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Aizvadītās nedēļas lielākie darbi mums visiem bija 
jāņuzāļu lasīšana un vainagu pīšana, mājas un sē-
tas rotāšana, siera siešana un svētku cienasta gata-
vošana, jāņuguns dedzināšana, līgošana, saullēkta 

sagaidīšana un citas vecākās vai jaunākās tradīcijās 
balstītas izdarības. Lai vasaras saulgriežu un Jāņu 
laika dabas dotā spēka un enerģijas pietiek ilgam 
darba cēlienam!

Seminārs par metodiku jaunveidojamo 
novadu pašvaldību darbības uzsākšanai

29. jūnijā plkst. 13 notiks Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) tiešsaistes 
seminārs, kurā tiks sniegta informācija par papil-
dinājumiem “Metodikā 2021. gada jaunveidoja-
mo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai”, kā 
arī cita pašvaldībām aktuāla informācija jaunizvei-
doto pašvaldību darbības uzsākšanai. Seminārā 
piedalīsies arī Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmu-
mu dienesta un Valsts valodas centra pārstāvji, lai 
sniegtu informāciju par iestāžu kompetencē eso-
šiem pašvaldības interesējošiem jautājumiem.

VARAM informē, ka saistībā ar administratīvi te-
ritoriālo reformu ir sagatavojusi un periodiski at-
jaunina “Metodiku 2021. gada jaunveidojamo no-

vadu pašvaldību darbības uzsākšanai”. Ministrija 
papildinājusi un precizējusi metodiku ar vairākiem 
jautājumiem: 1) Valsts valodas centra sniegtie 
ieteikumi pašvaldību iestāžu nosaukumu veido-
šanā, 2) Iepirkumu uzraudzības biroja ieteikumi 
iepirkumu organizēšanā, 3) par pārskatu iesnieg-
šanu, 4) par kontu pārvaldību un finanšu līdzekļu 
pārņemšanu, 5) par gada pārskatu sagatavošanu, 
6) par grozījumu izdarīšanu valsts amatpersonu 
sarakstos un citiem jautājumiem.

VARAM semināra tehnisko norisi nodrošinās LPS.

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

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

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Eiropas pašvaldības aicinātas pieteikties 
Eiropas jauniešu galvaspilsētas titulam

23. jūnijā notikušajā Eiropas Reģionu komitejas 
Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pēt-
niecības un kultūras komisijas (SEDEC) sanāksmē 
Eiropas valstu pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja 
iepazīties ar Eiropas jaunatnes galvaspilsētas bal-
vu.

Eiropas jauniešu galvaspilsētas titulu katru gadu 
piešķir Eiropas Jauniešu forums, lai veicinātu jau-
niešu iespējas, to līdzdalību un stiprinātu Eiropas 
identitāti. Eiropas Jaunatnes foruma Valdes locek-
lis Tomass Metjū (Thomas Matthew) uzsvēra, ka 
šis tituls veicina jauniešu iespējas, turklāt ar šādām 
iniciatīvām mēs iesaistām un iedvesmojam citus. 
“Tāpat šis tituls palīdz pilsētām piekļūt Eiropas Sa-
vienības finansējumam,” atklāja Metjū.

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/685-29-junija-plkst-1300-varam-seminars-par-aktualitatem-jaunizveidoto-pasvaldibu-darbibas-uzsaksanai
mailto:tiesraide@lps.lv
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Ar Eiropas jauniešu galvaspilsētas titulu pilsētas 
tiek aicinātas pārdomāt, kā tās iesaista jauniešus 
visdažādākajās jomās pašvaldības dzīvē, no sa-
biedriskā transporta un infrastruktūras līdz pat 
kultūras un izglītības programmām un politikas 
veidošanai. 2021. gadā titulu un līdz ar to arī iespē-
jas parādīt savas inovatīvās idejas, projektus un 
aktivitātes ieguvusi Klaipēda Lietuvā.

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā lo-
cekle Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa pastāstīja, ka Kuldīgā nesen izveidota Kul-

dīgas novada domes Jauniešu padome, kas tagad 
darbojas kā viena no jauniešu līdzdalības formām 
pašvaldībā. “Eiropas jaunatnes galvaspilsētas mēr-
ķis ir parādīt jaunas jauniešu iniciatīvas, dot iespēju 
jauniešiem un veicināt viņu līdzdalību. Arī Kuldīgas 
novadā mērķi ir tie paši – stiprināt jauniešu lomu un 
iesaisti pašvaldības sociālajā un pilsoniskajā dzīvē, 
arī lai veicinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. 
Mēs tāpat vēlamies veicināt vienlīdzīgas iespējas 
jauniešu līdzdalībai un iesaistīt jauniešus atvērtas, 
draudzīgas un pievilcīgas dzīves vietas kopīgā veido-
šanā,” tā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja.

Vairāk informācijas par Eiropas jauniešu galvaspil-
sētu iniciatīvu, kā arī iespējām pieteikties titulam 
atradīsiet iniciatīvai veltītajā tīmekļa vietnē. Sa-
vukārt ar šā gada Eiropas jauniešu galvaspilsētas 
Klaipēdas prezentāciju LPS 15. jūnijā rīkotajā vebi-
nārā varat iepazīties šeit.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Pašvaldību deputātu (domju 
priekšsēdētāju un viņu vietnieku) 
tiesības uz atlaišanas pabalstu

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas sagatavoto informatīvo materiā-
lu “Metodika 2021. gada jaunveidojamo novadu 
pašvaldību darbības uzsākšanai” (pieejams šeit) 

pašvaldībai ir saistoši nodrošināt pabalsta izmak-
su vienas mēnešalgas apmērā bijušajiem novada 
domes deputātiem (tajā skaitā domes priekšsēdē-
tājiem un priekšsēdētāju vietniekiem), kuri atbilst 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – likums) 
17. panta 9. daļas 4. punkta nosacījumiem.

Likums nosaka, ka deputāts ir tiesīgs saņemt pa-
balstu, ja ir atbrīvots no iepriekšējā amata (die-
nesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā 
domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru 
izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus 
un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar ie-
priekšējo vai līdzvērtīgu darbu.

Atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa li-
kuma 15.1 pantam (grozīts ar 2021. gada 8. ap-
rīļa likumu un stājās spēkā 2021. gada 4. maijā, 
likums pieejams šeit: Grozījumi Republikas pil-
sētas domes un novada domes deputāta statusa 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

https://www.youthforum.org/youthcapital
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Klaipeda.pdf
https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai#izstradata-rokasgramata-metodika-2021gada-jaunveidojamo-novadu-pasvaldibu-darbibas-uzsaksanai
https://vide-my.sharepoint.com/personal/marta_bergmane_varam_gov_lv/Documents/Documents/ATR/Metodika_pec_011020/2020.docx
https://vide-my.sharepoint.com/personal/marta_bergmane_varam_gov_lv/Documents/Documents/ATR/Metodika_pec_011020/2020.docx
https://likumi.lv/ta/id/322558-grozijumi-republikas-pilsetas-domes-un-novada-domes-deputata-statusa-likuma
https://likumi.lv/ta/id/322558-grozijumi-republikas-pilsetas-domes-un-novada-domes-deputata-statusa-likuma
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likumā (likumi.lv)) tiesības saņemt ikmēneša pa-
balstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turp-
māk – pabalsts) ir personai, kura laika posmā no 
1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam 
bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, no-
vada domes vai pagasta padomes:

1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašval-
dībā;

2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasauku-
mu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algo-
tu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;

3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu 
amatu, vienā pašvaldībā divus sasaukumus;

4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vie-
nā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs 
vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības do-
mes darbības laikā, kura izveidojusies, attiecīgajai 
pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;

5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vie-
nā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs 
vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā 
pašvaldībā līdz dienai, kad tā apvienojusies ar citu 
pašvaldību.

Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz at-
tiecīgās personas iesniegumu, ko iesniedz attie-
cīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šiem 
kritērijiem:

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sa-
sniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu 
“Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma 
pensiju, vai atzīta par invalīdu;

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašno-
darbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”, izņemot zemnieku (zvejnieku) 
saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tie-
siskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) 
saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saim-
niecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecī-
bā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) 
pārvaldnieks (direktors);

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar li-

kumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā no-
teikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma 
pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad 
izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi 
invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzī-
bas par darbspēju zaudējumu apmēru.

Personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot 
pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri iz-
raisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pār-
traukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā 
panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.

Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona neatbilst 
šajā pantā noteiktajiem kritērijiem pabalsta pie-
šķiršanai, kā arī gadījumā, ja persona izbrauc uz 
pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Pabalsta izmaksu izbeidz 
sakarā ar tās personas nāvi, kurai pabalsts pie-
šķirts.

Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksas valsts pensiju apdrošināšanai par perso-
nu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un 
kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai ne-
veic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs 
invalīds. Par savlaicīgi neveiktajām valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai 
netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Kārtību, 
kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdroši-
nāšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo 
iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā reģistrējams 
minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka 
Ministru kabinets.

Pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta 
piešķiršanu un izmaksu un valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksu veikšanu, finansē no tās pašval-
dības budžeta līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi 
šā panta pirmajā daļā minētos amatus, vai tā paš-
valdība, kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un 
tiesību pārņēmēja.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

https://likumi.lv/ta/id/322558-grozijumi-republikas-pilsetas-domes-un-novada-domes-deputata-statusa-likuma
https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
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• 21. jūnijā LV portāls: “Vai nepieciešams atcelt 
administratīvās atbildības piemērošanu bēr-
niem” – par Tieslietu ministrijas iecerēto bērnu 
administratīvās atbildības un audzinoša rakstu-
ra piespiedu līdzekļu regulējuma reformu un 
dažādu institūciju, kuras veic likumpārkāpumu 
profilaksi ar bērniem, vērtējums, arī LPS pa-
domnieces Vinetas Reiteres viedoklis (šeit).

• 21. jūnijā Diena: “Daļa skolu tiks pie labāka gai-

sa” – par skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas 
sistēmām, valsts budžeta finansējumu un paš-
valdību gatavību ventilācijas investīciju projek-
tu īstenošanai un LPS padomnieka Aino Salmi-
ņa komentārs.

• 25. jūnijā LSM; LTV 4. studija; Replay: “1. jūlijā 
no 119 Latvijas pašvaldībām paliks 42. Kāds būs 
ģerboņu liktenis?” – par ģerboņu sienu Vecrīgā 
“Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” 
un tās nākotni un LPS padomnieces Sniedzes 
Sproģes 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 MEDIJOS

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://lvportals.lv/viedokli/329702-vai-nepieciesams-atcelt-administrativas-atbildibas-piemerosanu-berniem-2021
https://replay.lsm.lv/redirect/ltv/1302/show
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/1-julija-no-119-latvijas-pasvaldibam-paliks-42-kads-bus-gerbonu-liktenis.a410404/
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi trīs atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-583 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts node-
vu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra”

21.06.2021. 17.06.2021. Jā

2. VSS-566 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2014. gada 21. novembra rīkojumā nr. 661 “Par Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu””

21.06.2021. 17.06.2021. Jā

3. VSS-552 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un 
uzraudzības kārtība””

22.06.2021. 10.06.2021. Jā

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

Epidemioloģiskā situācija Latvijā ar 
Covid-19

Pagājušajā nedēļā (25. nedēļā) salīdzinājumā ar 
iepriekšējo nedēļu samazinājums ir par 36%. Vie-
nā dienā vidēji atklāti 57 jauni inficētie (nedēļu ie-
priekš – 111). Pagājušajā nedēļā par 38,1% samazi-
nājies veikto testu skaits, vidēji dienā veikti 5026 
testi (iepriekš 8126).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji 12 pa-
cienti dienā (nedēļu iepriekš – 20), tādējādi ikdienā 
slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 186 pacienti 
(iepriekš 266).

Visās vecuma grupās turpinās saslimstības sama-
zinājums, un visos reģionos vienmērīgi samazinās 
jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
šobrīd ir 0,59 (nedēļu iepriekš – 0,72), kas liecina 
par infekcijas slimības izplatības mazināšanos.

Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības 
rādītājs ir 51 (iepriekš 72), Latvijā tas joprojām sa-
glabājas divas reizes augstāks.

