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IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos gada 
piecos mēnešos ir būtiski mazāki, nekā 
plānots

Pašvaldību budžetos uz šā gada 25. maiju ie-
skaitītie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
ieņēmumi bija 432,3 miljoni eiro, kas ir par 
74,2 miljoniem eiro jeb 15% mazāk, nekā pa-
redz attiecīgā perioda nodokļa ieņēmumu  
prognoze.

Saskaņā ar Valsts kases datiem šā gada maijā no 
plānotajiem 106,6 miljoniem eiro pašvaldību bu-

džetos ieskaitīti 61,7 miljoni eiro, kas ir par 44,9 
miljoniem eiro jeb 42% mazāk, nekā plānots. Sa-
vukārt aprīlī IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos 
bija tikai 47,99 miljoni eiro, kas ir par 58,6 miljo-
niem eiro jeb 55% mazāk, nekā plānots.

Ņemot vērā pieaugošo IIN ieņēmumu neizpildi 
pašvaldību budžetos un nepieciešamību visām 
pašvaldībām nodrošināt līdzekļus funkciju veik-
šanai, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtī-
jusi vēstuli Finanšu ministrijai, lūdzot rast iespēju 
kompensēt pašvaldībām IIN ieņēmumu neizpildi 
šā gada piecos mēnešos (no gada sākuma) avansā 
jūnija pirmajā pusē, negaidot gada otrā ceturkšņa 
beigas.

Ja pašvaldību budžetos šā gada otrajā ceturksnī 
tiks konstatēta IIN ieņēmumu pārpilde, Finanšu 
ministrijai atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 
2021. gadam” 14. panta trešajai daļai ir tiesības 
izmaksātās kompensācijas apmērā veikt IIN ie-
ņēmumu pārpildes ieturēšanu un attiecināt to uz 
valsts pamatbudžetā ieskaitāmo IIN.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS priekšsēža uzruna Latvijas pagastu 
bibliotekāru 6. kongresā

Pēc šā gada 5. jūnija vietējo pašvaldību vēlēšanām 
Latvijā pašvaldību skaits samazināsies no līdzši-
nējām 119 uz 42, un šajā pārmaiņu laikā ir svarīgi 
stiprināt pagastu bibliotēku lomu un kapacitāti – 
27. maijā attālināti notikušajā Latvijas pagastu 
bibliotekāru 6. kongresā “Pagasta bibliotēka – vie-
ta kopienas attīstībai” uzsvēra Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

“Pārmaiņu laikā ir svarīgi nepazaudēt pagasta bib-
liotēkas, jo tās ir nozīmīgs atbalsta punkts vietējiem 
iedzīvotājiem. Tāpat svarīgi, lai ievēlētie politiķi iz-
prastu bibliotēku lomu pašvaldību attīstībā. Pēc 
vēlēšanām, samazinoties pašvaldību skaitam, ļoti 
svarīgi stiprināt vietējo bibliotēku kapacitāti, kas ir 
saikne starp valsts pārvaldi, pašvaldībām, komerc
iestādēm,” uzrunā kongresa dalībniekiem norādīja 
G. Kaminskis.

Mūsdienu piesātinātajā informatīvajā vidē iedzī-
votājiem svarīgi atšķirt patiesu informāciju no me-
liem, un pagasta bibliotēkām un bibliotekāriem 
šeit ir svarīga misija – nodrošināt neitrālu un drošu 
informatīvo telpu, vienlaikus pārstāvot sabiedrī-
bas intereses. Tieši neitrālas informatīvās telpas 
nodrošināšana jo īpaši aktuāla saistībā ar gaidā-
majām pašvaldību vēlēšanām, jo iedzīvotāji ir tie, 
kas ievēlē vietvaras, un, lai pašvaldības pārvaldītu 
profesionāli, godīgi un uz attīstību vērsti politiķi, 
vēlētājiem jāsaņem objektīva, nesagrozīta infor-
mācija par katru kandidātu. Tikai profesionāli un 
godprātīgi pašvaldību varas pārstāvji nodrošinās 
arī turpmāku bibliotēku attīstību, un tās turpi-
nās veicināt vietējo kopienu attīstību un saikni ar 
valsts pārvaldi un pašvaldību.

Uzrunājot klātesošos, Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas direktors Andris Vilks akcentēja bibliotekā-
ru lomu: tie ir motivēti, pašaizliedzīgi vietējās sa-
biedrības balstītāji. Viņš atgādināja, ka vietējiem 
iedzīvotājiem bibliotēka nozīmē ļoti daudz un arī 
nākotnē vietējās kopienās liela nozīme būs biblio-
tēkām kā kultūras, izglītības, tautsaimniecības un 
sociālās sfēras attīstības veicinātājām.

Pagasta bibliotēku lomu iedzīvotāju ikdienā uzsvē-
ra arī Latvijas Bibliotekāru biedrības Valdes priekš-
sēdētāja Māra Jēkabsone, kas norādīja, ka pēc 
administratīvi teritoriālās reformas ir jārod iespēja 
visām bibliotēkām attīstīties vienlīdzīgi un tam ne-
pieciešami pastāvīgi ieguldījumi. Bibliotēkas funk-
cija un sūtība ir kļuvusi plašāka, nekā tā bija pagāt-
nē. Tai ir jānodrošina, lai ikviens var piekļūt objek-
tīvai informācijai, jāveicina viedokļu daudzveidība, 
jāmudina iedzīvotāji iziet ārpus sava informatīvā 
“burbuļa”, uzsvēra M. Jēkabsone.

Latvijā patlaban ir 627 pagastu bibliotēkas, kurās 
strādā 737 bibliotekāri. Pagastu bibliotēkas ir Lat-
vijas bibliotēku sistēmas pamats: tās ir kopienu 
centri un sniedz daudzveidīgus pakalpojumus ie-
dzīvotājiem visā Latvijā. Daudzviet pagasta biblio-
tēka ir vienīgā publiskā iestāde un tuvākais punkts, 
kur piekļūt valsts, pašvaldību un komerciestāžu 
pakalpojumiem, tajā skaitā arī e-pakalpojumiem. 
Pagastu bibliotēkas ir būtisks instruments valsts 
un pašvaldību ilgtspējīgas attīstības mērķu sa-
sniegšanā, nodrošinot informācijas un zināšanu 
pieejamību un sekmējot kultūras un mūžizglītības 
iespēju attīstību visiem sabiedrības locekļiem.

Bibliotekāru kongresa videoieraksts pieejams šeit.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/6739-aicinam-tiessaiste-skatities-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongresu
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LPS priekšsēdis: pašvaldību vēlēšanu 
norise būs epidemioloģiski droša, aicinu 
ikvienu vēlētāju piedalīties!

Šajā nedēļas nogalē, 5. jūnijā, visā Latvijā notiks 
pašvaldību vēlēšanas, kas, ņemot vērā Covid19 
pandēmijas izraisītos ierobežojumus, ir izaicinā-
jums gan vēlēšanu iecirkņiem, gan arī pašiem vēlē-
tājiem. Tomēr, neraugoties uz šiem izaicinājumiem, 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis aicina ikvienu 
balsstiesīgo iedzīvotāju piedalīties pašvaldību vē-
lēšanās, jo šoreiz tās ir ļoti būtiskas pašvaldību un 
valsts turpmākajai izaugsmei: administratīvi terito-
riālās reformas (ATR) rezultātā ievērojami mainīsies 
pašvaldību skaits un to teritoriālās robežas.

