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Valdības partneri: ir nepieciešams krīzes 
stratēģiskās vadības restarts

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ra (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvi-
jas Pašvaldību savienība (LPS) aicina valdību efek-
tīvi izmantot savstarpējās sadarbības potenciālu.

Preses konferencē, kas notika 10. februārī, visas 
organizācijas pauda gandarījumu par valdības 
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apņemšanos pilnveidot krīzes pārvaldības mode-
li, izveidojot stratēģiskās vadības grupu Ministru 
prezidenta vadībā. Partneri šādu augsta līmeņa 
sadarbības formu un stratēģiju kompleksiem krī-
zes pārvarēšanas risinājumiem pirmo reizi lūdza 
izveidot jau pērnā gada martā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis norāda, ka valdī-
bai un sadarbības partneriem jābūt vienotiem krīzes 
pārvarēšanā: “Pašvaldībām ir būtiska loma krīzes no-
vēršanā, tāpēc nepieciešams kopīgi valstij un pašval-
dībām risināt problēmjautājumus. LPS piedalās visās 
sanāksmēs, darba grupās un pasākumos, sniedzot 
konstruktīvus priekšlikumus efektīvai dažādu jautāju-
mu risināšanai, kā arī ir viens no līderiem savlaicīgas 
informācijas sniegšanā pašvaldībām. Piedāvājam 
maksimāli cieši sadarboties, jo pašvaldības atrodas 
vistuvāk iedzīvotājiem, uzņēmējiem. Turklāt pašval-
dībām ir ļoti augsta iedzīvotāju uzticēšanās, pretēji 
valdībai, Saeimai un politiskajām partijām. Krīze ir 
izaicinājums visiem, bet vissmagākais trieciens tas ir 

maznodrošinātajiem un sociāli neaizsargātiem iedzī-
votājiem, par kuriem īpaši jāparūpējas šajā sarežģīta-
jā laikā. Tāpēc visiem varas līmeņiem ir cieši jāsadar-
bojas un jāsniedz reāls ieguldījums sabiedrībā. Esam 
gatavi būt partneris ne tikai diskusijās, bet arī lēmumu 
pieņemšanā, strādājot vienoti un saskaņoti.”

Kā pirmos risināmos jautājumus, kas būtu jāskata 
stratēģiskās vadības grupā, organizācijas akcentē 
tālredzīgu ekonomikas atjaunošanas izstrādi un 
pašreizējo ierobežojumu ietekmes izvērtējumu.

Valdības sociālie un sadarbības partneri turpmāk 
gaida pilnvērtīgu iesaisti konsultācijās un lēmumu 
pieņemšanā, kur tie piedalītos ne tikai kā klausītā-
ji, bet arī kā risinājumu izstrādātāji, kuru priekšli-
kumus ņem vērā.

Vairāk lasiet šeit.

Latvijas Pašvaldību savienība

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde 9. februārī notika attālināti un 
sākās ar Vakcinācijas biroja vadītājas Evas Juhņē-
vičas stāstījumu par vakcinācijas koordinēšanu 
un citām aktualitātēm vakcinācijas sakarā. Skait-
ļus un faktus par vakcīnu veidiem, piegāžu laikiem 

un paredzamajiem apjomiem varat izpētīt pre-
zentācijā (šeit), tikai jāuzsver, ka vakcīnu izplatī-
šanas pamatprincipi nosaka vienotu vakcinējamo 
sarakstu, vienotu vakcinācijas punktu kalendāru, 
vienotu iedzīvotāju rindu pārvaldību un centrali-
zētu vakcīnu piegādi un krājumu vadību. Vakci-
nēšanās Latvijā plānota četros posmos: 1. posmā 
(kopš janvāra), kad vakcīnas ir ierobežotā dau-
dzumā, tiek vakcinēti veselības aprūpes sistēmas 
darbinieki; 2. posmā (no februāra), kad paplašinās 
pieejamo vakcīnu klāsts, uzsākta vakcinācija prio-
ritārajām grupām (sociālās aprūpes centri, senio-
ri); 3. posmā, kad vakcīnas tiek piegādātas lielos 
apjomos, vakcinēs visas prioritārās grupas, un tas 
paredzēts aprīlī; 4. posmā (plānots jūnijā) notiks 
visu iedzīvotāju vakcinācija. Reģistrēties vakcinā-
cijai var jau tagad vietnē www.manavakcina.lv vai 
zvanot pa bezmaksas tālruni, bet drīzumā atvērs 
vēl divus pieteikšanās veidus: darba devējiem būs 
iespējams iesniegt darbinieku sarakstus, kā arī pie-
teikšanās paredzēta ar ģimenes ārstu palīdzību. 
Vēršoties pie pašvaldībām, E. Juhņēviča atzīmēja, 
ka gaida sadarbību nacionāla mēroga vakcinācijas 
kompleksu izveidē, pašvaldību iesaisti izbrauku-
ma vakcinācijas koordinēšanā, sadarbību ar paš-
valdību sociālās jomas speciālistiem vakcinējamo 
personu sarakstu koordinēšanā, kā arī sadarbību 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6527-valdibas-partneri-ir-nepieciesams-krizes-strategiskas-vadibas-restarts
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6507-lps-valdes-sede-9-februari-2021
http://www.manavakcina.lv/
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ar pašvaldību komunikācijas speciālistiem par sa-
biedrības informēšanu.

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītī-
bas departamenta direktore Agra Bērziņa infor-
mēja par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem. Tiesa gan, vēl nav zināms, vai 
tie šovasar vispār notiks, taču ir skaidrs, ka svētki 
netiek plānoti Rīgā nedēļas garumā ar liela dalīb-
nieku skaita pulcēšanos. Svētku organizatori šo-
brīd piedāvā divus variantus, cerot, ka epidemio-
loģiskā situācija uzlabosies un svētki tomēr varēs 
notikt: vai nu no 12. jūnija līdz 15. jūlijam, vai no 
2. jūlija līdz 30. oktobrim. Pašvaldību pārstāvji vai-
rāk sliecas uz svētku atlikšanu vai pārcelšanu uz 
citu gadu.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības 
departamenta direktora vietniece izglītības un fi-
nanšu plānošanas jomā Dace Kalsone aktualizēja 
jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķi-
niem par izglītības pakalpojumiem. Šis jautājums 
šobrīd tiek skatīts arī IZM pedagogu darba samak-
sas pilnveides darba grupā. Tā kā izmaksas par vie-
nu izglītojamo dažādās pašvaldībās ir ļoti dažādas, 
kā arī būtu jāvērtē vēl citi aspekti, LPS Valde atzi-
na, ka šis jautājums prasa padziļinātu izpēti.

LPS analīzi un pozīciju par nacionālo industriālo 
politiku un pieejamo finansējumu zaļā kursa in-
vestīcijām sniedza LPS padomniece uzņēmējdar-
bības jautājumos Andra Feldmane. To varat skatīt 
viņas prezentācijā, taču galvenais, uz ko LPS vērš 
uzmanību, ir risks saistībā ar atmaksu Atveseļo-
šanas un noturības mehānismam un Taisnīgās 
pārkārtošanās fondam. LPS arī izstrādājusi vairā-
kus priekšlikumus, piemēram, izveidot pašvaldī-
bu kompetences centru zaļā kursa inovācijām uz 
pašvaldību, sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un 
pašvaldību kapitālsabiedrību infrastruktūras pa-
mata; tehnoloģiju attīstībai un inovācijām “zaļās” 
transformācijas jomā veidot inovāciju atbalsta sis-
tēmu visā Latvijas teritorijā; piešķirt līdzekļus un 

palielināt atbalstu zaļā kursa investīcijām, zaļajām 
industriālajām teritorijām un inovāciju attīstībai 
tieši pašvaldībās un sabiedriskā pakalpojuma snie-
dzējiem u. c.

Jāpiebilst, ka divas dienas vēlāk A. Feldmane pie-
dalījās Ministru kabineta sēdē, kur skatīja arī LPS 
iebildumus par pamatnostādņu projektu “Na-
cionālās industriālās politikas pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam”. LPS iebildumu pamatā ir 
vairāki apsvērumi. Zaļā kursa regulu izpildei ne-
pieciešams izveidot nacionālas enerģētikas eko-
sistēmas uz plānošanas reģionu un pašvaldību 
bāzes, kur atslēgas vārds ir ekosistēma. Enerģē-
tikas ekosistēma nozīmē tautsaimniecības notu-
rības plānu, kas paredz, kā varam attīstīt Latvijas 
vietējo industriju zaļā kursa jomās, jo mūsu uzņē-
mējiem pašiem nav tik lielas jaudas, lai konkurētu, 
bet pašvaldības ar inovatīvo iepirkumu palīdzību 
varētu palīdzēt. LPS uzskata, ka pašvaldības un 
sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji var palīdzēt iz-
veidoties nacionālai enerģētikas ekosistēmai un 
ar publisko pasūtījumu attīstīt jaunu, ar zaļo kursu 
saistītu globālu uzņēmējdarbību, kas Latvijas uz-
ņēmējiem kopā ar zinātniekiem ļautu nelielā nišā 
kļūt par rūpniecības līderiem.