No maija vidus (20. nedēļa) līdz pagājušajai nedē-
ļai (25. nedēļa) 106 bija ievestie Covid-19 gadījumi, 
30 no tiem no Krievijas, 13 no Vācijas, desmit no 
Turcijas, septiņi no Lielbritānijas, pieci no Zviedri-
jas, četri no Ēģiptes un trīs no Baltkrievijas.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, iedzī-
votāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo vak-
cinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības 
veids, kas pasargā no smagām slimības formām 
un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Joprojām rūpīgi jāievēro Covid-19 profilakse:

NODERĪGA INFORMĀCIJA

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


• īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēna,

• pareizi jālieto sejas maska (nosedzot degunu 
un zodu),

• jāvēdina telpas vairākas reizes dienā, plaši at-
verot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vai-
rāk cirkulētu telpā,

• iespēju robežās jāstrādā attālināti,

• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar 
mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kon-
taktpersonām šeit.
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Saslimstības mazināšanās ļauj pulcēties 
pasākumos vairāk apmeklētājiem

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, 
Ministru kabinets (MK) 22. jūnijā veicis grozīju-
mus MK 2020. gada 9. jūnija noteikumos nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, paplašinot 
pulcēšanās iespējas gan privātos, gan publiskos 
pasākumos, kā arī pārskatot drošas pakalpojumu 
sniegšanas prasības komersantiem.

Noteikumi paredz, ka, saslimstības radītājiem sa-
mazinoties zem 100 gadījumiem uz 100 000 iedzī-
votāju 14 dienu laikā, iespējams pulcēties atbilsto-
ši jau iepriekš noteiktajiem drošības līmeņiem – 
visdrošākajam (zaļais līmenis), vidējam (dzeltenais 
līmenis) un nedrošajam (sarkanais līmenis).

Visdrošākajā līmenī – visi pasākuma dalībnieki/
apmeklētāji vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimo-
juši un to var pierādīt ar Covid sertifikātu:

• gan privātos, gan publiskos pasākumos dalīb-
nieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepa-
stāv.

Vidējā līmenī – pasākuma dalībnieki/apmeklētāji 
vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un to var 
pierādīt ar Covid sertifikātu vai pirms pasākuma 
veikuši Covid testu un tas bijis negatīvs:

• gan privātos, gan publiskos pasākumos drīkst 
pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus tel-
pām – līdz 1000 cilvēkiem. Pasākumos var pie-
dalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez tes-
ta veikšanas.

Nedrošajā līmenī – privātas tikšanās, kur piedalās 
arī cilvēki, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, nav to 
pārslimojuši un nav arī testēti:

• pulcēties telpās drīkst līdz 20 cilvēkiem, ārpus 
telpām līdz 50 cilvēkiem, neievērojot mājsaim-
ju principu.

Gadījumā, ja būs vērojams straujš saslimstības ar 
Covid-19 pieaugums – par 20%, bet nepārsniedzot 
120 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem –, var 
lemt par papildu piesardzības un drošības notei-
kumu ieviešanu. Saslimstībai pieaugot vēl strau-
jāk, atjaunos iepriekšējos piesardzības un drošības 
nosacījumus.

Grozījumi MK noteikumos paredz arī izmaiņas 
drošas pakalpojumu sniegšanas prasībās atkarībā 
no riska pakāpes.

• Sporta norises vietās, saimniecisko pakalpo-
jumu sniegšanas vietās, kur ir augsts risks Co-
vid-19 izplatībai (ir intensīva elpošana, runā-
šana, dziedāšana vai fiziskās aktivitātes, ciešs 
kontakts starp apmeklētājiem, ģērbtuvju iz-
mantošana vai ir apgrūtināta iespēja nodroši-
nāt distanci pakalpojuma specifikas dēļ), pa-
redzēts, ka uz vienu apmeklētāju jānodrošina 
15 m² platība.

• Objektos, kur ir vidējs risks infekcijas izplatībai 
(ir distancēšanās iespēja iezīmētās vietās vai 
ir aktīva cilvēku plūsma un savstarpējais kon-
takts ir īslaicīgs, piemēram, izstādēs, muzejos, 
reliģiskās darbības veikšanas vietās u. tml.), 
jānodrošina 10 m² platība. Skaistumkopšanas 
un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā 

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
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platībai jābūt 10 m² uz personu. Samazinoties 
Covid-19 izplatības riskam, sabiedriskās ēdinā-
šanas vietās pie galdiņa var atrasties lielāks cil-
vēku skaits.

• Tirdzniecības vietās jānodrošina 15 m² uz vienu 
cilvēku.

Noteikumi paredz, ka, saslimstības radītājiem sa-
mazinoties zem 100 gadījumiem uz 100 000 iedzī-
votāju 14 dienu laikā, būs iespējams pulcēties at-
bilstoši iepriekš noteiktajiem drošības līmeņiem – 
visdrošākajam (zaļais līmenis), vidējam (dzelte-
nais) un nedrošajam (sarkanais).

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas uzraudzība

15. jūnijā stājās spēkā MK 2021. gada 10. jūnija no-
teikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 

9. jūnija noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”” 1.4. punkts, kas attiecas uz epi-
demioloģiskās drošības ievērošanu sabiedriskajā 
ēdināšanā.

1. pielikumā atradīsit skaidrojošu materiālu par 
epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā.

Pašvaldības tiek lūgtas nodot šo informāciju po-
licijas darbiniekiem, kas veic sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanas vietu apgaitu un 
epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas 
kontroli uz vietas.

Saeimā pieņemts Latviešu vēsturisko 
zemju likums

Saeima 16. jūnijā pieņēmusi Latviešu vēsturisko 
zemju likumu. Tas paredz radīt nepieciešamos 
priekšnoteikumus iedzīvotāju kopīgās identitātes 
stiprināšanai un latviešu vēsturisko zemju kultūr-
vēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanai un 
ilgtspējīgai attīstībai.

Likuma, kas risinātu vietējo kopienu kultūrvēs-
turiskās identitātes un piederības jautājumus, iz-
strādi paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likums. Likumprojektu Saeimā iesniedza 
Valsts prezidents Egils Levits.

Likuma preambulā iekļauti latviešu nācijas veido-
šanās vēsturiskie aspekti un uzsvērts, ka latvietī-
bas daudzveidība, kultūrtelpas un latviešu vēstu-
risko zemju kultūrvēsturiskā vide ir nācijas kopējā 
bagātība.