Iedzīvotājiem šajā sestdienā, kā arī iepriekšējās 
nobalsošanas dienās (31. maijā un 3. un 4. jūnijā) 
būs jāievēlē savi pārstāvji 39 pašvaldībās, jo, lai 
gan sākotnēji vēlēšanas bija paredzēts rīkot visās 
administratīvajās teritorijās, izņemot Rīgu, kur 
dome ievēlēta jau 2020. gadā, saskaņā ar Satver-
smes tiesas 28. maija spriedumu vienā no lietām 
par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumu vēlēšanas Madonas un Rēzeknes novadā 
tiks pārceltas uz šā gada rudeni.

Gints Kaminskis: “Laikā, kad Covid19 pandēmija ie-
viesusi būtiskas pārmaiņas ikviena ikdienā, ierobežo-
jot cilvēku ierastās gaitas, mēs nedrīkstam aizmirst 
par savu pilsoņa pienākumu – piedalīties vēlēšanās. 
Pašvaldību vēlēšanas ir tikpat svarīgas vai pat sva-
rīgākas par Saeimas vēlēšanām, jo iedzīvotāji ievē-
lē no sava vidus tos cilvēkus, kas turpmākos gadus 
rūpēsies par viņu labklājību un visa novada attīstību 
un ekonomisko izaugsmi. Tieši pašvaldība ir tā insti-
tūcija, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem, un svarīgi, lai tās 
pārvaldītu uz ilgtspējīgu un sava novada attīstību un 

iedzīvotāju labklājības uzlabošanu vērsti politiķi. Šo-
gad aicinām iedzīvotājus īpaši aktīvi piedalīties vēlē-
šanās, jo viņi izlems, kuri cilvēki turpmāk vadīs jau-
nās pašvaldības. Iedzīvotājiem ir svarīgi, lai par viņu 
novada un kopienas labklājību un izaugsmi rūpējas 
cilvēki, kurus viņi pazīst un kuriem uzticas.”

Vēlēšanās varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu ap-
gabala iecirknī, ievērojot visus epidemioloģiskās 
drošības noteikumus. Saskaņā ar Centrālās vēlē-
šanu komisijas ieteikumiem, kas sagatavoti atbil-
stoši Slimību profilakses un kontroles centra re-
komendācijām, drošas balsošanas norisei ikvienā 
vēlēšanu iecirknī būs noteikts maksimālais pieļau-
jamais vienlaikus telpās esošo balsotāju skaits.

Atrodoties vēlēšanu iecirknī, ikvienam ir jāievēro 
divu metru distance, jālieto mutes un deguna aiz-
segs saskaņā ar norādēm par to pareizu lietoša-
nu, kā arī jādezinficē rokas pirms un pēc iecirkņa 
apmeklēšanas. Pie ieejas vēlēšanu iecirkņa telpās 
redzamās vietās būs izvietoti roku dezinfekcijas lī-
dzekļi, kā arī sejas maskas tiem vēlētājiem, kuriem 
tādu nebūs. Lai maksimāli rūpētos par epidemio-
loģisko drošību, vēlētāji ir aicināti iecirknī ierasties 
ar savu pildspalvu, ar kuru parakstīties balsotāju 
sarakstā un izdarīt atzīmes kandidātu sarakstos.

Arī šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem, kuriem 
ir veselības problēmas, būs nodrošināta iespēja 
nobalsot savā atrašanās vietā sava vēlēšanu ap-
gabala teritorijā, un arī tas notiks, ievērojot visus 
epidemioloģiskās drošības noteikumus. Vēlētāji, 
kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar 
Covid19, nedrīkst doties balsot uz vēlēšanu iecir-
kņiem, tādēļ īpaši aicināti izmantot iespēju balsot 
mājās. Piesakoties balsošanai atrašanās vietā, bū-
tiski ir norādīt, vai atrodas pašizolācijā vai mājas 
karantīnā saistībā ar Covid19 infekciju.

Ar detalizētiem ieteikumiem drošai balsošanas 
norisei vēlēšanu iecirkņos iespējams iepazīties 
Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē.

Saskaņā ar Saeimā pieņemto Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto likumu jaunās pašvaldības dar-
bu sāks šā gada jūlijā.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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LPS radījusi starptautisku mūzikas un 
mākslas attīstības sadarbības video

1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības die-
nā – Latvijas Pašvaldību savienība nāk klajā ar mu-
zikālu attīstības sadarbības video, kas tapis sadar-
bībā ar Kuldīgas, Preiļu un Valkas pašvaldību, kā 
arī Ozurgeti pašvaldību Gruzijā un Ņižinas pašval-
dību Ukrainā!

Idejas centrā ir Covid19 un dažādo ierobežojumu 
ietekme uz bērnu un jauniešu mentālo veselību. 
Pediatri un psihologi dažādās valstīs vērš politiķu 
un sabiedrības uzmanību uz šo problēmu, par ko 
plaši runā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Aus-
trumu partnerības valstīs. Tā, piemēram, UNICEF 
sagatavojis vairākas stratēģijas, kā jauniešiem 
dzīvot “jaunajā normālajā”, aicinot pievērsties da-
žādām nodarbēm ārpus mācībām, atrast jaunus 
veidus, kā sazināties ar draugiem vai mācīties da-
rīt kaut ko jaunu.

Latvijas Pašvaldību savienība darbojas attīstības 
sadarbības un izglītības aktivitātēs jau vairāk nekā 
20 gadus un vēlas mudināt pašvaldības turpināt 
attīstības sadarbību arī Covid19 pandēmijas laikā. 
“Pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem, tajās ir ārpus-
skolas aktivitāšu pulciņi, izglītības iestādes, tāpēc 
vēlējāmies izmantot šo iespēju un jau veiksmīgi ie-

sākto sadarbību ar vairākām pašvaldībām radošajā 
jomā izvērst plašāk. Tā radās doma apvienot bērnus 
no Latvijas un Austrumu partnerības valstu pašval-
dībām vienā kopīgā aktivitātē, kas šoreiz ir kopīgs 
latviešu tautasdziesmas izpildījums, kuru ilustrē bēr-
nu mākslas darbi par vides tēmu. Šāda sadarbība 
vienlaikus gan ļauj bērniem iesaistīties jaunās aktivi-
tātes, gan arī vairāk iepazīstina bērnus un to vecākus 
ar attīstības sadarbību,” norādīja LPS priekšsēdis 
un Eiropas Reģionu komitejas Austrumu partne-
rības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences 
(CORLEAP) Biroja loceklis Gints Kaminskis.

Mūzikas un mākslas video tapšanā iesaistījušās 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussko-
la, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Jāņa Cimzes 
Valkas mūzikas skola, Valkas Mākslas skola, Ozur-
geti Folkloras centrs un Ozurgeti Mākslas skola 
(Gruzijā), Ņižinas Mūzikas skola, Ņižinas Mākslas 
skola un Ņižinas Bērnu jaunrades māja (Ukrainā), 
kā arī Kuldīgas, Preiļu, Valkas, Ozurgeti un Ņižinas 
pašvaldības.

Video varat noskatīties LPS lapā, savukārt māk-
slas darbus varat apskatīt e-izstādē!

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6746-lps-radijusi-starptautisku-muzikas-un-makslas-attistibas-sadarbibas-video
https://padlet.com/inaozola/30ip5ukccjnalotc
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• 24. maijā LETA: “Lauksaimniecības koope-
ratīvu asociācija: jāpalielina PVD kapacitāte 
pašvaldību iepirkumu kontrolei” – par Latvi-
jas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 
(LLKA) un LPS norādīto nepieciešamību palie-
lināt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ka-
pacitāti pašvaldību iepirkumu kontrolē un LPS 
padomnieces Dainas Dzilnas komentārs.

• 24. maijā LV portāls: “LLKA un LPS: no valsts 
puses nav pietiekamas kontroles iepirkumu iz-
pildes uzraudzībā” – par LLKA un LPS izvirzīto 
nepieciešamību palielināt PVD kapacitāti iepir-
kumu kontrolei un LPS padomnieces Dainas 
Dzilnas komentārs par produktiem ēdināšanai 
(šeit).