LPS Valdes sēdes noslēgumā LPS padomnieki ie-
pazīstināja ar aktualitātēm savas atbildības jomās: 
padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze 
Sproģe informēja par Atkritumu apsaimniekoša-
nas valsts plānu 2021.–2028. gadam, padomniece 
iepirkumu jautājumos Daina Dzilna – par aktua-
litātēm iepirkumu jautājumos, t. sk. zaļo iepirku-
mu, padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos Ilze Rudzīte – par vienota mājokļa pabalsta 
ieviešanu, un padomniece izglītības un kultūras 
jautājumos Ināra Dundure – par izglītības iestāžu 
nodrošināšanu ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēdē, kas attālināti notika 10. februārī, tika iz-
skatīti divi jautājumi: par Veselības inspekcijas un 
Labklājības ministrijas pārbaudi sociālās aprūpes 
iestādēs, un jaunākā informācija par mājokļa pa-
balstu. Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Par 2020. gada tematiskajā pārbaudē “Par soci-
ālās aprūpes institūcijās klientiem nodrošinātās 
aprūpes kvalitāti” identificētajiem riskiem, seci-
nājumiem un priekšlikumiem informēja Veselības 
inspekcijas Veselības aprūpes departamenta Ārst-
niecības iestāžu kontroles nodaļas vadītāja Vikto-
rija Zefīrova-Tačinska.

Kopziņojums par sociālās aprūpes centros (SAC) 
nodrošinātās aprūpes kvalitāti ievietots šeit.

Pērn no jūlija līdz oktobra beigām klātienē veiktajās 
pārbaudēs 22 SAC pārbaudītas dažādas jomas: kā 
centrā organizēta klientu aprūpe, kādas ir telpas, 
vide un aprīkojums, kā organizēta veselības aprū-
pe un sociālais darbs, kāda ir kvalitātes un drošības 
pārvaldība, zāļu aprites sistēma, higiēna un epi-
demioloģiskā drošība un personāla kapacitāte un 
kompetence. Veselības inspekcija (VI) un Labklājī-
bas ministrija (LM) vēlētos sociālās aprūpes centru 
redzēt kā iestādi, kurā ir mājai pietuvināta, taču 
profesionāli organizēta vide ar ārstniecības pakal-
pojumiem un pilnu sociālo un medicīnisko aprūpi 
un rehabilitāciju. To, protams, vēlas ne tikai uzrau-
gošās iestādes, bet arī centru klienti un viņu tuvinie-
ki, SAC darbinieki un vadība, pašvaldības un privā-
tie pakalpojuma sniedzēji, kuru pārziņā ir sociālās 
aprūpes iestādes. Diemžēl realitāte atbilst tam, ko 
iespējams panākt ar pielāgoto infrastruktūru un ie-
robežoto finansējumu, jo līdz šim sociālo aprūpes 

iestāžu makā nav iekritis nekas no Eiropas fondu lī-
dzekļiem. Šāds mērķis nebija paredzēts ne iepriek-
šējā, ne šajā plānošanas periodā. Cerība pavīdējusi, 
lasot nākamās septiņgades plānus, kuros iekļauta 
ilgstošas sociālās aprūpes institūciju pielāgošana 
epidemioloģiskā apdraudējuma situācijai, jaunu 
ģimeniskai videi pietuvinātu senioru aprūpes insti-
tūciju izveidei un esošo pārveidei par multifunkcio-
nāliem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai sāktu 
lāpīt padilušo un dažviet pat cauro “deķīti”.

VI un LM pārbaudītāji sociālās aprūpes centros 
pērn konstatējuši vairākus drošības riskus, tāpēc 
izvirzījuši nepieciešamos uzlabojumus, kā galve-
nos minot ģimenes ārsta institūcijas stiprināšanu 
sociālās aprūpes iestādēs, paātrinātu SAC digita-
lizāciju (aprūpes uzskaites programmas, teleme-
dicīna), aprūpētāju/māsu apmācību un aprūpētāju 
profesionālo izglītību, zāļu ordinēšanas pilnveidi, 
epidemioloģiskās drošības rīcības plānu pārstrā-
di (lai varētu izolēt līdz 50% klientu), SAC ar 3. un 
4. aprūpes līmeņa klientiem reģistrēšanu Ārstnie-
cības iestāžu reģistrā u. c.

Veselības inspekcijas piedāvātos praktiskos 
priekšlikumus atradīsit prezentācijā (šeit), taču, kā 
atzīmēja Rīgas domes Labklājības departamenta 
direktora vietnieks Sociālās pārvaldes priekšnieks 
Mārtiņš Moors, pašvaldībām tie sen labi zināmi, 
taču risinājums nav iespējams bez veselības un so-
ciālās aprūpes integrācijas, atbilstoša finansējuma 
un uzlabotas infrastruktūras, un tas ir nacionāla 
mēroga gan starpnozaru, gan starplīmeņu jautā-
jums. “Kovids izgaismoja īlenu, kas lien ārā no mai-
sa. Varbūt tas palīdzēs arī abām ministrijām, padotī-
bas iestādēm, pašvaldībām un citiem iesaistītajiem 
sēsties pie viena galda un veidot vienotu izpratni par 
šīs problēmas sistēmisko ietekmi, pēc tam iesaistot 
arī politiķus,” sacīja M. Moors.

Neapšaubāmi daudz ko var panākt ar attieksmi, 
un LM Metodiskās vadības un kontroles departa-
menta vecākā eksperte Dzintra Kandere uzsvēra 
pozitīvos piemērus, ko pārbaudītāji saredzēju-
ši sociālās aprūpes centros, un teica paldies par 
daudzviet radīto māju sajūtu. Viņas novēlējums vi-
siem šajā grūtajā Covid laikā: veselība uzlabosies, 
ja būs labsajūta! Tikai jāpiebilst, ka tā “jābaro” un 
jāveido, bet tas savukārt ir atkarīgs no daudziem 
faktoriem un kompleksa risinājuma.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautā-
jumos Ilze Rudzīte minēja tiešraides tērzētavā 

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/623-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-10-februari-2021
https://www.vi.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestades
https://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/6520-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-10-februari-2021
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iesūtītos jautājumus un komentārus un pirmām 
kārtām par nepieciešamību valstiski risināt vese-
lības aprūpi SAC, atbilstošu finansējumu un ie-
spējām ieguldīt centru infrastruktūrā. Komitejas 
vadītājs Guntis Libeks atzina, ka Veselības inspek-
cijas un LM priekšlikumos ietvertas daudzas labas 
lietas, kas vērstas uz tajos mītošo dzīves uzlabo-
šanu, bet beidzot valstij būtu jāparedz investīcijas 
sociālās aprūpes centriem, citādi prasības un labie 
vēlējumi paliks tikai uz papīra. “Tie ir milzīgi sistē-
miski jautājumi, kas prasa nacionāla līmeņa politiku 
un risinājumu,” sacīja LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas vadītājs.

LM Sociālo pakalpojumu departamenta direk-
tora vietniece Sigita Rozentāle atzīmēja, ka no 
Atjaunošanas un noturības mehānismā šobrīd ie-
zīmētajiem 26,5 miljoniem eiro ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojumu noturības un nepārtrauktī-
bas nodrošināšanai tie sociālās aprūpes centri, kas 
reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, 
varēs pretendēt uz 11 miljoniem. Savukārt otrs pa-
sākums par jaunu, ģimeniskai videi pietuvinātu so-
ciālās aprūpes institūciju izveidi vai pārveidi pare-
dzēts tikai pašvaldībām, un plānotais finansējums 
tam ir 15 miljoni eiro.

Noslēdzot diskusijas, komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Libeks klātesošos uzmundrināja, sacīdams, 
ka nedrīkst nolaist rokas, jāmeklē sadarbības for-
mas un jādomā, kā iesaistīt tos, kam ir spēks un 
vara.

