielā 26c, Jēkabpilī, nodošanu 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā””

VSS343 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-

tru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos 
nr. 550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 
robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā 
arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 
joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu pa-
raugiem un to uzstādīšanas kārtību””

VSS344 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
policiju””

VSS327 – Informatīvais ziņojums “Par valsts at-
balstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem 
no daudzbērnu ģimenēm”

VSS333 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgā 

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500963
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500992
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500993
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500982
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500982
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pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS334 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos 
nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sa-
biedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu sais-
tītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabied-
riskā transporta pakalpojumu tarifu””

VSS346 – Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

VSS347 – Likumprojekts “Grozījumi Notariāta li-
kumā”

VSS348 – Likumprojekts “Grozījumi Kredītu re-
ģistra likumā”

VSS338 – Rīkojuma projekts “Par Madonas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “V879–Siliņi” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

22. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā-
tie projekti:

VSS356 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas 
standarta LVS 401:2013 “Īpašuma vērtēšana” pie-
ejamības veicināšanu”

VSS350 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS351 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā iz-
glītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības pro
grammās, speciālajās izglītības iestādēs un spe-
ciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti 
no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

VSS352 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 9. februāra noteiku-
mos nr. 91 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alter-
natīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģime-
niskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pa-
sākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 
pilnveide” īstenošanas noteikumi””

VSS375 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos 
nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu or-
ganizēšanas kārtība maršrutu tīklā””

VSS376 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos 
nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanas un izmantošanas kārtība””

VSS357 – Likumprojekts “Grozījumi Zemes pār-
valdības likumā”

VSS365 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos 
nr. 55 “Noteikumi par republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta apliecības un deputā-
ta nozīmes paraugu””

VSS366 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
kritumu apsaimniekošanas reģioniem”

VSS367 – Informatīvais ziņojums “Par vienotā 
kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas 
punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Par-
lamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra 
regulas nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu 
brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām”

VSS359 – Rīkojuma projekts “Par Madonas no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jūriņceļš” 
pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS362 – Rīkojuma projekts “Par Ērgļu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Jūriņceļš” pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500982
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500983
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500995
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500996
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500996
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500997
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500997
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501273
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501273
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501273
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501233
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501233
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501268
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501289
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501289
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501289
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501289
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501290
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501284
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501284
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501283
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Pēdējo trīs nedēļu laikā Latvijā vērojams 
Covid-19 saslimstības pieaugums

Turpinot monitorēt Covid-19 saslimstību Latvijā, 
atkārtoti vērojams pieaugums par 6,4% salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo nedēļu un 22% pieaugums 
salīdzinājumā ar mēneša sākumu. Palielinājies arī 
dienā vidēji atklāto gadījumu skaits – 569 (nedēļu 
iepriekš – 538 jauni gadījumi).

Stacionāros vērojams lēns Covid-19 pacientu pie-
augums. Dienā vidēji stacionēto pacientu skaits 
pagājušajā nedēļā pieauga līdz 69 pacientiem 
dienā (nedēļu iepriekš tika stacionēts vidēji 61 pa-
cients dienā). Arī stacionēto pacientu saslimstības 
smagumā saglabājas intensīva situācija.

Saslimstība nedaudz samazinājusies Vidzemē, bet 
pārējos Latvijas reģionos pieaugusi. Joprojām vē-
rojama tendence, ka saslimstība ar Covid-19 mazi-
nās vecuma grupā 65+, kur vakcinācija noteikti mi-
nams kā viens no cēloņiem līdz ar citiem profilak-
ses soļiem. Iepriekšējās divās nedēļās saslimstības 

rādītāji saglabājuši augošu tendenci gandrīz visās 
vecuma grupās, īpaši pusaudžu un sociālekono-
miski aktīvo iedzīvotāju vidū, proti, vecuma grupā 
20–59 gadi.

Arī Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koe-
ficients (R) pieaug un šobrīd ir 1,04 (nedēļu ie-
priekš – 1,01). Ja šis koeficients pārkāpj robežu “1”, 
tas liecina, ka infekcijas slimības izplatība sabied-
rībā pieaug, nevis mazinās.