• 24. maijā Latvijas Avīze: “Kaminskis: reformas 
devīzei vajadzētu būt “izkļūt no krīzes stiprā-
kiem”” – par LPS biedru sapulci un LPS priekš-
sēža Ginta Kaminska sacīto sapulces dalībnie-
kiem (šeit).

• 24. maijā LSM; Latvijas Radio 1; Replay.lv: 
“Pašvaldību savienība: trūkst ilgtermiņa risi-
nājumu valsts vietējo ceļu sakārtošanai arī pēc 
reformas” – LPS padomnieka Aino Salmiņa da-
lība LR1 raidījumā “Labrīt” par ceļu uzlabošanu 
un nepietiekamo valsts ieguldījumu vietējos ce-
ļos (šeit).

• 25. maijā NRA: “Eksperti: lai novērstu tirgus 
kropļošanu, nepieciešama lielāka PVD kontro-
le” – par LLKA un LPS secinājumu par nepie-
ciešamību palielināt PVD kapacitāti kontroļu 
veikšanā un LPS padomnieces Dainas Dzilnas 
komentārs (šeit).

• 25. maijā žurnāls Iepirkumi: “LLKA un LPS: no 
valsts puses nav pietiekamas kontroles iepir-
kumu izpildes uzraudzībā” – par LLKA un LPS 
aicinājumu stiprināt PVD kapacitāti un LPS 
padomnieces Dainas Dzilnas komentārs par 
produktiem ēdināšanas pakalpojuma nodroši-
nāšanai (šeit).

• 26. maijā LETA: “Lūdz kompensēt vairāk nekā 
74 miljonu eiro IIN ieņēmumu iztrūkumu paš-
valdību budžetos” – par LPS vēstuli Finanšu mi-
nistrijai ar lūgumu rast iespēju kompensēt paš-
valdībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
ieņēmumu neizpildi šā gada piecos mēnešos.

• 26. maijā LV portāls – LPS relīze “IIN ieņēmu-
mi pašvaldību budžetos gada piecos mēnešos 
ir būtiski mazāki, nekā plānots” (šeit).

• 26. maijā Delfi Bizness: “LPS: IIN ieņēmumu 
iztrūkums pašvaldībās jau veido 74 miljonus 
eiro” – par LPS vēstuli Finanšu ministrijai ar ai-
cinājumu kompensēt pašvaldībām IIN ieņēmu-
mu neizpildi šā gada piecos mēnešos (šeit).

• 26. maijā Ekonomika: “IIN ieņēmumi pašval-
dību budžetos gada piecos mēnešos ir būtiski 
mazāki, nekā plānots” – par LPS aicinājumu 
kompensēt pašvaldībām IIN ieņēmumu neizpil-
di gada pirmajos piecos mēnešos (šeit).

• 26. maijā Skaties: “Lūdz kompensēt vairāk 
nekā 74 miljonu eiro IIN ieņēmumu iztrūkumu 
pašvaldību budžetos” – par LPS aicinājumu Fi-
nanšu ministrijai kompensēt pašvaldībām IIN 
ieņēmumu neizpildi šā gada piecos mēnešos 
(šeit).

• 28. maijā LETA: “Latvijā pēta iespējas asfalta 
segumos iestrādāt nolietotas riepas, veicinot 
aprites ekonomikas attīstību valstī” – par disku-
siju “Aprites ekonomikas nākotne Latvijā: ilgt-
spējīga un inovatīva pieeja ceļu būvei” un LPS 
padomnieces Sniedzes Sproģes dalību tajā.

• 28. maijā abc.lv: “Latvijā pēta iespējas asfalta 
segumos iestrādāt nolietotas riepas” – par dis-
kusiju “Aprites ekonomikas nākotne Latvijā: 
ilgtspējīga un inovatīva pieeja ceļu būvei” un 

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/dienaskartiba/328508-llka-un-lps-no-valsts-puses-nav-pietiekamas-kontroles-iepirkumu-izpildes-uzraudziba-2021
https://www.la.lv/pedeja-tiksanas-pirms-velesanam
https://www.la.lv/pedeja-tiksanas-pirms-velesanam
https://www.la.lv/pedeja-tiksanas-pirms-velesanam
https://zinicenu.nra.lv/ekspertu-viedoklis/347892-eksperti-lai-noverstu-tirgus-kroplosanu-nepieciesama-lielaka-pvd-kontrole?utm_source=nra.lv&utm_medium=site&utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect
https://station.lv/#39234672
https://station.lv/#39234672
https://station.lv/#39234672
https://zurnalsiepirkumi.lv/llka-un-lps-no-valsts-puses-nav-pietiekamas-kontroles-iepirkumu-izpildes-uzraudziba/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328613-iin-ienemumi-pasvaldibu-budzetos-gada-piecos-menesos-ir-butiski-mazaki-neka-planots-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328613-iin-ienemumi-pasvaldibu-budzetos-gada-piecos-menesos-ir-butiski-mazaki-neka-planots-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328613-iin-ienemumi-pasvaldibu-budzetos-gada-piecos-menesos-ir-butiski-mazaki-neka-planots-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328613-iin-ienemumi-pasvaldibu-budzetos-gada-piecos-menesos-ir-butiski-mazaki-neka-planots-2021
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/lps-iin-ienemumu-iztrukums-pasvaldibas-jau-veido-74-miljonus-eiro.d?id=53235101
https://www.ekonomika.lv/iin-ienemumi-pasvaldibu-budzetos-gada-piecos-menesos-ir-butiski-mazaki-neka-planots/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/ludz-kompenset-vairak-neka-74-miljonu-eiro-iin-ienemumu-iztrukumu-pasvaldibu-budzetos/
https://station.lv/#39298948
https://station.lv/#39298948
https://station.lv/#39298948
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LPS padomnieces Sniedzes Sproģes komen-
tārs (šeit).

• 28. maijā LSM; Latvijas Radio 1; Replay.lv: 
“ST: Varakļānu novada iekļaušana Rēzeknes 
novadā neatbilst Satversmei” – LPS vecākā 
padomnieka Māra Pūķa dalība LR1 raidījumā 
“Pēcpusdiena” par Satversmes tiesas lēmumu 

atzīt Varakļānu novada pievienošanu pie Rē-
zeknes novada par neatbilstošu Satversmei 
(šeit).

• 29. maijā lz.lv: “Jāpalielina PVD kapacitāte paš-
valdību iepirkumu kontrolei” – par LLKA un LPS 
apkopoto publisko iepirkumu pieredzi un LPS 
padomnieces Dainas Dzilnas komentārs (šeit).