Jaunajā likumā uzsvērta katra pagasta un pilsētas 
piederība kādai no piecām vēsturiskajām latviešu 
zemēm: Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei 
un Sēlijai. Šajās zemēs pastāvošās kultūrvēsturis-
kās vides un kultūrtelpu, kas raksturo latvietības 
daudzveidību, saglabāšanai un attīstīšanai jāpie-
vērš visas sabiedrības uzmanība, paredzot arī at-
balstu vietējām kopienām. Tas nepieciešams, lai 
sekmētu apzinātu un sistemātisku kultūrpolitikas 
darbu šajā jomā, teikts likumprojekta anotācijā.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_26_p1.pdf
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=788/Lp13
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Tāpat likums nosaka, ka Rīgas valstspilsēta kā 
Baltijas mēroga metropole ir vēsturiska Vidzemes 
daļa un Rīgas īpašā identitāte un kultūrvēsturiskās 
vides savdabība ir atbalstāma un veicināma. Kā 
vēsturiska Vidzemes daļa likumā noteikta arī Jūr-
malas valstspilsēta.

Likums noteic vēsturisko zemju iedzīvotāju tiesī-
bas un atbildību, nosakot, ka ikviens var kopt un 
attīstīt, kā arī veicināt kopīgo ieinteresētību sagla-
bāt un nodot nākamajām paaudzēm savas zemes 
identitāti un kultūrvēsturisko vidi.

Tāpat noteikts valsts un pašvaldību pienākums 
vēsturisko zemju identitātes un kultūrvēsturis-
kās vides un kultūrtelpu saglabāšanā un attīstī-
bā, izstrādājot un īstenojot pastāvīgu politiku un 
nodrošinot atbalstu. Likums paredz pašvaldību 
sadarbību, lai veicinātu kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšanu un iedzīvotāju kopīgās identitātes 
izjūtu.

Ministru kabinetam līdz šā gada beigām uzdots 
apstiprināt Latviešu vēsturisko zemju un kultūr-
telpu attīstības plānu, lai saskaņotu valsts un paš-
valdību īstenotos pasākumus, kā arī koordinētu 
un mērķtiecīgi izmantotu šim mērķim pieejamos 
valsts un pašvaldību resursus. Plāns noteikts kā 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments 
uz septiņiem gadiem, un tā izstrāde uzticēta Kul-
tūras ministrijai. Finansējumu plāna īstenošanai 
paredzēts noteikt, sagatavojot 2023. gada valsts 
budžeta projektu. 

Likumā noteikts, ka MK reizi gadā Saeimai un 
Valsts prezidentam sniedz ziņojumu par paveikto 
likuma mērķu sasniegšanā, plāna īstenošanā un 
iecerēto turpmāko darbību. Pirmais ziņojums jā-
sniedz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Tāpat likums paredz izveidot Latviešu vēsturis-
ko zemju attīstības padomi, kuras uzdevums būs 
sekmēt valsts iestāžu un pašvaldību sadarbību un 
lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas skar vēstu-
risko zemju identitāti un kultūrvēsturiskās vides 
un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstī-
bu. Padomē iekļaus kultūras, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības, finanšu, ekonomikas, izglītī-
bas un zinātnes, satiksmes, tieslietu un zemkopī-
bas ministru, kā arī Saeimas, Valsts prezidenta, 
pašvaldību pārstāvi, vienu sabiedrības pārstāvi no 
katras vēsturiskās zemes un lībiešu kopienas. Pa-
domes darbu vadīs kultūras ministrs.

Latviešu vēsturisko zemju likums stāsies spēkā 
1. jūlijā.

Saeimā pieņemti grozījumi Bāriņtiesu 
likumā

Saeima 16. jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma par 

steidzamiem atzītos grozījumus Bāriņtiesu liku-
mā, lai veicinātu kvalitatīvu un savlaicīgu bērnu 
interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu.

Ar grozījumiem bāriņtiesas tiek nodotas Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas funkcionā-
lajā pārraudzībā. Inspekcija nodrošinās tiesiskumu 
gadījumos, kad ir konstatēts būtisks bērnu tiesī-
bu apdraudējums, un gadījumos, kad pastāv ba-
žas par būtisku bērna interešu aizskārumu, proti, 
lietās par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai at-
ņemšanu, lietās par pārtraukto aizgādības tiesību 
atjaunošanu, kā arī lietās par bērna ārpusģimenes 
aprūpi.

Ar izmaiņām likumā mainīts arī bāriņtiesu dar-
binieku juridiskais statuss. Līdz šim bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja viet-
nieks un bāriņtiesas locekļi bija pašvaldības domes 
vēlētas amatpersonas, bet turpmāk bāriņtiesu 

http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1047/Lp13
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darbiniekus nodarbinās uz darba līguma pamata, 
ieviešot amata konkursu un nodrošinot pilnas slo-
dzes darbu.

Līdz šim bāriņtiesas locekļu skaitu noteica pašval-
dība atbilstoši tās administratīvajā teritorijā dekla-
rēto iedzīvotāju skaitam. Turpmāk paredzēts ņemt 
vērā arī citus svarīgus kritērijus – bērnu un aizgād-
nībā esošo personu skaitu, bāriņtiesas lietu skaitu, 
pašvaldības administratīvās teritorijas lielumu.

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumā noteikto administratīvo teritoriju ap-
vienošanu, grozījumi Bāriņtiesu likumā paredz, ka 
katrā pašvaldībā varēs darboties tikai viena bāriņ-

tiesa. Tajā pašā laikā vairākas pašvaldības, tāpat kā 
iepriekš, varēs veidot vienu kopīgu bāriņtiesu un 
pašvaldībai nebūs liegts arī veidot vairākas bāriņ-
tiesas struktūrvienības (apmeklētāju pieņemšanas 
vietas), lai nodrošinātu pieejamību iedzīvotājiem.

Ar likuma grozījumiem precizētas arī kvalifikācijas 
prasības personām, kuras vēlas strādāt par bāriņ-
tiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku 
vai bāriņtiesas locekli, kā arī noteikts pienākums 
apgūt bāriņtiesas darbinieku mācību programmu. 
Līdz mācību programmas apgūšanai personas va-
rēs strādāt administratīvus darbus, kā arī darbus, 
kuri nav saistīti ar lēmumu pieņemšanu par bērnu 
un aizgādnībā esošo personu.