Sniedzot informāciju par mājokļa pabalstu, LPS 
padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Ilze Rudzīte pauda daudzu pašvaldību bažas par 
šā pabalsta nodrošināšanu, kā arī par vairākām 
grupām, kas atbilstoši jaunajai kārtībai pabalstu 
vairs nevarēs saņemt. Ņemot vērā, ka Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijā tiek skatīti grozī-
jumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā 2. lasījumam, notikušas gan pašvaldību 
speciālistu diskusijas par nepieciešamajiem grozī-

jumiem, gan arī tikšanās ar LM speciālistiem par 
iespējamiem risinājumiem. Viens no kompromisa 
risinājumiem ir, ka pašvaldība saistošajos noteiku-
mos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus izdevu-
mu pozīciju normām, kā arī attiecināt koeficientu 
noteiktiem mājsaimju veidiem mājokļa pabalsta 
apmēra aprēķināšanai. Pašvaldības aktualizējušas 
arī nepieciešamību nodrošināt valsts budžeta līdz-
finansējumu mājokļa un garantētā minimālā ienā-
kuma (GMI) pabalsta nodrošināšanai, kā arī vieno-
ta mājokļa pabalsta aprēķina ieviešanas termiņu.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likumā nosaka, ka 1. aprīlī tiks ieviests 
vienots aprēķins mājokļa pabalsta piešķiršanai. 
To aprēķinās, ņemot vērā izdevumus par dzīvo-
jamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par 
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām), par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens 
nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabas
gāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana), un ar tele-
komunikācijas pakalpojumiem un internetu saistī-
tos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitī-
tāju uzstādīšanu un verifikāciju. Mājokļa pabalsta 
apmēru aprēķinās kā starpību starp GMI sliekšņu 
summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevu-
miem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem 
pēc noteiktas formulas (MK 17.12.2020. noteikumi 
nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiā-
lās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanu”).

Vēl piebilde: šeit pieejamas Veselības ministrijas 
sagatavotās shēmas un veidlapas, lai sniegtu at-
balstu sociālās aprūpes iestādēm dažādu ar epide-
mioloģisko situāciju saistītu situāciju risināšanai.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Soci%C4%81l%C4%81s_apr%C5%ABpes_iest%C4%81%C5%BEu_audits_p%C4%81rbaude_2020, Vesel%C4%ABbas_inspekcijas_prezent%C4%81cija.pdf
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LPS Dzīvokļu apakškomitejas un 
Mājokļu politikas tīkla sēde

LPS Dzīvokļu apakškomitejas un Mājokļu politikas 
tīkla sēde 10. februārī notika attālināti, un tā bija 
slēgta, piedalījās tikai reģistrētie dalībnieki. Sēdi 
vadīja LPS Dzīvokļu apakškomitejas priekšsēdē-
tājs Jurijs Strods.

Sanāksmes darba kārtībā bija divi jautājumi: īres 
namu programma un tipveida daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas projekta prezentācija.

Par izmaksu ziņā pieejamu īres namu program-
mas izstrādi informēja Ekonomikas ministrijas 
(EM) valsts sekretāra vietniece Ilze Beināre.

Jau pirms sanāksmes LPS lūdza pašvaldības izteikt 
viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar īres namu 
programmas pamatnosacījumiem: cik īres dzīvok-
ļu būtu jāizbūvē, lai nodrošinātu to aizpildījumu; 
vai pašvaldības kapitālsabiedrības varētu īstenot 
īres mājas būvniecību, kāda būtu to kompetence, 
kapacitāte un līdzfinansējums šādu projektu īste-
nošanā; iespējamais pašvaldības ieguldījums īres 
namu būvniecībā – infrastruktūras izbūve, zemes 
nodrošināšana, līdzfinansējums, ilgtermiņa dzī-
vokļu noma, garantijas u. c.

EM iecerējusi dzīvokļu problēmu risināt ar ES At-
veseļošanas un noturības mehānisma palīdzību, 
2021.–2026. gadā reģionālās nevienlīdzības ma-
zināšanas sadaļā ietverot īres mājokļu būvniecī-
bu un izveidojot fondu zemu izmaksu īres māju 
būvniecībai. Šim mērķim iezīmētais finansējums ir 
42,9 miljoni eiro, kas plānots 700 dzīvokļu izbūvei.

Ilze Beināre uzsvēra, ka Atveseļošanas un notu-
rības mehānisma plānā nospraustie rādītāji jā-
sasniedz līdz 2026. gada vidum. Tā kā šī ir valsts 
programma, tā jāsaskaņo ar Eiropas Savienību un 

jāievēro galvenais nosacījums: uzbūvētajiem mā-
jokļiem īres maksa nedrīkst pārsniegt 30% no māj-
saimes ienākumiem. Zemā īres maksa ir galvenais 
šajā programmā, lai tā būtu pieejama iedzīvotā-
jiem.

Izmaksu ziņā pieejamu īres namu programmai 
EM piedāvā vairākus pamatnosacījumus. Pro
grammas ieviešanas modelis paredz, ka to īstenos 
publiskās vai privātās kapitālsabiedrības, kas bū-
vēs īres mājas, izmantojot aizdevumu no komerc-
bankām (32,5% no projekta izmaksām), Altum aiz-
devumu (32,5% no projekta izmaksām) un grantu 
30% apmērā no projekta izmaksām, kā arī 5% 
pašu līdzfinansējumu. 15 gadus pēc īres nama iz-
būves privātā vai publiskā kapitālsabiedrība segtu 
aizdevuma atmaksu komercbankai un nākamajos 
15 gados – finanšu institūcijai Altum.

Programma iecerēta visā Latvijā, izņemot Rīgu un 
ar to robežojošās pašvaldības. Mājsaimju lielums 
un ienākumu slieksnis, lai saņemtu mājokli, varē-
tu būt šāds: vienistabas dzīvoklis – līdz 980 eiro, 
divistabu dzīvoklis – līdz 1635 eiro un vismaz di-
vas personas, trīs un vairāk istabu dzīvoklis – līdz 
2450 eiro un vismaz divas personas. Prioritāte 
īres dzīvokļu piešķiršanai tiktu dota konkrētām 
iedzīvotāju grupām pēc noteiktā ienākumu sliek
šņa – daudzbērnu ģimenēm, skolotājiem, policis-
tiem, medicīnas personālam u. c. Šobrīd plānotā 
īres maksa – 4 eiro/m², ko indeksētu reizi piecos 
gados atbilstoši inflācijai, bet varētu palielināt, 
veicot kompleksu ēkas atjaunošanu, kā arī komu-
nālie maksājumi, apsaimniekošanas izdevumi un 
uzkrājums 2 eiro/m². Īres līgumā būtu paredzēts, 
ka dzīvokli aizliegts nodot apakšīrē/nomā, īrnieki 
reģistrē dzīvoklī savu deklarēto dzīvesvietu, īres 
līgumu reģistrē zemesgrāmatā un īrnieku rindu 
pārvaldītu pašvaldība. Vēl pie nosacījumiem jā-
min, ka paredzētās būvniecības izmaksas veidotu 
līdz 1200 eiro/m² un ēkai jābūt gandrīz nulles ener-
ģijas ēkai. EM piedāvā uzturēšanas nosacījumos 
paredzēt, ka ēkas apsaimniekotāju izvēlas publis-
kā iepirkumā reizi piecos gados, kā arī jāizstrādā 
uzturēšanas plāns ēkas dzīves ciklam un atbilstoši 
tam jāveic regulāri maksājumi ēkas uzturēšanai.

EM valsts sekretāra vietniece Ilze Beināre griezās 
pie pašvaldībām ar aicinājumu un lūgumu apdo-
māt, kurām pilsētām un novadiem būtu vajadzī-
gas šādas īres mājas un kuras pašvaldības būtu 
gatavas iesaistīties. Pagaidām interesi paudušas 
Jelgava, Valmiera, Bauska, Smiltene un vēl dažas 



pašvaldības, jo vēl pārāk daudz neskaidrību un ris-
ku, piemēram, par pašvaldības kapitālsabiedrības 
5% līdzfinansējumu, būvniecības izmaksām, zema-
jām īres maksām, mājsaimniecību sliekšņiem u. c.

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos 
Aino Salmiņš lūdz ieinteresētās pašvaldības pie-
teikties (aino.salmins@lps.lv), lai tuvākajās nedē-
ļās pamatīgāk pastrādātu ar aprēķiniem par nau-
das plūsmu un citiem tehniskiem jautājumiem. 
Diskusijai tiek piedāvāts arī priekšlikums par īres 
namu būvniecību kā sabiedrisko pakalpojumu – lī-
dzīgi, kā tas ir, piemēram, ar siltumapgādi. Tāpat 
būtu jāapspriež īres griestu noteikšana, jo 4 eiro 
par kvadrātmetru daudzos reģionos ir liela vai pat 
nesamērīga maksa.