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 13 no tiem ir saskaņoti, bet 
viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-415 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozīju-
mi Valsts civilās aizsardzības plānā”

24.05.2021. 13.05.2021. Jā

2. VSS-418 – Par informatīvo ziņojumu “Par ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izvei-
došanas un uzturēšanas izmaksām”

25.05.2021. 13.05.2021. Jā

3. VSS-436 – Par plāna projektu “Plāns sieviešu un vīriešu vienlī-
dzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam”

25.05.2021. 13.05.2021. Jā

4. VSS-421 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos 
nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sa-
biedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīs-
tīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (slie-
žu transporta)” īstenošanas noteikumi””

25.05.2021. 13.05.2021. Jā

https://abc.lv/raksts/latvija-peta-iespejas-asfalta-segumos-iestradat-nolietotas-riepas-556aaa8b3e
https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=0&d=28&m=5&page=3&y=2021
https://lz.lv/lv/p/japalielina-pvd-kapacitate-pasvaldibu-iepirkumu-kontrolei-133919


5. VSS-464 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20–28, Saldū, 
Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašu-
mā”

26.05.2021. 20.05.2021. Jā

6. VSS-422 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos 
nr. 587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sa-
saiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes 
attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas notei-
kumi””

26.05.2021. 13.05.2021. Jā

7. VSS-411 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. marta noteikumos 
nr. 184 “Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apro-
priāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu 
sistēmas pilnveidei””

27.05.2021. 13.05.2021 Jā

8. VSS-410 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos nr. 401 
“Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas 
centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpoju-
mu sniegšanas kārtību””

27.05.2021. 13.05.2021 Jā

9. VSS-409 – Par likumprojektu “Grozījums Likumā par budžetu 
un finanšu vadību”

27.05.2021. 13.05.2021 Jā

10. VSS-407 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ze-
mes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprinā-
šanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas per-
sonā”

28.05.2021. 13.05.2022. Jā

11. VSS-425 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” perso-
nā””

28.05.2021. 13.05.2021. Jā

12. VSS-426 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu pārdošanu”

28.05.2021. 13.05.2021. Jā

13. VSS-414 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piekrītošā nekustamā īpašuma “Piebalgas 1” – 4, Piebal-
gas, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu 
Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā”

28.05.2021. 13.05.2021. Jā

14. VSS-413 – Par likumprojektu “Grozījumi Valsts informācijas 
sistēmu likumā”

28.05.2021. 13.05.2021. Nē

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.
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27. maija Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātie projekti:

VSS-495 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekri-
tīgas zemes vienības nodošanu sabiedrības ar ie-
robežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs 
Possessor” valdījumā un pārdošanu”

VSS-482 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma “Centra iela 35d”, Mētrienas pagas-
tā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-487 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedago-
gu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās iz-
glītības iestādēs””

VSS-488 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos 
nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 
profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzī-
bas pieejamība izglītības iestādēs””

VSS-483 – Plāna projekts “Saliedētas un pilso-

niski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.–
2023. gadam”

VSS-484 – Noteikumu projekts “Saliedētas un 
pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamat-
nostādņu īstenošanas uzraudzības padomes noli-
kums”

VSS-503 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 25. novembra noteiku-
mos nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un 
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcī-
gākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” īstenošanas noteikumi””

VSS-509 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas nova-
da pašvaldībai piekrītošās inženierbūves pārņem-
šanu valsts īpašumā”

VSS-507 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos 
nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobe-
žošanu no sadedzināšanas iekārtām””

VSS-504 – Rīkojuma projekts “Par Jelgavas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu “Silmalas” un 
“Mežceļi” pārņemšanu valsts īpašumā”

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Šobrīd ar Covid-19 visbiežāk slimo 
vecuma grupā 30–59 gadi

Pēdējā mēneša laikā Covid19 gadījumu skaits Lat-
vijā samazinājies uz pusi, bet aizvadītajā nedēļā 
(20. nedēļā) pret iepriekšējo nedēļu (19. nedēļu) 

samazinājums bijis par 27%. Vidēji vienā dienā at-
klāti 308 jauni inficētie (nedēļu iepriekš 424). Pa-
gājušajā nedēļā par 13% samazinājies veikto testu 
skaits, vidēji dienā veikti 10 977 testi (iepriekš – 
12 597).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji 46 pa-
cienti dienā, tādējādi ikdienā slimnīcās ar Covid19 
ārstējas vidēji 533 pacienti (iepriekš – 635).

Visās vecuma grupās vērojams saslimstības sa-
mazinājums, tomēr visbiežāk slimo vecuma grupā 
30–59 gadi.

Covid19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
šobrīd ir 0,79 (nedēļu iepriekš 0,8), un tas liecina 
par infekcijas slimības izplatības samazināšanos.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502702
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502669
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502669
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502669
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502669
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502695
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502681
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502681
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502681
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502712
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502719
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502716
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502716
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502716
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502716
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502713
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502713
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502713
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Arī aizvadītajā nedēļā Latvija saglabājusi nemainī-
gi augstu 4.–5. vietu Eiropā. Eiropas valstu vidējais 
kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 155 (iepriekš – 
224), bet Latvijā tas ir divas reizes augstāks. Kopu-
mā Eiropā situācija uzlabojas: 23 valstīs tā ir stabi-
la vai vērojams saslimstības samazinājums.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, iedzī-
votāji aicināti vakcinēties pret Covid19. Vakcināci-
ja ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, 
kas pasargā no smagām slimības formām un ma-
zina Covid19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Joprojām rūpīgi jāievēro Covid19 profilakse:

• īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēna,

• pareizi jālieto sejas maska (nosedzot degunu 

un zodu),

• jāvēdina telpas vairākas reizes dienā, ievērojot 
drošību (pieskatot mazus bērnus), plaši atverot 
logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cir-
kulētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimēs, kur 
uzturas vairāki ģimenes locekļi, kā arī darbavie-
tās un izglītības iestādēs, kur darbs un mācības 
notiek klātienē,

• iespēju robežās jāstrādā attālināti,

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

Papildu informācija Covid19 slimniekiem un kon-
taktpersonām šeit.

Vakcinētiem cilvēkiem jūnijā būs 
plašākas iespējas pulcēties

Vakcinētu vai Covid19 pārslimojušu cilvēku risks 
saslimt ar Covid19 ir pietiekami zems, lai jūnijā 
līdz ar lielāku vakcinācijas aptveri viņiem pieļautu 
izņēmumus no vispārējās epidemioloģiskās kār-
tības – plašākas iespējas pulcēties. Ministru ka-
binets 27. maijā atbalstīja vairākas izmaiņas, kas, 
piemēram, no 15. jūnija ļaus pulcēties vakcinētiem 
vai Covid19 pārslimojušiem cilvēkiem privātos pa-
sākumos līdz 20 cilvēkiem.

Kādas izmaiņas paredzētas vakcinētajiem un 
Covid-19 pārslimojušajiem?

Ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Co-
vid19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Co-

vid19, no 1. jūnija drīkst individuāli sniegt jeb-
kādus skaistumkopšanas pakalpojumus un citus 
saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklai-
di un labsajūtu. Individuāli vai vienai mājsaimei 
drīkst nodrošināt sporta inventāra nomu telpās, 
piedāvāt pirts un saunas pakalpojumus un rīkot 
fotosesijas. Saņemot šos pakalpojumus, klientam 
nav jābūt vakcinētam vai Covid19 izslimojušam.

Izmaiņas no 1. jūnija attiecas arī uz sociālās aprū-
pes centriem – iespējams uzņemt vakcinētus vai 
Covid19 pārslimojušus apmeklētājus no vienas 
mājsaimes.

No 15. jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret 
Covid19 vai to pārslimojuši pēdējā pusgada laikā, 
drīkstēs tikties no vairākām mājsaimēm līdz 20 cil-
vēkiem. Tās varēs būt gan tikšanās telpās, gan ār-
pus tām, un nebūs jālieto sejas maskas un jāievēro 
distance.

Tāpat no 15. jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies 
pret Covid19 vai to pārslimojuši, drīkstēs pieda-
līties publiskos pasākumos, profesionālās pilnvei-
des kursos, laulību ceremonijās, apmeklēt kafejnī-
cas, kino, teātra izrādes, koncertus, klubus un sa-
ņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas 
maskas un neievērojot 2 metru distanci. Lai šādus 
pakalpojumus sniegtu, arī darbiniekiem, kuri ir sa-
skarē ar apmeklētājiem, jābūt vakcinētiem vai iz-
slimojušiem Covid19, kā arī jānodrošina kontrole, 
lai neielaistu cilvēkus, kas neatbilst prasībām.