Apstiprināti izglītības attīstības mērķi 
nākamajiem septiņiem gadiem

Turpmākajos gados Latvijas izglītībā turpināsies 
un tiks nostiprinātas dažāda mēroga pārmaiņas, 
kas primāri saistītas ar sabiedrības nākotnes vaja-
dzībām nepieciešamo prasmju attīstību un skolē-
na, audzēkņa, studenta, ikviena pieaugušā poten-
ciāla īstenošanu. To paredz jaunās Izglītības attīs-
tības pamatnostādnes, kas 22. jūnijā apstiprinātas 
valdībā.

Kā Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–
2027. gadam lielais mērķis ir noteikta kvalitatīvas 
izglītības iespēju nodrošināšana visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Tas ļaus veicināt ikviena cilvēka 
potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā, 
veidos spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvī-
gās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Pamatnostādnēs noteikti četri izglītības attīstī-
bas mērķi:

• augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību 
orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls;

• mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti 
novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītī-
bas piedāvājums;

• atbalsts ikviena izaugsmei;

• ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un re-
sursu pārvaldība.

Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orien-
tēti pedagogi un akadēmiskais personāls izcelts kā 
atsevišķs mērķis, jo pedagogu darba efektivitātei 
un mācīšanās praksei uz izglītojamo mācību sa-
sniegumiem ir vislielākā ietekme. Tāpēc pārmaiņu 
centrā ir pedagogi un akadēmiskais personāls, kuri 
spēj un vēlas īstenot jaunās iniciatīvas. Kā aktuāls 
pamatnostādnēs izvirzīts arī jautājums par konku-
rētspējīga pedagogu atalgojuma nodrošināšanu.

Turpmākie izglītībā sasniedzamie mērķi noteikti, 
respektējot globālās attīstības tendences, pie-
mēram, digitālo transformāciju, demogrāfiskās 
pārmaiņas un izmaiņas nodarbinātības struktūrā. 
Tāpat ņemti vērā Latvijai īpaši aktuāli risināmie 
jautājumi – nepietiekamā pedagoga profesijas 
konkurētspēja, vājā pedagogu un akadēmiskā 
personāla ataudze, nevienlīdzīgās izglītības iespē-
jas starp pilsētu un lauku skolām, zema motivācija 
līdzdalībai pieaugušo izglītībā un citi aspekti.

Pamatnostādnēm dots nosaukums “Nākotnes 
prasmes nākotnes sabiedrībai”, uzsverot zināšanu 



izmantojamības un prasmju kā izglītības rezultā-
ta nozīmīgumu, kā arī atsaucoties uz aktuālām 
reģionālām un globālām attīstības plānošanas 
iniciatīvām – OECD Nacionālo prasmju stratēģi-
ju projektu un EK Eiropas Prasmju programmu 

2025. gadam. 
Ar valdībā apstiprināto pamatnostādņu projek-
tu “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–
2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sa-
biedrībai”” var iepazīties MK tīmekļvietnē.
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Pedagogu darba samaksas finansēšanā 
vidusskolās ņems vērā izglītības iestādes 
kvalitātes rādītājus

Aprēķinot pedagogu darba samaksu vidējās izglī-
tības pakāpē, 2021./2022. mācību gadā tiks ņemta 
vērā katras izglītības iestādes kvalitāte – akreditā-
cijas rezultāti un obligāto centralizēto eksāmenu 
indeksa aprēķins. To paredz 15. jūnijā valdībā ap-
stiprinātie grozījumi kārtībā, kādā valsts piedalās 
vispārīgās izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē.

Izglītības iestādes kvalitātes kritērijus pirmo reizi 
izvērtēs 2022. gada augustā. Ja kritēriji nebūs izpil-
dīti, pirmajā gadā, t. i., 2022./2023. mācību gadā, 
skola saņems brīdinājumu. Ja kvalitātes kritērijus 
neizpildīs arī turpmākajos gados, tad tiks sama-
zināts piešķiramais valsts budžeta mērķdotācijas 
apjoms pedagogu atalgojumam.

Jau 2020. gada 20. oktobrī valdībā tika izskatīts un 
atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas sagata-
votais informatīvais ziņojums “Par kvalitatīvas vis-
pārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekš-
nosacījumiem”. Informatīvais ziņojums paredz 

skolu reģionālo sadalījumu un minimālo pieļau-
jamo skolēnu skaitu klašu grupā vidējās izglītības 
pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās 
vispārīgās vidējās izglītības iestādēs.

Minimālais skolēnu skaits 10.–12. klašu posmā:

• desmit valstspilsētās (Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, 
Jūrmalā, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Jēkabpilī, 
Ventspilī, Ogrē) – 120;

• administratīvo teritoriju administratīvajos cen-
tros – 90;

• administratīvajā teritorijā ārpus administratīvā 
centra – 40;

• teritorijās pie ES ārējās robežas (Rekavas, Balti-
navas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Salienas, Zem-
gales vidusskola (Daugavpils novadā)) – 25.

Uzklausot privāto izglītības iestāžu viedokli par 
ierobežotajām iespējām vidējās izglītības posma 
nokomplektēšanā, administratīvajā teritorijā ār-
pus administratīvā centra, valsts augstskolas un 
privātā vispārīgās izglītības iestādē plānots noteikt 
vienādu minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu – 40.

Minimālā skolēnu skaita kritēriji un kvalitātes kri-
tēriji netiek attiecināti uz speciālās izglītības iestā-
dēm, kā arī vispārīgās vidējās izglītības iestādēm, 
kas vidējās izglītības pakāpē īsteno tikai speciālās 
vidējās izglītības programmas.

Valdībā apstiprinātie grozījumi MK noteikumos 
nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās 
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” sa-
lāgo arī kvalitātes vērtēšanas kritērijus ar pilnvei-
doto akreditācijas sistēmu.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=mk&date=2021-06-22
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=mk&date=2021-06-22
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=mk&date=2021-06-22
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360&mode=mk&date=2021-06-15
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360&mode=mk&date=2021-06-15
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360&mode=mk&date=2021-06-15
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500360&mode=mk&date=2021-06-15


Informatīvais materiāls vecākiem par 
bērnu drošību

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu 
un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 speciālisti 
sagatavojuši jaunu informatīvo materiālu vecā-

kiem “Nosargāt! Ieteikumi bērnu drošībai vasaras 
mēnešos”. Tajā viegli uztveramā veidā sniegti ie-
teikumi, kas palīdzēs pasargāt bērnu dažādās ie-
spējami riskantās situācijās.