Atgādinām, ka joprojām rūpīgi jāievēro visas Co-
vid-19 profilakses prasības:

• roku un elpceļu higiēna;

• pareiza sejas maskas lietošana (maskai jāno-
sedz deguns un zods);

• telpu vēdināšana vairākas reizes dienā, plaši at-
verot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vai-
rāk cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājās, kur 
vienlaikus uzturas vairāki ģimenes locekļi, kā 
arī darbavietās un izglītības iestādēs, kur darbs 
un mācības notiek klātienē;

• iespēju robežās attālinātais darbs;

• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar 
mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem 
(piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaug-
stinātu ķermeņa temperatūru u. c. Covid-19 
simptomiem).

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kon-
taktpersonām šeit.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

ZVA informatīvais materiāls par 
vakcīnām pret Covid-19

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izstrādājusi informa-
tīvu materiālu, kas satur pierādījumos balstītu un 
uzticamu informāciju par lietošanai apstiprināto 
Covid-19 vakcīnu darbību un būtiskākajām blakus-
parādībām. Informatīvajā materiālā ietverta arī 
svarīgākā informācija par vakcīnu izstrādi un ap-
stiprināšanu, laika intervālu starp vakcīnas pirmo 

un otro devu un cita informācija.

Informatīvais materiāls ikvienam pieejams elek-
troniski ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā 
“Covid-19 ziņas”, kā arī tiks izsūtīts pašvaldībām 
izvietošanai savās tīmekļvietnēs.

ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst sa-
slimšanu ar koronavīrusu, tajā skaitā pasargāt no 
simptomātiskas saslimšanas, smagas Covid-19 sli-
mības gaitas, hospitalizācijas un nāves.

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/aktualitates-par-covid-19
https://www.zva.gov.lv/lv/covid-19-zinas
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Līdz šim Eiropā un arī Latvijā lietošanai apstiprinā-
tas četras Covid-19 vakcīnas.

Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret 
koronavīrusu, nepieciešamas divas “PfizerBioN-
Tech”, “Moderna” vai “AstraZeneca” vakcīnas de-
vas vai viena “Janssen” vakcīnas deva. ZVA vērš 
uzmanību, ka aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 
dienām pēc “PfizerBioNTech”, līdz 14 dienām pēc 
“Moderna” un līdz 15 dienām pēc “AstraZeneca” 
vakcīnas otrās devas saņemšanas. “Janssen” vak-
cīnas lietošanas gadījumā nepieciešama viena 
deva un pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc 
tās saņemšanas.

Otrā “PfizerBioNTech” vai “Moderna” vakcīnas 
deva jāsaņem vismaz 3–4 nedēļas pēc pirmās de-
vas. Savukārt “AstraZeneca” vakcīnai otrās devas 

rekomendētais intervāls ir 9–12 nedēļas, vakcinā-
cijas rokasgrāmatā norādīts, ka šīs vakcīnas otrās 
devas saņemšanas vizīte plānojama tuvāk 12. ne-
dēļai.

Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas sa-
ņemšanas rodas bažas par novērotajām blakus-
parādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients 
var ziņot Zāļu valsts aģentūrai par konstatētām 
zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādī-
bām. Ziņojumu var iesniegt arī elektroniski ZVA 
tīmekļvietnē www.zva.gov.lv, “Ziņot par zāļu blak-
nēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā infor-
mācija, kad pirms vakcinācijas būtu jākonsultējas 
ar ārstu, un norādīta visu reģistrēto vakcīnu infor-
mācija.

https://www.zva.gov.lv/lv/zinot-par-zalu-blaknem-negadijumiem-ar-iericem-biovigilanci
https://www.zva.gov.lv/lv/zinot-par-zalu-blaknem-negadijumiem-ar-iericem-biovigilanci
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Pārceltās darba dienas 2021. gadā

Tā kā 2021. gadā ir vairākas pārceltās darba die-
nas, kad parasti cilvēki ņem arī atvaļinājumus, 
Valsts kanceleja sagatavojusi papildu informā-
ciju, kas ievietota Ministru kabineta (MK) vietnē 
https://www.mk.gov.lv/lv/atlidziba, sadaļā “Pār-
celtās darba dienas 2021. gadā”.