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
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Tāpat cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid19 
vai to pārslimojuši, no 15. jūnija varēs apmeklēt 
sporta klubus gan individuāli, gan grupu nodarbī-
bās. Telpā nedrīkstēs atrasties nevakcinēti cilvēki 
vai tādi, kas pēdējā pusgadā nav slimojuši ar Co-
vid19.

Kādi izņēmumi no vispārējās epidemioloģiskās 
kārtības ir pieejami jau šobrīd?

Jau šobrīd cilvēki, kuri ir vakcinēti vai pārslimojuši 
Covid19, darbavietā (līdz 20 cilvēkiem), mēģināju-
mos un treniņos drīkst pulcēties, nelietojot sejas 
maskas un neievērojot distanci. Tāpat nav jāveic 
Covid19 ikdienas skrīninga testi darba pienākumu 
veikšanai. Ja ir bijusi saskarsme ar Covid19 sasli-
mušo, var neievērot mājas karantīnu (nedēļas lai-
kā jāveic Covid19 tests). Pašizolācija nav jāievēro, 
atgriežoties Latvijā no Eiropas Savienības vai Eiro-
pas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfe-
derācijas, kā arī Apvienotās Karalistes.

Kā varēs pārliecināties par vakcinācijas un Co-
vid-19 izslimošanas faktu?

No 1. jūnija ikvienam būs iespēja elektroniski 
vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu 
sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid19 
pārslimošanas faktu. Informācija par to, vai perso-
na ir vakcinēta pret Covid19, pēdējā pusgada laikā 
pārslimojusi Covid19 vai ir veikta Covid19 testē-
šana, būs pieejama digitālā formā vietnē www.

Covid19sertifikats.lv. Līdz ar to arī pakalpojuma 
sniedzēji varēs ērti pārliecināties par cilvēka statu-
su, izmantojot tīmekļvietni www.Covid19Verify.lv 
vai speciālu lietotni ar QR koda lasītāju. No 15. jū-
nija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid19 
izslimošanas fakta pārbaudei iekļausies kopīgajā 
Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.

Kas varēs izmantot ieviestās izmaiņas?

Plānotās izmaiņas attieksies uz vakcinētiem cil-
vēkiem divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa 
pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās 
ražotāja AstraZeneca vakcīnas “Vaxzevria” devas 
(pēc 90 dienām jāsaņem otrā deva), kā arī uz cil-
vēkiem, kuri pēdējā pusgada laikā ir pārslimojuši 
Covid19. Savukārt, lai neievērotu pašizolāciju, cil-
vēkam jāsaņem arī otrā AstraZeneca ražotāja vak-
cīnas deva un no tā brīža jāpaiet divām nedēļām.

Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektro-
niski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs 
ārstniecības iestāde vai kādā no vienotajiem valsts 
un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem 
(https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac).

Aicinām ikvienu, kurš to vēl nav izdarījis, pieteik-
ties savai vakcīnai pret Covid19 vietnē www.ma-
navakcina.lv, pa tālruni 8989, pie ģimenes ārsta 
vai darba devēja. Galvenais vakcinācijas mērķis 
ir pasargāt cilvēku no smagas saslimšanas ar Co-
vid19 un nāves.

Drīkst rīkot izlaidumus un vasaras bērnu 
nometnes

Bērnu nometnes varēs organizēt klātienē grupās 
līdz 20 dalībniekiem, savukārt izlaidumi drīkstēs 

notikt klātienē ārpus telpām līdz 40 cilvēkiem vie-
nas klases/grupas ietvaros. To paredz Izglītības un 
zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi notei-
kumos par epidemioloģiskās drošības prasībām 
Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas 
27. maijā apstiprināti valdībā.

Izlaidumi

Klātienē ārpus telpām ir atļauts rīkot pasākumus 
pirmsskolas izglītības noslēgumā un izglītības do-
kumenta pasniegšanai pamatizglītības, vidējās 
izglītības un augstākās izglītības pakāpes noslēgu-
mā. Svinīgajā pasākumā vienas klases vai grupas 
ietvaros drīkst piedalīties līdz 40 cilvēkiem (izglīto-
jamie kopā ar izglītības iestādes nodarbinātajiem). 

http://www.Covid19sertifikats.lv
http://www.Covid19Verify.lv
https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac


Pavadošās personas no vienas mājsaimes drīkst 
atrasties atstatus no svinīgā pasākuma norises zo-
nas.

Izlaidumu norises laiks nedrīkst pārsniegt divas 
stundas. Ja pasākuma laikā nav iespējams ievērot 
divu metru distanci, klātesošie lieto mutes un de-
guna aizsegus.

Izglītības iestādes pienākums ir nodrošināt epide-
mioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma 
norises vietā: labi redzamā vietā jābūt izvietotai 
informācijai par piesardzības un drošības prasī-
bām, jānodrošina vismaz 2 metru attālums starp 
izglītojamo pavadošo personu mājsaimēm, jākon-
trolē un jāregulē pasākuma dalībnieku plūsma, lai 
nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu 
dalībnieku drūzmēšanos. Savukārt tuvinieki un 
draugi jauniešus sveic pēc pasākuma svinīgās da-
ļas.

Nometnes

Organizējot bērnu nometnes klātienē, grupā ne-
var būt vairāk par 20 dalībniekiem. Nometnēs, kas 
tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir 
pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek ievērotas 
visas epidemioloģiskās drošības prasības un no-
drošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls no-
metnes darbības laikā nesastopas.

Nometnes notiek tikai noteiktā teritorijā, ārpus 
tās aktivitātes netiek rīkotas, izņemot gadījumus, 

ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie 
apmeklētāji.

Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem 
pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma 
veikts Covid19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots 
tests jāveic nometnes norises laikā vienu reizi nedē-
ļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanu 
koordinē Veselības inspekcija. Testu var neveikt, ja 
dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret 
Covid19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.

Diennakts nometnēs (sporta nometnēs) ir atļauti 
sporta treniņi (nodarbības) telpās nometnes gru-
pas ietvaros.

Vadlīnijas bērnu nometņu organizētājiem pieeja-
mas šeit.

Iestājpārbaudījumu organizēšana

Valdība apstiprinājusi arī nosacījumu vispārīgās 
izglītības iestādēm, kuras organizē iestājpārbau-
dījumus uzņemšanai pamatizglītības un vidējās 
izglītības posmā. Lai nodrošinātu visiem vienādas 
iespējas, skolām ir jānosaka viens papildtermiņš 
iestājpārbaudījuma kārtošanai tiem skolēniem, 
kuri sākotnēji noteiktajā datumā nedrīkst pieda-
līties iestājpārbaudījumā Covid19 infekcijas vai 
karantīnas dēļ. Ņemot vērā normatīvajos aktos 
noteikto karantīnas un izolācijas minimālo termi-
ņu, starp iestājpārbaudījuma norises datumiem ir 
jāparedz vismaz 14 dienu starplaiks.
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Pētījums: visvairāk iedzīvotāju ar 
Covid-19 izslimojuši Latgalē; skolēni 
lielākie vīrusa pārnēsātāji

Valsts zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar 
Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti 
veicis pētījumu par Covid19 vīrusa izplatību Lat-
vijā un iedzīvotāju imunitāti pret šo vīrusu. Veicot 
antivielu pārbaudi asinīs, tika noskaidrots, ka gan-

drīz 12% Latvijas iedzīvotāju varētu būt pārslimo-
juši Covid19, pašiem to nenojaušot.