Pagājušā gadā beigās pēc Ekonomikas ministrijas 

pasūtījuma firma “Cubed” 45 dienās izstrādāja tip-
veida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektu 
(ar dzelzsbetona konstrukcijām), un sanāksmē ar 
to iepazīstināja projekta izstrādātājs Ēriks Kehris.

Pasūtītais būvprojekts iekļaujas noteiktajos iz-
maksu rāmjos. Tas ir pilns tipveida dzīvojamās 
ēkas projekts BIM vidē, pielāgojams visā valsts 
teritorijā, gandrīz nulles enerģijas ēka, būvēta no 
Latvijā ražotiem materiāliem, ātri montējama un 
modelējama. Sēdes dalībnieki atzinīgi novērtē-
ja šo projektu, taču rosina Ekonomikas ministriju 
precizēt atbildības sadalījumu.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

7

Videokonference par diagnosticējošiem 
un monitoringa darbiem izglītības 
iestādēs

11. februārī LPS sadarbībā ar Valsts izglītības sa-
tura centru (VISC) organizēja tiešsaistes video-
konferenci pašvaldību izglītības pārvalžu vadī-
tājiem, izglītības iestāžu vadībai, izglītības dar-
ba organizatoriem un ikvienam interesentam 
“Dia gnosticējošo un monitoringa darbu norise 

2020./2021. mācību gadā”. To vadīja LPS padom-
niece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. ad-
min. Ināra Dundure.

VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu noda-
ļas vadītājs Kaspars Špūle iepazīstināja ar 3. un 
6. klašu diagnosticējošo darbu norisi un plānota-
jiem monitoringa darbiem un to norisi 9. klasēs, kā 
arī pastāstīja par diagnosticējošo un monitoringa 
darbu vērtēšanu (prezentāciju skatiet šeit!).

Viņš uzsvēra, ka šajā mācību gadā diagnosticējo-
šie darbi visiem skolēniem tiek piedāvāti ar vienā-
dām prasībām un vērtēšanas kritērijiem, lai bērni 
varētu sevi pārbaudīt, vai spēj visus uzdevumus 
izpildīt pareizi un bez citu palīdzības. Diagnosticē-
jošo darbu vērtēs, iegūto rezultātu izsakot procen-
tos. Vērtējums neietekmēs ne semestra, ne gada 
vērtējumu.

Tiešraides laikā VISC pārstāvis saņēma daudz jau-
tājumu, kuriem varat izsekot videokonferences ie-
rakstā LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, 
videoarhīvs – Videoarhīvs” jeb šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

mailto:aino.salmins@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6528-video-par-diagnosticejosiem-un-monitoringa-darbiem-izglitibas-iestades
http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/615-11-februari-plkst-1400-videokonference-par-diagnosticejosajiem-darbiem-izglitibas-iestades
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Tikšanās ar ekonomikas ministru 
videokonferencē par valsts atbalstu 
uzņēmējiem

12. februārī LPS un Ekonomikas ministrija rīkoja 
videokonferenci par valsts atbalstu uzņēmējiem. 
Pasākumā piedalījās ekonomikas ministrs Jānis 
Vitenbergs, pašvaldību vadītāji un pārstāvji un 
uzņēmēji. Videokonferenci vadīja LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Pasākuma videoierakstu iespējams noskatīties 
šeit.

Videokonferencē klātesošie pārrunāja pašreizējo 
ekonomisko situāciju pašvaldībās, diskutēja par 
uzņēmēju noskaņojumu un priekšlikumiem situā-
cijas efektīvākai risināšanai, kā arī saņēma infor-
māciju par valsts atbalsta programmām.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs ieskicēja uz-
ņēmējiem pieejamo valsts atbalstu, lai pārvarētu 
Covid-19 pandēmijas sekas. Viņš aicināja pašval-
dības aktīvi informēt, sadarboties un iesaistīt vie-
tējos uzņēmējus, lai varētu mērķtiecīgāk un pilnā 

apmērā sniegt atbalstu krīzes laikā.

Pašvaldību vadītāji ministram uzsvēra nepiecie-
šamību risināt samilzušās tirdzniecības nozares 
problēmas, ņemot vērā valstī noteiktos stingros 
ierobežojumus. Būtu efektīvāk jāizvērtē un jāno-
saka šie ierobežojumi, ņemot vērā tieši vietējo tir-
gotāju, Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju situāci-
ju novados. Liels izaicinājums uzņēmējdarbībai ir 
augstie komunālie maksājumi un nomas maksas. 
Pašvaldības iespēju robežās jau nodrošina uzņē-
mējiem nomas maksas atlaides, tomēr daudziem 
privātajiem uzņēmējiem ir problēmas. Tāpat paš-
valdības pauda gatavību palīdzēt un identificēt tos 
šķēršļus, kāpēc uzņēmēji nepiesakās vai nesaņem 
valsts noteikto atbalstu.

Pašvaldības uzsvēra arī skaistumkopšanas noza-
res skaudro situāciju, rosinot nekavēties ar risi-
nājumu, jo kopumā šobrīd noteiktie ierobežojumi 
varētu veicināt ēnu ekonomiku, ko ilgtermiņā būs 
sarežģīti novērst. Tāpat pašvaldības ministram 
uzsvēra, ka svarīgi ir arī mājokļu politikas, ener-
ģētikas, zaļā koridora, Eiropas Savienības atbalsta 
mehānismu un grantu shēmu jautājumi.

Videokonferences otrajā daļā EM Uzņēmējdar-
bības konkurētspējas departamenta direktors 
Kristaps Soms prezentēja valsts atbalsta pro
grammas uzņēmējiem un atbildēja uz interesentu 
jautājumiem.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS tikšanās ar Valsts meža dienesta 
pārstāvjiem

16. februārī plkst. 13 LPS rīko tikšanos ar Valsts 
meža dienesta (VMD) pārstāvjiem, kas tiks trans-
lēta tiešraidē.

Sanāksmē VMD speciālisti informēs un notiks dis-
kusija par šādiem jautājumiem:

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/626-videokonference-par-valsts-atbalstu-uznemejiem
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1. Pašvaldību un VMD sadarbība lēmumu pieņem-
šanā par mikroliegumu izveidi meža zemēs.

2. Ugunsapsardzība mežā.

Sanāksmei būs iespēja pieslēgties Microsoft Teams 

platformā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Tiešsaistes tikšanās ar satiksmes ministru

17. februārī plkst. 13 LPS rīko videokonferenci
tikšanos ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu. Saru-
na norisināsies attālināti un būs slēgta, tajā pieda-
līsies tikai reģistrēti dalībnieki.

Darba kārtība:

1. Par valsts autoceļu atjaunošanas projektiem 
2021. gadā:

• par plānotajiem remontdarbiem un finansēju-
mu valsts reģionālajiem un vietējiem autoce-
ļiem;

• par prognozēm vidēja termiņa budžeta ietva-
ram 2022., 2023. un 2024. gadam.

2. Par progresu “Latvijas valsts ceļu” attīstības 
stratēģijas 2020.–2040. gadam īstenošanā.

3. Par Satiksmes ministrijas aktivitātēm zaļā kursa 
transporta sektorā, iespējām satiksmes un infra-
struktūras uzlabošanas projektiem piesaistīt Eiro-
pas Atveseļošanas un noturības mehānisma finan-
sējumu, veicamie pasākumi CO₂ samazinājumam 
transportā, pilsētas autobusiem nodrošinot pāreju 
uz bezemisijas jeb tīro degvielu.

4. Par progresu platjoslas sakaru infrastruktūras 
izbūvē lauku teritorijās.

5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu orga-
nizāciju, tajā skaitā nepieciešamo finansējumu 
2021. gadā.

6. Par sabiedriskā transporta pakalpojuma iepir-
kuma 2021.–2030. gadam gaitu.

7. Komercpārvadājumu ieviešana sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanā Latvijā.

Informēs: Satiksmes ministrijas, VAS “Latvijas 
valsts ceļi” un valsts SIA “Autotransporta direkci-
ja” pārstāvji.

Sanāksme tiek organizēta attālināti, izmantojot 
MS Teams platformu.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
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Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides 
aizsardzība” tikšanās

18. februārī plkst. 13 attālināti notiks pašvaldību 
sadarbības tīkla “Vides aizsardzība” tikšanās.