Ar MK 2020. gada 30. jūnija rīkojumu nr. 354 “Par 
darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” no valsts 
budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteik-
ta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz 
piektdienai, tiek pārcelta darba diena no pirmdie-
nas, 2021. gada 3. maija, uz sestdienu, 2021. gada 
8. maiju, darba diena no piektdienas, 2021. gada 
25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju, un 
darba dienu no piektdienas, 2021. gada 19. no-
vembra, uz sestdienu, 2021. gada 13. novembri. 
Šis rīkojums neierobežo darbinieka tiesības iz-
mantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu Darba 
likuma 149. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī sa-
ņemt atvaļinājuma naudu Darba likuma 75. panta 
astotajā daļā noteiktajā kārtībā.

Tā, piemēram, ja darbiniekam, kuram ir piecu die-
nu darba nedēļa, ikgadējais apmaksātais atvaļinā-
jums piešķirts no:

• 2021. gada 3. maija uz desmit kalendāra die-
nām, proti, līdz 14. maijam, atvaļinājuma nau-
da ir jāaprēķina un jāizmaksā par deviņām dar-
ba dienām. Darba likuma 149. panta pirmajā 
daļā noteikts, ka ikgadējā atvaļinājuma periodā 
neieskaita svētku dienas. Tādējādi, ja darbinie-
ka ikgadējā atvaļinājuma laikā iekrīt svētku die-
nas – 2021. gada 4. maijs un 9. maijs –, viņam 
atvaļinājums pagarināms par šīm divām svētku 
dienām;

• 2021. gada 29. aprīļa uz septiņām kalendāra 
dienām, proti, līdz 2021. gada 8. maijam, at-
vaļinājuma nauda ir jāaprēķina un jāizmaksā 
par sešām darba dienām. Tas nozīmē, ka dar-
binieka atvaļinājums beidzas 7. maijā, savukārt 
8. maijs ir papildu brīvdiena, kura tiek apmak-
sāta pēc vidējās izpeļņas;

• 2021. gada 5. maija uz 14 kalendāra dienām, 
proti, līdz 2021. gada 19. maijam, atvaļinājuma 
nauda ir jāaprēķina un jāizmaksā par 12 darba 
dienām. Šajā gadījumā 2021. gada 8. maijs uz-
skatāms par dienu, kad darbiniekam būtu bijis 
jāstrādā, un šī diena tiek apmaksāta saskaņā ar 
Darba likuma 75. panta astotajā daļā noteikto.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Valsts dar-
ba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadošo juris-
konsulti Zaigu Strodi (25484715; Zaiga.Strode@
vdi.gov.lv).

MK vietnē papildināta jautājumu un 
atbilžu sadaļa par pašvaldībām

Valsts kanceleja papildinājusi sadaļu MK vietnē 
https://www.mk.gov.lv/lv/atlidziba par jautāju-
miem un atbildēm saistībā ar pašvaldībām.

Aicinām iepazīties ar skaidrojumiem par pašval-
dības domes deputātu mēnešalgas noteikšanu, 
par pašvaldības domes deputātu atlīdzību, par 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vai vietnieka 
atlīdzību, par darba laika uzskaiti domes priekšsē-
dētājam un vietniekam un par pašvaldības amat-
personu atlīdzību!

https://www.mk.gov.lv/lv/atlidziba
https://likumi.lv/ta/id/315837-par-darba-dienu-parcelsanu-2021-gada
https://likumi.lv/ta/id/315837-par-darba-dienu-parcelsanu-2021-gada
tel:
mailto:Zaiga.Strode@vdi.gov.lv).
mailto:Zaiga.Strode@vdi.gov.lv).
https://www.mk.gov.lv/lv/atlidziba
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Skolu modernizācijai pašvaldības varēs 
saņemt valsts budžeta aizņēmumu

Lai nodrošinātu skolu un profesionālās ievirzes iz-
glītības iestāžu infrastruktūras modernizāciju un 
mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kva-
litatīvas izglītības pieejamībai veselībai drošos ap
stākļos, pašvaldības projektu īstenošanai varēs sa-
ņemt valsts budžeta aizņēmumu. To paredz 20. ap-
rīlī pieņemtie MK noteikumi “Kārtība, kādā izvērtē 
pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus 
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” (šeit).