Pētījuma rezultāti liecina, ka visaugstākā antivie-
lu izplatība vērojama Latgales reģionā, savukārt 
viszemākā – Kurzemes reģionā. Latgales reģionā 
iedzīvotāju saslimstība ar Covid19 bijusi trīs reizes 
jeb par 21% augstāka nekā Kurzemē, kur antivie-
las asinīs atrastas tikai 6% iedzīvotāju. Kā akcen-
tē pētījuma autori, šī tendence sakrīt ar ikdienas 
epidemioloģiskajiem rādītājiem valstī. Straujā Co-
vid19 vīrusa izplatība Latgalē varētu būt saistīta 
arī ar ierobežotajām testēšanas iespējām reģionā.

Valsts pētījuma programmas apakšprojekta 

https://www.izm.gov.lv/lv/media/11949/download


vadītājs prof. Uga Dumpis uzsver: dati apliecina, 
ka pārslimojušo skaits nemaz nav tik liels, un ne-
apstiprinās daudzas reizes dzirdētais pieņēmums, 
ka īstenībā liela daļa sabiedrības ir pārslimojusi šo 
slimību. Tieši bērniem visbiežāk ir asimptomātis-
kās slimības formas, un tas arī izskaidro lielo atšķi-
rību no oficiālajiem saslimstības datiem šajā vecu-
ma grupā.

Pētījumā noskaidrots, ka vislielākais īpatsvars Co-
vid19 pārslimojušo ir tieši bērni vecumā līdz 13 ga-
diem. Antivielas pret Covid19 atrastas 20% bērnu 
vecumā no diviem līdz desmit gadiem un 16% sko-
lēnu vecumā no 11 līdz 13 gadiem. Vecāko pamat-
skolas klašu skolēni slimojuši retāk: antivielas at-
rastas 11% pusaudžu vecumā no 14 līdz 17 gadiem. 
Senioru vidū (vecumā virs 65 gadiem) antivielas 
atrastas 9% personu.

Pētījuma vadītāja Sabiedrības veselības institūta 
direktore Anda Ķīvīte-Urtāne pauž, ka antivie-
lu izplatības rādītāji dažādās iedzīvotāju vecuma 
grupās sakrīt ar datiem ārvalstīs. Proti, bērnu vidū 
izplatības rādītāji ir augsti. Bērni Covid19 infekciju 
parasti pārslimo viegli vai vispār bez simptomiem, 
taču izplata infekciju savās ģimenēs un vecāka ga-

dagājuma iedzīvotāju vidū. Līdz ar to valdības lē-
mums slēgt izglītības iestādes un nodrošināt mā-
cības attālināti līdz šim bijis pareizs.

Pētījums liecina, ka ar Covid19 izslimojuši vienlīdz 
bieži gan sievietes, gan vīrieši un antivielas asinīs 
atrastas 12% sieviešu un tikpat lielam īpatsvaram 
vīriešu, kuri piedalījās pētījumā. Antivielu izpla-
tība cilvēkiem darbspējīgā vecumā no 18 līdz 64 
gadiem bijusi zemāka nekā bērnu populācijā, taču 
augstāka nekā senioriem – 12%.

Pētījumā piedalījās 127 ārstu prakses no visas Lat-
vijas, aptverot pēc iespējas dažādas viena reģiona 
pilsētas un lauku teritorijas. Kopumā antivielas 
asinīs tika pārbaudītas 5678 iedzīvotājiem, no ku-
riem jaunākajam dalībniekam bija divi gadi, bet 
vecākajam – 96 gadi.

Pētījuma rezultāti kalpos par pamatu uz pierādī-
jumiem balstītu veselības aprūpes un sabiedrības 
veselības politikas lēmumu pieņemšanā nākotnē. 
Tādējādi tiks veicināta nozares gatavība nākama-
jiem iespējamajiem Covid19 viļņiem, kā arī citām 
iespējamām līdzīgām nākotnes epidēmijām un ār-
kārtas situācijām.
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Nodokļa atvieglojums vecākiem par 
vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem 
saglabājas

LV portāla infografika

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto 
iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt lī-
dzekļus savu mērķu īstenošanai. Par bērniem līdz 

19 gadu vecumam, kuri strādā tikai vasaras brīvlai-
kā un mācās vispārīgās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iestādē, vecākiem ir tiesī-
bas saglabāt nodokļa atvieglojumu.

Ja skolēns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības 
un strādā tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 
31. augustam), vecākam algas nodokļa grāmati-
ņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo, 
arī atrašanās vecāka apgādībā automātiski netiks 
pārtraukta. Tādējādi vecāks saglabā atvieglojumu 
par apgādībā esošu personu un ar nodokļiem ne-
apliekamā vecāka algas daļa palielinās par 250 eiro 
mēnesī.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu 
vecumam mācās un strādā arī mācību gada laikā, 
bērna atrašanās apgādībā automātiski tiek pār-
traukta, tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Ja 
skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns 
jāatjauno apgādībā.



Nodokļu samaksas nosacījumi

Ja skolēns strādā pie darba devēja (arī pie mikro-
uzņēmumu nodokļa maksātāja) vispārējā nodok-
ļu maksāšanas režīmā, darba devējs no viņa algas 
maksā IIN 20% (vai 23%, ja nav iesniegta algas 
nodokļa grāmatiņa vai tā ir iesniegta, bet tajā nav 
atzīmēta darbavieta, vai skolēns algas grāmatiņā 
ir atzīmējis, lai piemēro 23%) un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas 34,09% apmērā.

Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 
15 gadiem. Citos gadījumos 10,5% darba ņēmēja 
sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna 
algas, savukārt 23,59% sociālo iemaksu daļu darba 
devējs maksā no saviem līdzekļiem.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieka 
ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogu-
lāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stā-
dījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un 
dārzeņu šķirošanā), viņa ienākumam tiek piemē-
rota nodokļa likme 15% apmērā, bet ne mazāka kā 
0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.

Algas nodokļa grāmatiņa

Skolēni, kuri strādās vasaras mēnešos, var izvēlēties, 
iesniegt vai neiesniegt algas nodokļa grāmatiņu.

Ja algas nodokļa grāmatiņa netiek iesniegta, tad 
ienākumiem tiek piemērots IIN 23% apmērā no 
pirmā centa. Taču nākamajā gadā pārmaksāto IIN 
daļu var saņemt atpakaļ, iesniedzot gada ienāku-
mu deklarāciju no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Savukārt, ja algas grāmatiņu iesniedz un tajā at-
zīmē darba vietu, ienākumiem tiek piemērots IIN 
20% apmērā un arī VID prognozētais neaplieka-
mais minimums.

Tā, piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 500 eiro 
un piemērots VID prognozētais mēneša neaplie-
kamais minimums 150 eiro, skolēns pēc nodokļu 
samaksas saņem 388 eiro. Ja algas nodokļa grā-
matiņa nav iesniegta un saņemamā atlīdzība ir 
500 eiro, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 
343 eiro.

Ja skolēns izvēlas iesniegt algas nodokļa grāmati-
ņu, tajā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta, 
t. i., attiecīgais darba devējs, pie kura bērns strā-
dās. Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama elektro-
niski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, un 
visas tajā veicamās darbības notiek elektroniski.

Strādājot lauku darbus ne vairāk kā 65 kalendāra 
dienas un saņemot ienākumu līdz 3000 eiro, algas 
nodokļu grāmatiņu iesniegt nav nepieciešams.

Tā, piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par 
mēnesi ir 500 eiro un nevienā no dienām tā nav 
mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems sko-
lēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa no-
maksas, būs 425 eiro.

Jaunieši, kuri iecerējuši vasaras mēnešos strādāt, 
noderīgu informāciju atradīs arī Valsts nodarbinā-
tības aģentūras, Valsts darba inspekcijas un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļa viet-
nēs.
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Valsts kontroles ieteikumi pašvaldībām

Pirms pusotra gada Valsts kontrole (VK) publisko-
ja revīzijas ziņojumu par Garkalnes novadu, kurš 
2018. gadā pēc ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 
bija bagātākais Latvijā.