Darba kārtība:

13:00 – Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 
2021.–2028. gadam, tuvākajā laikā risināmie jautā-
jumi, lai sasniegtu nospraustos mērķus atkritumu 
apsaimniekošanas jomā – atkritumu apsaimnie-
košanas reģionu pārstāvji (Kurzeme: Normunds 
Niedols, Gaitis Celms, Ēriks Zaporožecs; Latgale: 
Jurijs Petkevičs, Aivars Pudāns (Kaspars Laizāns); 

Vidusdaugava: Guntars Gogulis; Vidzeme: Gints 
Kukainis, Aldis Amantovs; Zemgale: Alvils Grīn-
felds; Pierīga: Baiba Rosicka; Rīga: Mairita Lūse; 
un LPS padomniece Sniedze Sproģe (katrs 5–7 
min.).

14:30 – Pašvaldību kapitālsabiedrību izvērtēšana 
un attīstības plānošana; līgumsaistības; kredīt-
saistības; privātā un publiskā partnerība (PPP) at-
kritumu apsaimniekošanas jomā – zvērināts advo-
kāts Edgars Atlācis.

15:15 – Tekstila savākšanas infrastruktūras attīstī-
šana nākotnē – “Eco Baltia” vides sektora vadītājs 
Jānis Aizbalts.

15:35 – Riepu apsaimniekošanas aktualitātes un 
riepu depozīta sistēmas plānotā ieviešanas gaita – 
Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas vadī-
tāja Tīna Lūse.

15:50 – “Maksā, cik izmet!”: Jūrmalas piemērs. 
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
juma iepirkumi – Latvijas Atkritumu saimniecības 
uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Armands 
Nikolajevs.

Diskusija, secinājumi, priekšlikumi.

Sanāksme notiks Microsoft Teams platformā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Videokonference par blīvi apdzīvotām 
teritorijām

24. februārī plkst. 10 LPS “Vidzemes plānošanas 
reģiona” Inovāciju nedēļā rīko konferenci “Blīvi ap-
dzīvotas teritorijas”.

Pirms diviem gadiem Centrālā statistikas pārvalde 
sāka publicēt datus par blīvi apdzīvotām teritori-
jām, kurus arvien biežāk izmanto dažādi speciālis-

ti. Šīs konferences plānā ietverts skaidrojums, kas 
ir blīvi apdzīvotas teritorijas, kādas ir tās pielieto-
šanas iespējas, redzēsit pieredzes stāstu, kā Mār
upes pašvaldība izmanto šīs teritorijas ūdenssaim-
niecībā, kā arī pieejamie rīki tiešsaistē.

Konference būs skatāma Microsoft Teams platfor-
mā šajā saitē.

Pasākuma programma:

10:00–10:20 – Blīvi apdzīvotas teritorijas un pil-
sētu apkaimes: pamats statistikas aprēķināšanai 
mazās teritorijās – Dāvis Kļaviņš.

10:20–10:40 – Teritoriālā statistika. Vai ikvienam 
sasniedzama? – Uldis Ainārs.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY1M2YxYWEtODBiNC00Y2U1LWEwZWQtNjI0MTEwYTkyYjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7616718-63b3-41f9-b67d-445cd0ea4013%22%2c%22Oid%22%3a%220ebfd15a-06aa-438b-8e55-9a39ee381630%22%7d
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10:40–11:10 – Blīvi apdzīvotu teritoriju izmantoša-
nas iespējas – Māris Pūķis.

11:10–11:25 – Blīvi apdzīvotu teritoriju izmantoša-
na ūdenssaimniecībā – Ilze Krēmere.

11:25–11:45 – Blīvi apdzīvoto teritoriju interaktīvā 

karte ikvienam – Jānis Upenieks.

Saite uz pasākumu šeit.

Jānis Upenieks,
LPS analītiķis

Videokonference par mājas (istabas) 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanu

25. februārī plkst. 11 LPS rīko videokonferenci 
par mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību 
ievērošanu, uzskaiti un kontroli, kā arī par klaiņo-
jošo dzīvnieku ķeršanu, nogādāšanu patversmēs, 
savlaicīgu atdošanu īpašniekiem (turētājiem) un 
saprātīgu kritēriju izvirzīšanai iepirkumu nosacīju-
miem šo darbu veikšanai.

Darba kārtība:

1. Normatīvo aktu aktualitātes mājas (istabas) 
dzīvnieku aizsardzības jomā.

2. Suņu reģistrācija Lauksaimniecības datu cen-
trā. Sadarbība ar pašvaldībām, atbildība par 
datu lietošanu.

3. Veterinārmedicīnas prasības. Veterinārārstu un 
pašvaldību sadarbība. 

Jautājumi, atbildes, secinājumi.

Sanāksmi 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 epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Eiropas Pašvaldību kongresa aktīvā 
darba nedēļa

Pagājušonedēļ Latvijas delegācijas pārstāvji attāli-

nāti piedalījās Eiropas Padomes Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību kongresa (turpmāk – kongress) darbā 
trīs komitejās, kā arī Pilnvaroto pārstāvju forumā.

10. februāra rīta pusē notika Aktuālo jautājumu 
komitejas sanāksme, kurā piedalījās Jelgavas pil-
sētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Komitejā tika skatīti divi ziņojumi par LGBT (les-
bietes, geji, biseksuāļi un transpersonas) personu 
aizsardzību saistībā ar pieaugošo naida noziegu-
mu un diskrimināciju visā Eiropā. Ziņojumā vērtēta 
vietējo un reģionālo pašvaldību loma un pienākumi 

http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2021-02-24/blivi-apdzivotas-teritorijas.html
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/622-25-februari-plkst-1100-videokonference-par-majas-istabas-dzivnieku-labturibas-prasibu-ieverosanu


• 8. februārī LETA: “Valdības partneri informēs 
par problēmām ar to iesaisti lēmumu pieņem-
šanā Covid-19 laikā” – par piecu valdības part-
nerorganizāciju rīkoto preses konferenci, kurā 
piedalīsies arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

• 8. februārī LV portāls: “Vietējo kopienu padomes. 
Pa īstam vai ķeksīša pēc?” – ekspertu, tajā skaitā 
LPS padomnieces Kristīnes Kinčas, atbildes uz 
jautājumu par to, kādu pieeju iedzīvotāju konsul-
tatīvo padomju veidošanai un darbībai vajadzētu 
paredzēt topošajā Pašvaldību likumā (šeit).

• 8. februārī Diena.lv: “Pretrunīgi nozares minis-
trijas un valdības lēmumi sanikno skolas un ve-
cākus” – par valdības lēmumu neļaut pirmajām 
divām klasēm 8. februārī sākt mācības klātienē 
un LPS padomnieces Ināras Dundures rosinā-
jumu ļaut pašvaldībām pašām izlemt, kā tiek 
organizētas mācības (šeit).

• 8. februārī Jauns.lv: “Aicina atļaut klātienes 
mācības vismaz 1.–3. klašu skolēniem” – saruna 
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šādu personu aizsardzībā. Savukārt otrs ziņojums 
apskata LGBT personu tiesības un problēmas Po-
lijā pēc tam, kad kongresā tapa zināms, ka vairāk 
nekā 80 Polijas pašvaldību pieņēmušas rezolūcijas 
pret “LGBT ideoloģiju” (termins izveidojies Polijas 
politiskajā leksikā). Kongress aicina Eiropas paš-
valdības cīnīties pret šāda veida diskrimināciju un 
atgādina, ka vietējiem politiķiem jāpārstāv visu 
savu vēlētāju intereses neatkarīgi no to dzimuma, 
vecuma, rases, seksuālās orientācijas utt.

10. februāra pēcpusdienā notika Pārvaldības ko-
mitejas sanāksme, kurā piedalījās Kārsavas nova-
da domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Komitejas darba kārtībā tika skatīti tādi jautājumi 
kā mājokļu koplietošanas problēmas, teritoriālā 
solidaritāte, viedās pilsētas un reģioni, kā arī Eiro-
pas pašvaldību hartas ievērošanas nodrošināšana 
smagajā krīzes situācijā. Covid-19 pandēmijas lai-
kā novērots, ka atsevišķās Eiropas valstīs notikusi 
kompetences centralizācija, kas kaitējusi vietējai 
autonomijai un palielinājusi sociālo un teritoriālo 
nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi veselības aprū-
pei un labklājībai.