“Ne vienmēr visu iespējams paredzēt – tāda ir 
pasaules kārtība, tomēr runāt caur spēlēm, caur 
bērniem saistošām nodarbēm mācīt, būt tuviem, 
lai bērns nebaidās lūgt palīdzību un uzdot jautā-
jumus, jaunās situācijās censties būt līdzās (pat ja 
ne vienmēr fiziski blakus, tad vismaz acu skatiena 
attālumā) – to var. Un tas jau ir tik daudz!” saka 
informatīvā materiāla autori un aicina veltīt ne-
daudz vairāk sava laika bērnu drošībai.

Ar informatīvo materiālu varat iepazīties 2. pieli-
kumā.

12

No 2022. gada 1. janvāra trūcīgām un 
maznodrošinātām personām būs iespēja 
dzēst parādsaistības

15. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Ties-
lietu ministrijas izstrādāto likumprojektu un ar to 
saistītos četrus likumprojektus par fiziskās perso-
nas atbrīvošanu no parādsaistībām. Likumprojek-
ta mērķis ir dot iespēju trūcīgā un maznodrošinātā 
mājsaimē esošām personām, kuru ienākumi nav 
pietiekami visu saistību segšanai viņu sociālā un 
ekonomiskā stāvokļa dēļ, no nākamā gada 1. jan-
vāra noteiktā kārtībā atbrīvoties no parādsaistī-
bām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līgu-
ma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izprat-
nē.

Šobrīd Maksātnespējas likumā ietvertais fiziskās 
personas maksātnespējas process ir samērā dārgs 
un nav piemērojams personām ar parādsaistībām 
līdz 5000 eiro. Tādējādi personām ar zemiem ienā-

kumiem nav iespēju tiesiski risināt maksātspējas 
problēmas.

Pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām 
vērtēs zvērināts notārs, taču pirms atbrīvošanas 
no parādsaistībām fiziskai personai būs pienā-
kums apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras or-
ganizētos finanšpratības kursus, kā arī parādnie-
kam būs jāturpina pildīt saistības. Atbrīvošanu no 
parādsaistībām varēs izmantot tikai vienu reizi.

Likumprojekts paredz, ka no parādsaistībām va-
rēs atbrīvot fizisko personu, ja vienlaikus pastāvēs 
astoņi nosacījumi, piemēram, pēdējā gada laikā 
parādnieka vidējie ienākumi mēnesī nav sasnie-
guši valstī noteikto minimālo mēneša darba algu 
un vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgā vai mazno-
drošinātā mājsaimē esošās personas statuss. Pērn 
trūcīgas mājsaimes statuss bija piešķirts 37 464 
personām, savukārt maznodrošinātas mājsaimes 
statuss – 43 770 personām.

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_26_p2.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_26_p2.pdf


13



14



15

1. jūlijā – vairākas izmaiņas nodokļu jomā

Pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma vairākas 
izmaiņas dažādos nodokļu tiesību aktos, no kurām 
daļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Tās skar dar-
ba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātā-
jus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), 
saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības 
saņēmējus un izmaksātājus un akcīzes nodok-
ļa maksātājus. Plašāk ar izmaiņām var iepazīties 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes sa-
daļā “Nodokļu izmaiņas 2021”.

Izmaiņas darba devējiem

No 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas minimālās valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (mini-
mālās obligātās iemaksas). Ja darbinieka alga ce-
turksnī ir mazāka par trim MK noteiktajām minimā-
lajām mēneša darba algām (2021. gadā – 500 eiro 
mēnesī, attiecīgi 1500 eiro ceturksnī), darba devē-
jam no saviem līdzekļiem jāveic minimālās obligātās 
iemaksas no starpības starp 1500 eiro un deklarēto 
darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķi-
nās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus 
jāveic darba devējam, un paziņos par šīm iemak-
sām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID arī atgādina par obligāti iesniedzamām gada 
ienākumu deklarācijām, kam termiņš ir 1. jūlijs.

Vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada 
1. jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu de-
klarācija par 2020. gadu. To var iesniegt elektronis-
ki VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), 
kas ir ērtāk un vienkāršāk, jo tādējādi deklarācijā 
automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati 
un aprēķinās maksājamās summas.

Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadā gū-
tajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz tad, ja ro-

das pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN) saistībā ar progresīvās likmes pie-
mērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 
23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet 
nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas 
pārsniedz 62 800 eiro).

Tāpat deklarācija jāsniedz, ja rodas pienākums 
piemaksāt IIN saistībā ar gada diferencētā neap-
liekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās, 
ka galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā 
piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu 
atbilstoši ienākumam).

Deklarācija jāiesniedz, ja ir gūti ar nodokli neaplie-
kami ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedz 10 000 
eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās man-
tas pārdošanas), ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami 
ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no ne-
kustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par 
nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, 
vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienā-
kuma izmaksas vietā), kā arī, ja gūti citi ar nodokli 
apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav 
ieturēts nodoklis, tajā skaitā no fiziskām personām 
saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN. Gada 
ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā 
gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā pie-
mērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo mi-
nimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus 
un citus datus, tiek aprēķināts IIN piemaksas vai 
pārmaksas apmērs.

Aprēķinātā nodokļa summa ir jāiemaksā vienotajā 
nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. jūlijam. Ja aprē-
ķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, tad to 
var nomaksāt trijos maksājumos – līdz 2021. gada 
23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim –, ie-
maksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto IIN 
par izglītību, ārstniecību un citiem attaisnota-
jiem izdevumiem, gada ienākumu deklarāci-
ju visa 2021. gada laikā var iesniegt ne tikai par 
2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu.

Lai atvieglotu gada ienākumu deklarācijas iesnieg-
šanu elektroniski, VID tīmekļvietnes sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija” ir pieejama gan prezentācija, 
gan videopamācības, kurās skaidrots, kā pareizi pie-
slēgties EDS, aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, 
pievienot tai attaisnojuma dokumentus un iesniegt.

https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-izmainas-privatpersonam-2021
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
https://www.vid.gov.lv/lv/brivpratiga-gada-ienakumu-deklaracijas-iesniegsana-par-2020gadu
https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija
https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija
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ES programmas “Apvārsnis Eiropa” 
infodienas un virtuālās kontaktbiržas

“Apvārsnis Eiropa” ir Eiropas Savienības pēt-
niecības un inovācijas (P&I) programma 2021.–
2027. gada periodam, kas turpinās iepriekšējo 
programmu “Apvārsnis 2020”. Programmā “Ap-
vārsnis Eiropa” pētniecībai un inovācijai paredzēts 
novirzīt 95,5 mljrd. eiro. Programmas fokusā būs 
Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmai-
ņu jautājumu risināšana un ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķu sasniegšana un Eiropas globālās kon-
kurētspējas sekmēšana.