VK revīzijā atklāja, ka novada iedzīvotāju nodokļu 
nauda tiek tērēta bez pamatojuma un pat izšķēr-
dīgi. Revīzijā konstatētie fakti, kā arī pašvaldības 
pārstāvju rīcība un attieksme pret tiem ļāva seci-

nāt, ka Garkalnes novada vadība savā darbībā nav 
ievērojusi labas pārvaldības principus – atklātību, 
vienlīdzību un tiesisko paļāvību –, kā arī vairākos 
gadījumos pieļāvusi likuma normu pārkāpumus, 
par kuriem VK vērsās KNAB.

Revīzijas rezultātā Valsts kontrole Garkalnes nova-
da pašvaldībai sniedza 14 ieteikumus, pēc kuru ie-
viešanas iedzīvotājiem ir gan ieguvumi, gan daudz 
vairāk skaidrības par to, kas un kā notiek pašval-
dībā.

https://www.vid.gov.lv/lv/algas-nodokla-gramatina
https://www.vid.gov.lv/lv/elektroniskas-deklaresanas-sistema
https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
https://www.vdi.gov.lv/lv
https://www.vsaa.gov.lv/lv
https://www.vsaa.gov.lv/lv
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Attīstības sadarbības granta projektu 
konkurss ES Austrumu partnerības un 
Centrālāzijas valstu atbalstam

Ārlietu ministrija izsludinājusi granta projektu 
konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projek-
tiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējval-
stīs” projektiem Eiropas Savienības Austrumu 
partnerības valstu (Gruzija, Moldova, Ukraina) un 
Centrālāzijas reģiona valstu (Kirgizstāna, Tadžikis-
tāna, Uzbekistāna) atbalstam.

Konkurss paredzēts atbalsta sniegšanai publiskās 
pārvaldes attīstības un spēju stiprināšanas, uz-
ņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības 
jomā, atbalstam klimata pārmaiņu mazināšanai 
un cīņai ar dezinformāciju, kā arī šo jomu sasaistei 
ar digitalizāciju un ar Covid19 krīzi saistītu jautāju-
mu risināšanai.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikas tie-
šās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, 
pašvaldības, citas valsts iestādes, kā arī Latvijā 
reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, 
arodbiedrības u. c. subjekti. Projekta iesniedzē-
jam ir jābūt vismaz vienam sadarbības partnerim 
saņēmējvalstī.

Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansē-
jums ir 240 013 eiro. Viens attīstības sadarbības 
granta projekts var saņemt no 20 000 līdz 40 000 
eiro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 13. jūnija 
plkst. 23:59. Ja projekta iesniegums tiks iesniegts 
pēc norādītā termiņa, to nevērtēs.

3. jūnijā plkst. 15 visiem interesentiem tiks rīkota 
videokonference par projektu iesniegumu saga-
tavošanas prasībām. Dalība attālinātajā sanāksmē 
jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 1. jūnija dienas beigām, 
nosūtot sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un 
e-pasta adresi uz e-pasta adresi AttistibasSadarbi-
ba@mfa.gov.lv.

Papildu informācijai par konkursu var zvanīt pa 
tālruni 67015967 vai rakstīt uz e-pasta adresi Attis-
tibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Vairāk informācijas šeit.

mailto:AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv
mailto:AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv
mailto:AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv
mailto:AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/granta-projektu-konkurss-2021
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Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas 
mācību gada izlaidums

25. maijā tiešsaistē norisinājās Eiropas Parlamen-
ta (EP) Vēstnieku skolas mācību gada izlaidums.

Skolēnus uzrunāja Saeimas priekšsēdētājas bied-
re Inese Lībiņa-Egnere, EP biroja Latvijā vadītāja 
Marta Rībele un programmas eksperte politoloģe 
Žaneta Ozoliņa. Tāpat jaunieši “ātrajos randiņos” 
varēja tikties ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem 
un savas nozares profesionāļiem – žurnālistēm 
Evu Johansoni un Inu Strazdiņu, TV personībām 
Kasparu Ozoliņu un Mārtiņu Spuri, aktīvisti Ane-
ti Biķi, ekonomikas antropologu Andri Šuvajevu, 
Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes lietu spe-
ciālisti Zani Zvaigzni u. c.

“Parlamentārā demokrātija ir ikvienam atvērts lē-
mumu pieņēmēju un sabiedrības attiecību modelis, 
pilsoņu līdzdalībai tajā ir neatsverama loma. Tāpēc 
man īpašs prieks, ka EP Vēstnieku skolu jaunieši ne 
tikai paši to izzinājuši, bet gatavi palīdzēt to izzināt 
arī citiem. EP misija ir Eiropas parlamentārā demo-
krātija, taču tā nav atraujama no katras ES dalīb-
valsts, arī Latvijas, parlamentārās demokrātijas un 
ir apgūstamas kopskatā,” norāda Eiropas Parla-
menta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

Šogad, mācībām norisinoties attālināti, skolēniem 
visā Latvijā bija iespēja parlamentāro demokrāti-
ju “atvest” uz mājām. Lai izprastu tās būtību un 
spētu analizēt procesus kopsakarībās, jaunieši 
tiešsaistes diskusijās un atklātajās stundās tikās 
ar Latvijas un ES augstākajām amatpersonām un 
ekspertiem un izzināja svarīgākās parlamentārās 
demokrātijas institūcijas un to aspektus.

14 skolu audzēkņi izstrādājuši mācību materiālus, 
lai vienaudžiem palīdzētu apgūt parlamentārās 
demokrātijas pamatus, un labākie no tiem savu 
veikumu prezentēja izlaidumā.

Visi jauniešu izstrādātie materiāli pieejami šeit.

Tiešraides ieraksts meklējams Eiropas Parlamenta 
Latvijā Facebook lapā.

Par EP vēstnieku skolām

EP vēstnieku skolas ir ES mēroga programma, ko 
īsteno visās 27 dalībvalstīs. Latvijā, kur aizvadīts 
piektais mācību gads, programmā patlaban aktīvi 
iesaistījušās vairāk nekā 75 skolas, simtiem skolo-
tāju un tūkstošiem skolēnu, kuri brīvprātīgi izglīto 
un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par 
Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot ei-
ropeisko identitāti.

Katru gadu programmā iesaistās jaunas skolas. 
Noslēdzoties 2020./21. mācību gadam, par EP 
vēstnieku skolām kļuvušas jaunas skolas Dagdā, 
Ikšķilē, Ilūkstē, Jēkabpilī, Kārsavā, Krāslavā, Morē, 
Liepājā, Limbažos, Ludzā, Rīgā, Salā, Saulkrastos, 
Talsos, Valmierā un Ventspilī.

Vairāk informācijas par EP Vēstnieku skolu šeit.

Skolu pašpārvaldes aicina pieteikties līdz 
1000 eiro finansējuma saņemšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes minis-
triju (IZM) aicina Latvijas izglītības iestāžu paš-
pārvaldes līdz 11. jūnijam pieteikties projektā “At-
balsts psihoemocionālās veselības veicināšanas 
pasākumiem skolās Covid19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanai”.

https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/parlament-r-s-demokr-tijas-projekti.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html
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Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvalžu jauniešu 
un skolotāju kompetenci psihoemocionālās vese-
lības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu 
vadības jautājumos. Projektā pašpārvalžu koman-
das ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un 
vienaudžu atbalsta formām, kā arī izstrādās savas 
izglītības iestādes “Labbūtības ceļakarti” un sa-
ņems līdz 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai. 
Projektā plānots iesaistīt līdz 144 Latvijas skolu 
komandas no dažādiem Latvijas novadiem.