11. februārī visas dienas garumā notika Monito-
ringa komitejas sanāksme, kurā piedalījās LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Monitoringa komitejas sanāksmē tika skatīti zi-
ņojumi par Bulgārijas un Nīderlandes vietējās un 
reģionālās demokrātijas atbilstību Eiropas pašval-
dību hartai, kā arī Ukrainā un Bosnijā un Hercego-
vinā notikušo pašvaldību vēlēšanu novērošanas 
rezultātiem. Plašas debates izraisīja ziņojums par 
vietējiem referendumiem, kur par labo piemēru 
elektroniskā balsojuma nodrošināšanā tika piemi-
nēta mūsu kaimiņvalsts Igaunija.

Visbeidzot, 12. februārī ar LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska un Jelgavas pilsētas domes priekšsē-
dētāja Andra Rāviņa līdzdalību notika Pilnvaroto 
pārstāvju forums.

Forumā tika pieņemti trīs ziņojumi: par jaunie-
šu darbu vietējā un reģionālā līmenī, par Eiropas 
pašvaldību hartas ievērošanu Ungārijā un par gal-
vaspilsētas statusu. Ziņojumā par galvaspilsētas 
statusu netiek uzsvērta nepieciešamība pēc kāda 
īpaša galvaspilsētas statusa ar vienādiem nosacī-
jumiem visām Eiropas valstīm, bet uzsvērts, ka jā-
ņem vērā katras galvaspilsētas īpašās vajadzības. 
Tā kā ziņojums jau tika apstiprināts iepriekš noti-
kušajā Pārvaldības komitejā, Eiropas valstu dele-
gāti plašas diskusijas neizvērsa.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS MEDIJOS

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pretrunigi-nozares-ministrijas-un-valdibas-lemumi-sanikno-skolas-un-vecakus-14256563
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ar LPS padomnieci Ināru Dunduri par iespēju 
pašvaldībām lemt par klātienes mācību atsāk-
šanu, reģionālo principu, sociālo aspektu un ci-
tiem jautājumiem (šeit).

• 8. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 4 – LPS pa-
domnieces Ināras Dundures dalība LR4 raidī-
jumā “Подробности” par konsultāciju sākšanu 
skolās (šeit).

• 8. februārī LSM.lv; Replay.lv; ReTV: “VARAM 
revīziju Jelgavas novadā kavē strīds; ministrija 
aicina domi izvērtēt izpilddirektores atbilstību 
amatam” – par Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) ārkārtas finanšu 
revīziju Jelgavas novadā un LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska komentārs (šeit).

• 9. februārī LETA: “Saeimā rosina atcelt privāt-
īpašniekiem “uzliktās klaušas” tīrīt mājām pie-
gulošās ietves” – par Saeimas Vides un klimata 
apakškomisijā apspriesto ierosinājumu atcelt 
normatīvus, kas uzliek par pienākumu privāt-
īpašniekiem tīrīt īpašumiem piegulošās ietves un 
LPS padomnieces Sandras Bērziņas norādīto.

• 9. februārī Delfi: “Saeimā rosina atcelt privāt-
īpašniekiem “uzliktās klaušas” tīrīt mājām pie-
gulošās ietves” – par Saeimas Vides un klima-
ta apakškomisijā pārrunāto jautājumu par sāls 
lietošanas mazināšanu sniega kausēšanai ielās 
un LPS padomnieces Sandras Bērziņas sacīto 
(šeit).

• 9. februārī LA.lv: “Saeimā rosina atcelt privāt-
īpašniekiem “uzliktās klaušas” tīrīt mājām pie-
gulošās ietves” – par Saeimas Vides un klimata 
apakškomisijā apspriesto priekšlikumu atcelt 
normatīvus, kas uzliek par pienākumu privāt-
īpašniekiem tīrīt īpašumiem piegulošās ietves, 
un LPS padomnieces Sandras Bērziņas teikto 
(šeit).

• 9. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Jelgavas 
novads VARAM prasa pamatot ārkārtas revīziju 
un pārmet politisku izrēķināšanos” – par Jelga-
vas novada pašvaldības prasību VARAM pama-
tot ārkārtas revīziju un LPS priekšsēža Ginta 
Kaminska komentārs (šeit).

• 10. februārī LETA: “Valdības partneri informēs 
par problēmām ar to iesaisti lēmumu pieņem-
šanā Covid-19 laikā” – par piecu valdības part-
neru organizāciju rīkoto preses konferenci un 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalību tajā.

• 10. februārī LETA: “Martā būs pieejams ST 
spriedums pirmajā lietā par administratīvi te-
ritoriālo reformu” – par Satversmes tiesas (ST) 
lietām par Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likumu un LPS padomnieces Kristīnes 
Kinčas un vecākā padomnieka Māra Pūķa sacī-
to tiesas sēdē.

• 10. februārī LV portāls: “Valdības partneri: ir 
nepieciešams krīzes stratēģiskās vadības re
starts” – par LTRK, LDDK, LZA, LBAS un LPS 
aicinājumu valdībai efektīvi izmantot savstar-
pējās sadarbības potenciālu un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska sacīto par LPS iesaisti un paš-
valdību lomu krīzes novēršanā (šeit).

• 10. februārī Delfi: “Nozare ceļ trauksmi par te-
ritoriju plānošanas dokumentu publiskās ap-
spriešanas pusgada dīkstāvi” – par pašvaldību 
teritorijas plānošanas dokumentu publisko ap-
spriešanu Covid-19 laikā un vēstuli premjeram, 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistram, ekonomikas ministram un Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras direktoram, ko 
parakstījusi arī LPS (šeit).

• 10. februārī NRA.lv: “Valdības partneri cer uz 
lielāku iesaisti lēmumu pieņemšanā” – par pie-
cu valdības partnerorganizāciju preses konfe-
renci un LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalību 
tajā (šeit).

• 10. februārī Reitingi.lv: “Valdības partneri: ir 
nepieciešams krīzes stratēģiskās vadības re
starts” – par LTRK, LDDK, LZA, LBAS un LPS 
kopīgo preses konferenci un LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska dalību tajā (šeit).

• 10. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Anda 
Rožukalne: Krievijas kanālu slēgšana daudziem 

https://jauns.lv/raksts/zinas/427056-aicina-atlaut-klatienes-macibas-vismaz-1-3klasu-skoleniem
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2021&m=2&d=8
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/varam-reviziju-jelgavas-novada-kave-strids-ministrija-aicina-domi-izvertet-izpilddirektores-atbilstibu-amatam.a392110/
https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-rosina-atcelt-privatipasniekiem-uzliktas-klausas-tirit-majam-piegulosas-ietves.d?id=52916889
https://www.la.lv/saeima-rosina-atcelt-privatipasniekiem-uzliktas-klausas-tirit-majam-piegulosas-ietves
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/jelgavas-novads-varam-prasa-pamatot-arkartas-reviziju-un-parmet-politisku-izrekinasanos.a392114/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/324733-valdibas-partneri-ir-nepieciesams-krizes-strategiskas-vadibas-restarts-2021
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/nozare-cel-trauksmi-par-teritoriju-planosanas-dokumentu-publiskas-apspriesanas-pusgada-dikstavi.d?id=52921293
https://nra.lv/latvija/338995-valdibas-partneri-cer-uz-lielaku-iesaisti-lemumu-pienemsana.htm
https://reitingi.lv/lv/news/ekonomika/140628-valdibas-partneri-ir-nepieciesams-krizes-strategiskas-vadibas-restarts.html_
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nozīmē pārrāvumu ikdienas paradumos” – LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska dalība LR1 raidīju-
mā “Labrīt” (šeit).

• 11. februārī LA.lv: “Covid-19 dēļ slēgtās skolas. 
Lauku skolas cieš lielpilsētu dēļ” – par mācību 
atsākšanu klātienē, valdības slēgto sēdi un LPS 
padomnieces Ināras Dundures pausto par re-
ģionālo principu, komunikāciju ar Slimību profi-
lakses un kontroles centru u. c. (šeit).

• 12. februārī Diena.lv: “Sociālie partneri vēlas 
piedalīties lēmumu pieņemšanā” – par valdības 
sociālo partneru – LDDK, LBAS, LTRK, LZA un 
LPS – preses konferenci un LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska akcentēto (šeit).

• 12. februārī LSM.lv; ReTV Ziņas – LPS padom-
nieces Ināras Dundures komentārs ReTV ziņu 
raidījumā par skolu nodrošinājumu ar datoriem 
(šeit).

• 12. februārī TV24 – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība raidījumā “Latvijas labums” par 
Covid-19 krīzes stratēģiskās vadības restartu 
(1. daļa šeit; 2. daļa šeit).