Investīciju projektu pieteikumus pašvaldības var 
iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā ik mēnesi 
līdz desmitajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šā 
gada 10. novembrim. Pirmo projektu iesniegšanas 

termiņš ir 10. maijs. Atbalstītie investīciju projek-
ti ir jāuzsāk 2021. gadā un jāīsteno līdz 2023. gada 
beigām.

Lai nodrošinātu projektu ilgtspēju un kvalitatīvu 
mācību procesu, vispārīgās izglītības iestādēs ir 
noteikti kritēriji par minimālo izglītojamo skaitu.

Pašvaldībām, kas vēlas pretendēt uz valsts aizde-
vumu skolu infrastruktūras projektu īstenošanai, 
ir jāsniedz pamatoti dati par izglītojamo skaita 
prognozi vispārīgās izglītības iestādēs turpmāka-
jiem pieciem gadiem. Prognozei jābūt stabilai vai 
ar pieaugošu tendenci.

Iesniegto investīciju projektu izvērtēšanai izvei-
dos komisiju, kuras sastāvā būs pārstāvji no IZM, 
VARAM un Kultūras ministrijas.

Jaunie kritēriji valsts budžeta aizdevumiem paš-
valdībām nav paredzēti pirmsskolas izglītības ie
stāžu infrastruktūras investīciju projektiem, jo 
šāds atbalsts jau iekļauts VARAM izstrādātajos 
noteikumos.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. ga-
dam” pašvaldībām pieejamais kopējais Valsts ka-
ses aizņēmumu apjoms ir 150 miljoni eiro.

Rokasgrāmata par darbu ar jaunatni pēc 
ATR

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūru un Latvijas Pašvaldību 
savienību izveidojusi rokasgrāmatu un apkopojusi 
ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatni sistē-
mas attīstībai un darba ar jaunatni veikšanai pēc 
administratīvi teritoriālās reformas (ATR).

Rokasgrāmatu atradīsit 1. pielikumā vai šeit.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498724&mode=mk&date=2021-04-20
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_17_p1.pdf
https://www.flipsnack.com/LatvijasJaunatnespadome/pas-valdi-bu-cel-vedis.html
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Izsludināta pieteikšanās Eiropas 
Uzņēmējdarbības veicināšanas balvai

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus pārstā-
vošās organizācijas, valsts, reģionālās vai pašval-
dību iestādes un organizācijas, kā arī publiskā un 
privātā sektora partnerības organizācijas, kas no-
dibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, 
izglītības programmām un uzņēmējdarbības or-
ganizācijām un sekmējušas uzņēmējdarbību Lat-
vijā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā 
konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas 
balva 2021”. Projektus konkursam var iesniegt 
līdz 11. jūnijam.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmī-
gākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātā-
jus visā Eiropā, īpaši izcelt labāko uzņēmējdar-
bības politiku un praksi veidot izpratni par uzņē-
mējdarbības pievienoto vērtību, kā arī iedvesmot 
potenciālos uzņēmējus.

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var pie-
teikt sešās kategorijās:

• Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek 
vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa ini-
ciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāša-
nas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū;

• Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek 
vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa ini-
ciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbību, 
vadību un darbinieku prasmes;

• Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek 
vērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa ino-
vatīva politika, kas veicina uzņēmumu veidoša-
nu un attīstību, vienkāršo uzņēmumiem pare-
dzētās likumdošanas un administratīvās pro-
cedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt 
par mazajiem uzņēmumiem”, tādējādi rūpējo-
ties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

• Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, 
kurā tiek vērtēta politika, kas valsts, reģionāla-
jā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus – īpaši 
mazos un vidējos – izmantot Eiropas Savienī-
bas un pasaules tirgus sniegtās iespējas;

• Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un efek-
tīvai resursu izmantošanai, kurā tiek vērtētas 
valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatno
stādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai 
videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektī-
vāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot ie-
gūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un 
nodrošinot finansējumu;

• Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā 
tiek novērtēta valsts, reģionālo vai pašvaldības 
iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbība, 
kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību maza-
jos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks 
novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību 
mazāk aizsargātajās grupās, piemēram, bez-
darbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām 
vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Nacionālā līmeņa atlasei pretendentiem līdz 11. jū-
nijam ir jāaizpilda Ekonomikas ministrijas tīmekļ-
vietnē pieejamā pieteikuma veidlapa (latviešu un, 
vēlams, angļu valodā) un jānosūta elektroniski uz 
epasta adresi elina.petersone@em.gov.lv vai pa 
pastu Ekonomikas ministrijai uz adresi Brīvības 
ielā 55, Rīgā, LV1519.

Papildu informācija par konkursu un pieteikuma 
anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa 
vietnē.

Konkursam ir divas atlases kārtas: vispirms na-
cionālā līmeņa atlases kārta, ko Latvijā organizē 
Ekonomikas ministrija, un Eiropas mēroga atlase, 
kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarē-
tājus. Līdz 16. jūlijam tiks paziņoti ne vairāk kā divi 
nacionālā līmeņa uzvarētāji, kurus Ekonomikas 
ministrija pieteiks konkursa “Eiropas uzņēmējdar-
bības veicināšanas balva” finālam Eiropas mēro-
gā. Konkursa uzvarētājus pasludinās apbalvoša-
nas ceremonijā šā gada novembrī.

Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt konkursa 
jaunumiem var sekot Promoting Enterprise News, 
Twitter, Facebook un Instagram.

https://www.em.gov.lv/lv/eiropas-uznemejdarbibas-veicinasanas-balva
mailto:elina.petersone@em.gov.lvv
https://www.em.gov.lv/lv/eiropas-uznemejdarbibas-veicinasanas-balva
https://www.em.gov.lv/lv/eiropas-uznemejdarbibas-veicinasanas-balva
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/
https://twitter.com/EEPA_EU
https://www.facebook.com/PromotingEnterprise
https://www.instagram.com/promotingenterprise/
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Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas 
balva” kopš 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, 
kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta 
uzņēmējdarbību. Konkursā ir piedalījušies vairāk 
nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vai-
rāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu.

2019. gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības 
veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvir-
zīta AS Air Baltic Corporation “airBaltic Pilotu aka-
dēmija” un Sabiedrības integrācijas fonda kustība 
“Dažādībā ir spēks”.

Alūksnes novads aicina kultūras iestādes 
piedalīties akcijā “Gaišie logi”

4. maijā, svinot Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas dienu, kad jau par tradīciju kļuvuši Bal-
tā galdauta svētki, Alūksnes novada tautas nami 
no pulksten 21 līdz 24 iedegs logos baltu gaismu, 

simboliski aicinot ikvienu domāt baltas domas, 
darīt baltus darbus, teikt baltus vārdus Latvijai un 
līdzcilvēkiem. Alūksnes novads aicina šajā akcijā 
iesaistīties arī citas kultūras iestādes Latvijā!

Jau vairāk nekā gadu kultūras iestāžu logi vakaros 
galvenokārt ir tumši, jo epidemioloģiskā situācija 
valstī liedz tām strādāt ar apmeklētājiem klātienē. 
Tomēr, apzinoties savu misiju, iestādes ne mirkli 
nav aizmirsušas par skatītājiem un apmeklētā-
jiem, veidojot un dažādojot savu piedāvājumu 
gan vidē, gan attālināti, gan digitāli. Joprojām tiek 
domāts par Latvijai svarīgu tradīciju, notikumu un 
svētku noturību ar ticību par drīzu atkalsatikšanos.