Infodienas

28. jūnijā–9. jūlijā notiks infodienas “Apvārsnis 
Eiropa”.

1. jūlijā infodiena paredzēta specifiski tematiska-
jai kopai “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabied-
rība”.

Plašāk par infodienām šeit; plašāk par tematiskās 
kopas infodienu šeit.

Kontaktbiržas

Dažādi “Apvāršņa Eiropa” nacionālo kontaktpun-
ktu sadarbības tīkli no 24. jūnija līdz 9. jūlijam 
organizē starptautiskās virtuālās kontaktbiržas 
tiešsaistē. Aicināts pieteikties jebkurš interesents, 
kuram ir interese veidot sadarbības tīklus, lai pie-
teiktos programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu 
konkursiem, veidotu vai pievienotos projektu kon-
sorcijiem, uzzinātu par katras tematikas plānota-
jiem projektu konkursu datumiem.

Pasākumi būs noderīgi universitātēm, pētniecības 
centriem, privātiem uzņēmumiem, pašvaldībām, 
federācijām un asociācijām, valsts pārvaldes ie-
stādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām 
potenciālajām pētniecībā un inovācijās iesaistīta-
jām pusēm.

2. jūlijā notiks kontaktbirža, veltīta tematiskajai 
kopai “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrī-
ba”. Plašāk un pieteikšanās līdz 30. jūnijam šeit.

Vebināri par programmas “Radošā 
Eiropa” izsludinātajiem konkursiem

Radošās Eiropas birojs Latvijā 1. un 2. jūlijā rīko 
informatīvus vebinārus par izsludinātajiem Ei-
ropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” 
2021. gada kultūras atzara konkursiem:

1. jūlijā plkst. 10 par literatūras tulkojumu konkur-
su – pieteikšanās vebināram līdz 29. jūnijam šeit;

2. jūlijā plkst. 10 par Eiropas sadarbības projektu, 
Eiropas platformu un Eiropas tīklu konkursu – pie-
teikšanās vebināram līdz 29. jūnijam šeit.

Vebināri notiks MS Teams platformā, dalībniekiem 
dienu pirms pasākuma tiks nosūtīta pieejas saite.

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://forms.gle/AwhPyGGwGoMCmt6G7
https://forms.gle/9GatmtckgxJsquQH7
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CERV programmas sadarbības 
partnerību veicināšanas pasākums “You 
Care. We CERV”

Jaunās CERV programmas koordinatori un entuzi-
asti no Zviedrijas, Vācijas, Latvijas, Kipras, Beļģi-
jas, Luksemburgas un Spānijas 5. jūlijā plkst. 15 
organizē sadarbības partnerību veicināšanas vebi-
nāru pirms uzaicinājuma iesniegt projektu pietei-
kumus šādos uzsaukumos:

• lai aizsargātu un veicinātu bērna tiesības (Call 
for proposals to protect and promote the rights 

of the child) – iesniegšanas termiņš 7. septem-
bris;

• pašvaldību sadraudzība un pašvaldību tīkloju-
mi (Town Twinning & Network of Towns) – ie-
sniegšanas termiņš 26. augusts.

Pasākums piedāvās dalībniekiem iespēju uzlabot 
zināšanas par ES programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības” (CERV) un iepriekš minēta-
jiem uzsaukumiem, kā arī rast iespēju piemeklēt 
sev līdzvērtīgi domājošus partnerus nākotnes pro-
jektiem.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, 
bet vispiemērotākais tas būs organizācijām, kuras 
ir ieinteresētas pašvaldību un nevalstisko organi-
zāciju sadraudzībā, organizācijām, kuras strādā 
sava novada, pašvaldības labā un meklē jaunus Ei-
ropas partnerus, un citām organizācijām, kas aktī-
vi darbojas NVO vai kādā citā bezpeļņas iestādē.

Pasākums tiks rīkots Zoom platformā. Reģistrēša-
nās līdz 1. jūlijam, aizpildot anketu šeit.

Projektu konkurss jaunatnes 
organizāciju darbības atbalstam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iz-
sludinājusi atklātu IZM Jaunatnes politikas valsts 
programmas projektu konkursu “Atbalsts jaunat-
nes organizāciju darbībai un līdzdalības nodroši-
nāšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politi-
kā”. Projektu pieteikumus finansējuma saņemša-
nai nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas var 
iesniegt līdz 19. jūlijam (ieskaitot).

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes 
organizāciju darbībai, līdzdalības nodrošināšanai 

valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā un ak-
tivitāšu organizēšanai, sekmējot jauniešu aktīvu 
pilsonisko un politisko līdzdalību, jauniešu ar iero-
bežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, kā arī 
stiprinot jauniešu un jaunatnes organizāciju līdz-
dalību lēmumu pieņemšanā visos līmeņos.

Projekta mērķgrupa ir jaunieši, tajā skaitā jaunie-
ši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, projekta administrēšanā iesaistītais per-
sonāls un projekta īstenošanā iesaistītie darbā ar 
jaunatni veicēji.

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansē-
jums ir 57 000 eiro gadā. Projekta iesniegumu kon-
kursam var iesniegt jaunatnes organizācija, kura 
atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā 
noteiktajiem kritērijiem. Projekta iesnieguma do-
kumenti jāiesniedz tikai elektroniski, parakstītus 
ar drošu elektronisko parakstu.