• 14. februārī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “NVO aicina 
nepilsoņiem pašvaldībās ļaut iesniegt kolek-
tīvos iesniegumus” – par topošo pašvaldību li-
kumu, kolektīvo iesniegumu instrumentu, LPS 
viedokli un LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

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

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

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

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

https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2021&m=2&d=10
https://www.la.lv/slegtas-skolas-lauki-cies-lielpilsetu-del
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/socialie-partneri-velas-piedalities-lemumu-pienemsana-14256875
https://www.retv.lv/raidijums/retv-zinas/retv-zinas-1900-12022021
https://xtv.lv/rigatv24/video/8blGb80PNn3-12_02_2021_latvijas_labums_1_dala
https://skaties.lv/zinas/nvo-aicina-nepilsoniem-pasvaldibas-laut-iesniegt-kolektivos-iesniegumus/
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projek-
tiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-66 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstī-
bu, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 
3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo 
industriju inkubators” īstenošanas noteikumi””

08.02.2021. 21.01.2021. Jā

2. VSS-63 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos 
nr. 678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievieno-
tās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināša-
na” īstenošanas noteikumi””

08.02.2021. 21.01.2021. Nē

3. VSS-76 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 7. aprīļa noteikumos nr. 171 “Noteikumi par valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu 
un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 
2014.–2020. gada plānošanas periodā””

11.02.2021. 28.01.2021. Jā

4. VSS-80 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā 
īpašuma Viestura ielā 44, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības īpašumā”

11.02.2021. 28.01.2021. Jā

5. VSS-78 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā 
īpašuma Ausmas ielā 17–31, Dobelē, Dobeles novadā, nodoša-
nu Dobeles novada pašvaldības īpašumā”

12.02.2021. 28.01.2021. Jā

6. VSS-81 – Rīkojuma projekts “Par dāvinājuma pieņemšanu” 12.02.2021. 28.01.2021. Jā
7. VSS-79 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā 

īpašuma Spīdolas ielā 7–9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 
nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā”

12.02.2021. 28.01.2021. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

11. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS115 – Likumprojekts “Grozījumi Starptautis-
kās palīdzības likumā”

VSS100 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma 
Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pil-
sētas pašvaldības īpašumā”

VSS97 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos 
nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohē-
zijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498095
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498092
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2014.–2020. gada plānošanas periodā””

VSS99 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos 
nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ie-
viešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas po-
litikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–
2020. gadam””

VSS114 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Tvaika ielā 7b, Jēkabpilī, pārdošanu”

VSS103 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos 
nr. 635 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzī-
bas un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās 
projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi 
kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionā-
las nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īsteno-
šanas noteikumi””

VSS104 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos 
nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzī-
bas un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmās 
un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS105 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos 
nr. 130 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzī-
bas un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” cetur-
tās projektu iesniegumu atlases kārtas “Kultūras 
mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to 
saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā 
centra teritorijā” īstenošanas noteikumi””

VSS102 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts soci-
ālo pabalstu likumā”

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Latvijā saglabājas nemainīgi augsta 
saslimstība ar Covid-19 ES valstīs

Epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 Eiropas Sa-
vienības valstīs saglabājas augsta, tomēr Latvijā tā 
joprojām ir smagāka nekā ES vidēji: 14 dienu ku-
mulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju mūsu 

valstī šobrīd ir 577,1 (pirms nedēļas – 550,9), bet 
ES vidēji – 359,0, un Latvija ieņem 5. vietu no ES 
valstīm. Augsts kumulatīvais rādītājs ir arī Lietuvā 
un Igaunijā.

Atgriežoties no ārvalstīm, jāievēro stingra pašizo-
lācija, īpaši šajā laikā, kad Latvijā sekvencēšanas 
rezultātā ir atklāti deviņi Covid-19 jaunā britu celma 
gadījumi, turklāt divi no tiem atklāti vietējiem Latvi-
jas iedzīvotājiem, kuri nebija apmeklējuši ārvalstis.

Mums visiem jāturpina atbildīgi ievērot visas no-
teiktās drošības prasības – netikties ar cilvēkiem 
ārpus savas mājsaimes, ievērot fizisko distanci sa-
biedriskās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, kā arī 
pareizi lietot sejas masku, lai tā nosegtu degunu 
un zodu. No inficēšanās efektīvi pasargā tikai visu 
drošības soļu kopums.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498094
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498126
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498126
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498115
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498116
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498117
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498114
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498114
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Valsts kancelejas sagatavotie vizuālie 
materiāli

Apzinoties, cik liela nozīme ir tam, lai sabiedrība 
izprot un seko pareiziem sejas masku valkāšanas 
noteikumiem, Valsts kanceleja sadarbībā ar Slimī-

bu profilakses un kontroles centru izstrādājusi ma-
teriālu kopumu, kas šos noteikumus skaidro. Ma-
teriāli izmantojami sociālo tīklu, video ekrānu, iek-
šējā mārketinga, drukas reklāmas un citos kanālos.

Valsts kanceleja aicina ikvienu privātpersonu, uz-
ņēmumu vai iestādi šos materiālus izplatīt maksi-
māli plaši sev pieejamajos kanālos, jo tikai visiem 
kopā mums izdosies uzveikt Covid-19 pandēmiju.

Visi materiāli pieejami šeit.

Lai sasniegtu maskas lietošanas maksimālo mēr-
ķi – drošu aizsardzību līdzcilvēkiem un sev –, mas-
ka jāvalkā pareizi! Maskai jānosedz deguns un 
zods, labi jāpieguļ sejai. Kad maska ir uzvilkta, to 
nedrīkst vairākkārt noņemt un atkal uzvilkt un aiz-
tikt seju ar rokām.

Jāatceras, ka divas dienas, pirms parādās Covid-19 
saslimšanas simptomi, cilvēks ir infekciozs un var 
aplipināt tos līdzcilvēkus, ar ko kontaktējies tuvāk 
par 2 m ilgāk par 15 minūtēm.

Vairāk informācijas šeit.

Ministru kabinets apstiprinājis stratēģiju 
Latvijas sadzīvošanai ar Covid-19 
ilgtermiņā

Lai Latvijas iedzīvotāji, uzņēmēji un valsts pārvalde 
kopā sekmīgi uzveiktu Covid-19 pandēmiju, ir ne-
pieciešama vienota izpratne un saskaņota rīcība. 
Tāpēc Ministru kabinetā 9. februārī tika apstiprinā-
ta stratēģija Covid-19 izplatības samazināšanai 
un sabiedrības veselības saglabāšanai (šeit), līdz 
būsim uzveikuši vīrusa kontroli pār mūsu ikdienu. 
Stratēģija apvieno līdz šim gūtās mācības un aiz-

sāktos darbus un apvieno resursus, lai ne tikai pār-
varētu šo krīzi, bet lai mēs visi pēc tās būtu stiprāki.

Covid-19 ilgtermiņa pārvaldības stratēģijā noteikti 
trīs rezultatīvie rādītāji:

• veselības jomā ir mērķis samazināt 14 dienu ko-
pējo jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu skai-
tu uz 100 000 iedzīvotāju līdz 20;

• ekonomikas jomā plānots nodrošināt 2021. gada 
iekšzemes kopprodukta izaugsmi vismaz 3,6% 
apmērā;

• sociālās drošības jomā paredzēts nepieļaut bez-
darba līmeņa pieaugumu virs 10%.

Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības gru-
pa Ministru prezidenta vadībā apvienos kopīgā 
diskusijā gan politiskos spēkus, gan likumdevēju, 
gan sociālos partnerus, NVO pārstāvjus un arī zi-
nātniekus.

Darbu turpinās arī līdzšinējās trīs Covid-19 pārval-
dībā nozīmīgas grupas. Starpinstitūciju darbības 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jb4_ASkqlbyQduRQihuusl0kIJIq5UZv?usp=sharing
https://www.vm.gov.lv/lv/jautajumiatbildes-par-sejas-maskam
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/strategija-covid-19-parvaldisanai-2021.pdf
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koordinācijas grupa Valsts kancelejas direktora 
vadībā nodrošina institūciju savstarpējo sadarbī-
bu, reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas izmai-
ņām. Ekonomikā uzņēmēju atbalstam darbu tur-
pina Vadības grupa Covid-19 radīto ekonomisko 

seku novēršanai finanšu ministra vadībā. Nesen 
izveidotais Vakcinācijas projekta birojs rūpējas par 
kopējo mērķi – nodrošināt plašu un efektīvu Lat-
vijas iedzīvotāju vakcināciju, tiecoties uz kolektīvu 
Covid-19 imunitāti.