“Tautas, kultūras un saieta nami ar savu darbību lat-
visko tradīciju saglabāšanā, valstij nozīmīgu svētku 
un atceru dienu organizēšanu, ar iedzīvotāju identi-
tātes stiprināšanu, piederības sajūtas veidošanu un 
uzturēšanu, ar jaunradi un līdziesaisti ir ļoti svarīgs 
zobrats Latvijas valsts pulksteņa mehānismā. Ja 
vakaros šo ēku logos deg gaisma, tas liecina, ka no-
vads ir dzīvs, ka tauta ir dzīva, ka Latvija ir dzīva,” 
uzsver Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

4. maijā Sietiņiezī notiks Baltā galdauta 
tirdziņš

Kocēnu novada pašvaldība aicina 4. maijā no 
plkst. 10 līdz 14 doties uz Sietiņiezi, kur norisinā-
sies Baltā galdauta tirdziņš.

Kocēnu novada mājražotāji, ēdinātāji, zemnieki, 
kā arī viesi no tuvējiem novadiem būs sagādājuši 
dažādus labumus, ar ko gan svētkos, gan arī ikdie-
nā rotāt māju un cienāt savus tuvos. Tirdziņā vie-
sosies un ar pašceptām bagetēm cienās šefpavārs, 
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kurš iepazinis teju visu pasaules valstu garšas, bet 
sirdī joprojām ir diklēnietis, – Mārtiņš Sirmais.

Pie baltiem galdautiem tirdziņa apmeklētājus gai-
dīs vīna darītavas “Matilde” un “Berga vīns”; Kocē-
nu novada mājražotāja Antra Antonija ar pašcep-
tajām kūkām un cepumiem; mājražotāja Sandra 
Krīgere ar sulām, sīrupiem un sukāžu produkciju; 
z/s “Mežmalas” ar spēcinošo smiltsērkšķu produk-
ciju; z/s “Mežvijas” ar garšaugu maisījumiem, sīru-
piem un medu; mājražotāja Ruslana Mitničuka ar 
“Visummila” maizi; SIA “Simple Concept” ar dažā-
diem skaistiem un vienlaikus arī praktiskiem koka 
izstrādājumiem; jaunais un inovatīvais uzņēmums 
“Thunderwood” ar koka izstrādājumiem un mē-
belēm. Katram piemērotāko zāļu tējas maisījumu 
piemeklēs un par tā vērtīgajām īpašībām pastāstīs 
zāļu sieva Zeltīte Kaviere, bet piedevai bišu medu 
piedāvās Santa Biļinska. Tāpat tirdziņā būs iespē-
jams iegādāties “Mežaiņu” mājas kūpinājumus, 
Ķingu maizi un Rehtšprehera sieru. Valmiermui-
žas saime ciemosies ar Kokmuižas produkciju, un 
restorāns “Delizia” gādās par gardiem, uz mēles 
kūstošiem pārsteigumiem.

Nesteidzīgā gaisotnē Sietiņieža takās klausīsimies 
dabas skaņās, putnu čivināšanā, elposim svaigu 
gaisu un atbalstīsim uzņēmējus, iepazīstoties un 
iegādājoties viņu produkciju! Tirdziņa laikā būs 
iespējams iepazīties ar Kocēnu novada tūrisma 
piedāvājumu un, pastaigājoties pa dabas taku, 
bez maksas izspēlēt cilpošanas spēli “Novadpēt-
niekam pa pēdām” un piedalīties ģimeņu piedzī-
vojumu spēlē.

Sietiņiezis atrodas Gaujas labajā krastā starp 
Valmieru un Jāņmuižu. Te izveidota labiekārtota 
lokveida dabas taka, kurā apskatāms Latvijā un 
Baltijā lielākais baltā smilšakmens atsegums. Tā 
kraujas lielākais augstums ir 15 m, bet klinšu ga-
rums – ap puskilometru. Klintis ir interesantas ar 
formu daudzveidību: apskatāmas gan nelielas alas 
un nišas, gan erozijas gravas, kā arī smilšakmens 
veidojumi, kas atgādina stabus. Sietiņieža nosau-
kuma izcelsme tiek saistīta ar daudzajām vientuļo 
bišu veidotajām aliņām, kas izcaurumojušas smilš
akmens virsmu kā sietu. No Sietiņieža dienvidda-
ļas paveras skats uz Gaujas senleju, bet tā apkār-
tnē plešas ainaviski priežu meži.
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