Projektā aicinātas pieteikties izglītības iestāžu 
pašpārvalžu komandas, kas sastāv no četriem 
13–25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un 
atbalsta personas – skolotāja. Pašpārvaldes savu 
komandu var pieteikt līdz 11. jūnijam, aizpildot 
pieteikuma anketu: https://ieej.lv/LuwS9. Projek-
ta dalībnieku izstrādātās izglītības iestādes “Lab-
būtības ceļakartes” individuālos projektu pietei-
kumus iesniedz pašvaldība sadarbībā ar izglītības 
iestāžu pašpārvalžu komandu. “Labbūtības ceļa-
kartes” projektu īstenošana tiks uzsākta pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas.

Projekts notiks vairākos posmos:

• No 9. līdz 29. augustam visos Latvijas reģionos 
trīs dienu jauniešu līderu un skolotāju klātienes 
mācībās emocionālās kompetences stiprināša-
nai dalībnieki apgūs zināšanas par psihoemo-
cionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, 
iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, 
pārmaiņu vadību, kā arī izstrādās savas skolas 
“Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas 
plānu savas skolas kopienai;

• septembrī notiks vienas dienas tiešsaistes mā-
cības jauniešu līderiem un atbalsta personām – 
skolotājiem;

• no oktobra līdz decembrim pašpārvalžu ko-
mandas, kas būs izstrādājušas skolas “Labbūtī-
bas ceļakarti”, saņems līdz 1000 eiro finansēju-
mu un īstenos to ieviešanas projektus.

Mācības vadīs JSPA neformālās izglītības mācību 
vadītāji, psihologi un jomas eksperti. Visa projekta 
laikā pašpārvalžu komandām būs pieejams men-
tora atbalsts. Mācības būs interaktīvas, ar aktīvu 
dalībnieku līdzdarbošanos. Programmas aktivitā-
tes tiks veidotas secīgi, tāpēc svarīgi, lai projekta 
dalībnieki piedalītos visās mācību aktivitātes, kas 
ik dienu ilgs no plkst. 9 līdz 18. JSPA segs uzturē-
šanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un mācību or-
ganizēšanas izdevumus.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības 
veicināšanas pasākumiem skolās Covid19 pandē-
mijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes 
politikas valsts programmā. Detalizētākā infor-
mācija par projektu pieejama tīmekļvietnē www.
jaunatne.gov.lv, kā arī pie projekta koordinato-
rēm:

Zemgales un Kurzemes reģions – Ieva Upesleja 
(67358062; ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv);

Rīgas un Vidzemes reģions – Laura Reisele 
(67358061; laura.reisele@jaunatne.gov.lv);

Latgales reģions – Aija Kasemira (67358066; aija.
kasemira@jaunatne.gov.lv).

Kultūras ministrijas informatīvā 
kampaņa “Atrastā Latvija”

Latvijas reģionos, ieguldot 68 miljonus eiro, no 
jauna izveidoti un atjaunoti teju 60 kultūras un da-
bas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, 
katedrāles, muzeji, dabas takas, dārzi, estrādes, 
torņi, tilti, promenādes, pludmales un citi objekti. 
Epidemioloģiski drošā veidā aicinot Latvijas iedzī-
votājus apmeklēt jaunos tūrisma objektus, Kultū-
ras ministrija 26. maijā uzsākusi informatīvo kam-
paņu “Atrastā Latvija”.

Tās laikā iedzīvotājiem būs pieejama vietne www.
atrastalatvija.lv, kurā iespējams vairāk uzzināt 
par atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un 

https://ieej.lv/LuwS9
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-psihoemocionalas-veselibas-veicinasanas-pasakumiem-skolas-covid-19-pandemijas-radito-seku-mazinasanai/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-psihoemocionalas-veselibas-veicinasanas-pasakumiem-skolas-covid-19-pandemijas-radito-seku-mazinasanai/
mailto:ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv
mailto:laura.reisele@jaunatne.gov.lv
mailto:aija.kasemira@jaunatne.gov.lv
mailto:aija.kasemira@jaunatne.gov.lv


Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@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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dabas mantojuma objektiem, tajos veiktajiem ie-
guldījumiem, gūt praktisku informāciju par objek-
tu apmeklējumu un piedalīties Latvijas atrašanas 
spēlē.

Atjaunošana un būvniecība īstenota kopš 
2018. gada divās kārtās, atjaunoti un izbūvēti 60 
kultūras un dabas mantojuma objekti 40 Latvijas 
novados, kā arī veidoti un attīstīti jauni kultūras un 
tūrisma pakalpojumi. Atsevišķos objektos darbi 
vēl turpinās, un tie tiks pilnībā pabeigti 2022. gada 
nogalē. No kopumā ieguldītajiem 67 965 274,81 
eiro 34 913 795,12 eiro ir Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) līdzekļi, bet 33 051 479,69 eiro 
ir valsts un pašvaldību ieguldījumi.

Finansējumam varēja pieteikties pašvaldības no 
visas Latvijas, izņemot Rīgu, piesaistot projektu 
partnerus. Dalībnieku izvēle notika, izvērtējot ie-
ceru starptautisko un nacionālo nozīmību, kā arī 
sasaisti ar pašvaldību attīstības stratēģijām.

Visi objekti sarindoti septiņos kultūras un dabas 
mantojuma ceļos, tūrisma maršrutos, kas caur pa-
gātni palīdz ceļotājam ieraudzīt Latvijas šodienu. 
Pirmie, novērtējot Latvijas tūrisma jaunieguvu-
mus, šos septiņus ceļus iepazina Latvijas ceļotāji 

un blogeri. Uz Latgales pusi vedošos Daugavas 
un Māras ceļus iepazina Kristaps Kiziks (www.
dodiesdaba.lv), Gaismas ceļu Vidzemē izpētīja 
Alīna un Jēkabs Andrušaiti (www.sapnumednie-
ce.lv), Baltijas ceļam pa pēdām devās Zane Eniņa 
(www.mugursoma.lv), caur Zemgali uz Kurzemi 
vedošo Jēkaba ceļu apmeklēja Dina Preisa (www.
dinapreisa.wordpress.com), Kurzemē esošo Brī-
vības ceļu apguva Zaiga un Edgars Runči (www.
zaigar.lv), bet gar jūras piekrasti vedošo garo Līvu 
ceļu izstaigāja Solveiga Kaļva (www.solveigaspie-
dzivojumi.lv).

Par iespēju apmeklēt un iepazīt objektus Latvijas 
iedzīvotājiem vēstīs vietne atrastalatvija.lv, septiņu 
TV raidījumu cikls “Atrastā Latvija”, video interneta 
vidē, kā arī citi informatīvie materiāli. Informācija 
par kampaņu tiks izplatīta arī caur Latvijas tūrisma 
informācijas centriem un citām organizācijām.

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus aktīvāk apmek-
lēt objektus, visi tiks aicināti piedalīties spēlē, kurā, 
atzīmējot savu apmeklējumu, novērtējot objektu, 
kā arī atbildot uz jautājumiem par to, būs iespē-
ja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas 
nakšņot un baudīt maltīti Šlokenbekas muižā vai 
Ungurmuižā vai lidot ar “Zērgli” Siguldā.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.dodiesdaba.lv/
http://www.dodiesdaba.lv/
http://www.sapnumedniece.lv/
http://www.sapnumedniece.lv/
http://www.mugursoma.lv/
http://www.dinapreisa.wordpress.com/
http://www.dinapreisa.wordpress.com/
http://www.zaigar.lv/
http://www.zaigar.lv/
http://www.solveigaspiedzivojumi.lv/
http://www.solveigaspiedzivojumi.lv/
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