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes or-
ganizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai 
valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” no-
likums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA 
tīmekļvietnē.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexBc61f9zcXaa16vZTCZATy79FeM9IIG0r5bi0j3Bl1PUxWA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-organizaciju-darbibai-to-iniciativam-jauniesu-lidzdalibas-veicinasanai-un-ieklausanai-sabiedriba/
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Latvijas pagastu bibliotekāru 
6. kongress pieņēmis memorandu

27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bib-
liotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta 
kopienas attīstībai”. Kongresā piedalījās vairāk 
nekā 700 dalībnieku – bibliotekāri, pašvaldību un 
valsts institūciju pārstāvji, sadarbības partneri. Pa-
sākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar 
mērķi aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts 
un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu iz-
augsmē un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Kongress noritēja tematiskās paneļdiskusijās, kas 
bija veltītas pagastu bibliotēkām kā atbalsta punk-
tiem valsts un pašvaldību stratēģisko mērķu īsteno-
šanā, pagasta bibliotēkas lomai vietējās kopienas 
saliedēšanā un attīstībā, lokālās kultūrvides stipri-

nāšanā un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā. Pa-
neļdiskusijas ievadīja priekšlasījumi par tēmu, kam 
sekoja pagastu bibliotēku pieredzes stāsti no visiem 
pieciem Latvijas reģioniem: Vidzemes, Kurzemes, 
Latgales, Zemgales un Sēlijas. Kultūras ministrijas 
valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš ieskicēja pa-
gastu bibliotēku vietu kultūrpolitikā, VARAM Valsts 
pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koor-
dinācijas nodaļas vadītāja Maija Anspoka sniedza 
ieskatu vienoto klientu apkalpošanas centru dar-
bības iespējās, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
pašvaldību vadītāji pauda savu redzējumu par pa-
gastu bibliotēku lomu pašvaldību attīstībā.

Kongresa programmu papildināja vizuāli un satu-
riski koncentrētas videoesejas par pagastu biblio-
tēku sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, 
gan iedzīvotājiem, uzskatāmi un pārliecinoši de-
monstrējot pagastu bibliotēku lomu un nozīmi 
vietējā kopienā un tās attīstībā. Videoesejas ska-
tāmas LNB YouTube kanālā izveidotajā videoat-
skaņošanas sarakstā. Prezentācijas un kongresa 
videoieraksts pieejams šeit.

Lai pievērstu uzmanību pagastu bibliotēku nozī-
mei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu 
pašvaldību un valsts atbalstu pagastu bibliotēku 
tīkla saglabāšanā, kongresa laikā pieņemts Lat-
vijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memo-
rands. To atradīsit arī 3. pielikumā.

BIOR aicina iedzīvotājus līdzdarboties 
zinātniskā pētījumā un apzināt šķēršļus 
Latvijas upēs

Valsts zinātniskais institūts BIOR aicina ikvie-
nu Latvijas iedzīvotāju piedalīties unikālā citizen 
science jeb sabiedriskās zinātnes iniciatīvā, lai ap-
zinātu šķēršļus Latvijas upēs.

Dodoties pārgājienā gar upi, laivojot vai makšķe-
rējot, ikvienam ir iespēja mobilajā aplikācijā da-
basdati.lv atzīmēt vietu ar novērotajiem vai uz-

ietajām grūti pārvaramām caurtekām zivīm, pie-
mēram, aizsprostiem, aizsprostu paliekām, bebru 
aizsprostiem, ūdenskritumiem.

Dabasdati mobilās lietotnes kartē ir iespēja ievie-
tot savus novērojumus, šķēršļa atrašanās vietu 
un fotogrāfiju. Lai to izdarītu, lietotājiem nepie-
ciešams aktivizēt vai izveidot jaunu kontu portālā 
www.dabasdati.lv, uzstādīt Android vai iPhone lie-
totni, tās uzstādījumos izvēlēties iespēju “Pielāgot 
Bior projektam” un sākt ziņot par šķēršļiem upēs.

Ievāktie dati nonāks kopējā dabasdati.lv krātu-
vē un tiks nogādāti institūta BIOR pētniekiem iz-
vērtēšanai. Precīzai šķēršļu atzīmēšanai mobilā 
lietotne izmanto karšu izdevniecības “Jāņa sēta” 
pamatkarti un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras ortofotokarti.

https://www.youtube.com/watch?v=jcjmvY0wuHQ&list=PL0l488g_lNq8FX0EjCUpeAh6oAdnd_VzE
https://www.youtube.com/watch?v=jcjmvY0wuHQ&list=PL0l488g_lNq8FX0EjCUpeAh6oAdnd_VzE
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongresa-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai-videoieraksts
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_26_p3.pdf
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Šķēršļu apzināšana upēs ir pirmais solis uz to ietek-
mes mazināšanu. Iedzīvotāju iesūtītā informācija 
tiks izmantota Latvijas upju inventarizēšanā, ko 
šobrīd veic BIOR pētnieki. Pēc tam Latvijas upes 
19 tūkstošu kilometru garumā ierindos prioritārā 
secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju 
faunas saglabāšanā.

Nozīmīgāko mazāko šķēršļu nojaukšanu būs ie-
spējams īstenot, piesaistot finansējumu no LIFE 
GoodWater IP mazo grantu programmas vai Zivju 

fonda, savukārt risinājumi lielākiem šķēršļiem tiks 
meklēti valsts programmās.

Latvijas upju sarakstu BIOR vadošie pētnieki iz-
strādā sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra speciālistiem. Visas Latvijas 
upes tiks sadalītas vienu kilometru garos posmos 
un par katru upes posmu datubāzē iekļaus pieeja-
mo informāciju, piemēram, upes kritums, gultnes 
substrāts, zemes izmantošanas veids upes krastā 
u.c.

Konkurss “Sakoptākais mežs”



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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Latvijas Meža īpašnieku biedrība piekto gadu pēc 
kārtas organizē konkursu “Sakoptākais mežs”, lai 
apzinātu un izceltu labas mežsaimniecības prak-
ses piemērus privātajos mežos, sniegtu iespēju 
meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstītu 
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicinātu 
sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabā-
šanu.

Visu novadu mežsaimnieki aicināti piedalīties 
konkursā un tādējādi veidot sava novada atpazīs-
tamību valstiskā mērogā. Trīs visaugstāk novērtē-
tie īpašnieki tiks izvirzīti prestižajai meža nozares 
gada balvas “Zelta čiekurs” nominācijai “Par ilgt-
spējīgu saimniekošanu”.

Pieteikt dalību konkursā var līdz 5. jūlijam. Pietei-
kumu konkursam par savu vai citu privātā meža 
īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska 
persona, t. sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai 
pilnvarotā persona. Pieteikums konkursam jāie-
sniedz papīra formā vai elektroniski. Konkursanti 
tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldīju-
mu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, 
pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, 
kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu 
plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmanto-
šanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pie-
teikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit.

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
https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021
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