SPKC izstrādājis video iestāžu 
vadītājiem par rīcību grupveida 
saslimšanu gadījumā

Lai skaidrotu un veidotu izpratni par 
grupveida infekcijas slimību gadīju-
mu ziņošanas nozīmi un ziņošanas 
kārtību, Sabiedrības profilakses un 

kontroles centrs (SPKC) izveidojis video iestāžu 
vadītājiem, kā rīkoties grupveida saslimšanu gadī-
jumā.

Video mērķauditorija ir izglītības iestāžu, sociālo 
aprūpes institūciju un citu iestāžu vadītāji.

Video apskatāms šeit.

Latvijas Atveseļošanas un noturības 
plāna projekts iesniegts izvērtēšanai 
Eiropas Komisijai un sabiedrībai

9. februārī Finanšu ministrija (FM) iesniegusi iz-
skatīšanai Eiropas Komisijā (EK) Latvijas Atvese-
ļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna 
projektu. Ikviens interesents aicināts sniegt savu 
viedokli un komentārus uzsāktajā sabiedriskajā 

apspriešanā par ANM plāna projektu.

ANM ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budže-
ta programma, kas izveidota papildus 2021.–
2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu bu-
džetam. ANM plāna projekts sagatavots atbilstoši 
Nacionālā attīstības plāna mērķiem un EK ieteiku-
miem, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 
noteiktās rekomendācijas stabilai un veiksmīgai 
Latvijas izaugsmei.

Pēc viedokļa saņemšanas no EK un sabiedriskās 
apspriedes rezultātiem plāna projekts sadarbībā 
ar sociālajiem un sadarbības partneriem tiks piln-
veidots. Ieviešanas nosacījumus konkrētiem inves-
tīciju projektiem izstrādās pēc tam, kad konkrēti 
plānotie investīciju soļi tiks apstiprināti Ministru 
kabinetā. Saskaņā ar ANM regulas nosacījumiem 
ANM plāna galaversija jāiesniedz apstiprināšanai 
Eiropas Komisijā un ES Padomē ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. ANM līdzekļi Latvijai varētu būt pie-
ejami šā gada otrajā pusē.

Ar ANM plāna projektu ikviens interesents var ie-
pazīties FM lapā un ES fondu lapā. Komentārus un 
priekšlikumus par ANM plāna projektu un tā pieli-
kumiem var iesniegt elektroniski līdz 9. martam, 
sūtot tos uz epasta adresi rrf@fm.gov.lv.

http://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms
mailto:rrf@fm.gov.lv
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Aizdevumu programma pašvaldībām 
Covid-19 krīzes mazināšanai

11. februārī Ministru kabinetā apstiprināti VARAM 
izstrādātie noteikumi par kritērijiem un kārtību, 
kādā tiek izvērtēti un izsniegti jauni valsts aizde-
vumi pašvaldībām Covid-19 krīzes seku mazinā-
šanai un novēršanai. Likumā “Par valsts budžetu 
2021. gadam” noteikts, ka pašvaldību aizņēmu-
miem šogad ir pieejami 150 000 000 eiro.

Lai stiprinātu ekonomiku un mazinātu Covid-19 
negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, tai skaitā lai 
sniegtu darba iespējas iedzīvotājiem, ministrija 
valsts aizdevuma saņemšanai prioritāri virzīs aug-
stas gatavības pašvaldību projektus, kuru īsteno-
šana jāsāk jau šogad un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 
2022. gada decembrim.

Valsts aizdevuma saņemšanai pašvaldības varēs 
izvirzīt projektus pašvaldības ēku energoefekti-
vitātei; pašvaldības transporta infrastruktūras at-
tīstībai; autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā 
ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecī-
bai vai pārbūvei; jaunu pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no 

esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta 
vai autonomu risinājumu; atbalsta pasākumiem 
iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizē-
tiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Tāpat 
valsts aizdevumu varēs saņemt higiēnas prasību 
nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs; 
pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošanai paš-
valdības pakalpojumu sniegšanai, ja investīciju 
projektā tiek mainīta ēkas vai tās daļas funkciona-
litāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodro-
šināt pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā; īres dzī-
vokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona 
esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot 
ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu; pašvaldības 
meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunoša-
nai, pārbūvei vai ierīkošanai; būvprojektu izstrādei 
projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas 
Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palī-
dzības vai no citiem finanšu līdzekļiem.

Īpaši domājot par Covid-19 izplatības mazināša-
nu, VARAM atbalsta programmā iekļāvusi iespēju 
pašvaldībām saņemt aizdevumu sociālo aprūpes 
namu pārveidošanai vai pārbūvei atbilstoši higi-
ēnas prasībām, lai piemērotu šādas iestādes dro-
šiem darba apstākļiem un pakalpojumu sniegša-
nai.

Atbilstoši VARAM izstrādātajiem noteikumiem 
pašvaldībām līdz katra mēneša pirmajam datu-
mam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novem-
brim būs iespēja iesniegt ministrijā augstas gatavī-
bas investīciju projektus finansējuma saņemšanai. 
Pirmos investīciju pieteikumus VARAM pašvaldī-
bas var iesniegt līdz 1. martam.

Latvijā sācies priekšvēlēšanu aģitācijas 
periods pirms pašvaldību vēlēšanām

6. februārī Latvijā sācies 120 dienu priekšvēlēšanu 
aģitācijas periods pirms pašvaldību vēlēšanām, 
kas ilgs līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam. Šajā pe-
riodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežo-
jumi, tai skaitā attiecībā uz aģitācijas materiālu 
izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, 
internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas lī-
dzekļos.

Aģitācijas veicējiem, t. sk. politiskajām partijām, 
to apvienībām un deputātu kandidātiem, atļauts 
izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai 



20

pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 
(KNAB) un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomei (NEPLP) iesnieguši priekšvēlēša-
nu aģitācijas materiālu izcenojumus. Visi reklām-
devēju iesniegtie izvietošanas izcenojumi KNAB ir 
publiski pieejami iestādes tīmekļa vietnē.

Katrā pašvaldības teritorijā ir noteikts finanšu lī-
dzekļu limits, cik politiskie spēki drīkst izlietot 
politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, spon-
sorēšanai, pabalstiem vai dāvinājumiem. Tas nozī-
mē: ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt 
visā Latvijas teritorijā, maksimālais priekšvēlēša-
nu aģitācijas apmērs limitēto izdevumu mērķiem 
ir 439 322,62 eiro. KNAB vērš uzmanību, ka priekš-
vēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan par-
tijas kopējie, gan deputāta kandidāta individuālie 
izdevumi. Detalizēts limitēto izdevumu apmērs, 
ko katra politiskā partija konkrētā pašvaldībā 
drīkst izlietot, pieejams KNAB tīmekļa vietnē.

KNAB atgādina, ka šajā periodā aizliegta slēptā 
aģitācija un administratīvo resursu izmantošana. 
Sabiedrībai atpazīstamākais slēptās aģitācijas 
veids ir nenorādīts aģitācijas materiāla apmaksā-
tājs. Ja rodas aizdomas par iespējamu apmaksātu 
slēpto aģitāciju, par to jāziņo KNAB vai NEPLP. Ja 
iedzīvotāji saskata iespējamus priekšvēlēšanu aģi-
tācijas pārkāpumus, KNAB aicina par to ziņot. To 
iespējams darīt vairākos veidos, t. sk. bezmaksas 
mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”, pa KNAB dien-
nakts bezmaksas uzticības tālruni 80002070 vai 
rakstiski uz epasta adresi knab@knab.gov.lv.

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no 
aģitācijas veida veic KNAB un NEPLP. KNAB uz-
rauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un 
aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu 
limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un 
slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publis-
kās vietās un preses izdevumos. Savukārt NEPLP 
uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio.

KNAB informatīvais materiāls par 
priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saga-
tavojis informatīvo materiālu par ierobežojumiem 
priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. KNAB materiā-
lā skaidro, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija un kādi 
aģitācijas ierobežojumi jāievēro politiskajām par-

tijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, kā 
arī plašsaziņas līdzekļiem un personām, kas aģitē, 
taču nepārstāv nevienu politisko spēku.

Lai uzlabotu politiskās aģitācijas veicēju un aģitā-
cijas materiālu izvietotāju zināšanas par priekšvē-
lēšanu aģitācijas periodā noteiktajiem ierobežoju-
miem un to ievērošanu, KNAB izstrādātajā infor-
matīvajā materiālā apkopotas gan priekšvēlēšanu 
aģitācijas periodā pieļaujamās, gan arī aizliegtās 
darbības, tajā skaitā saistībā ar neatļautu adminis-
tratīvo resursu izmantošanu aģitācijas aktivitātēm 
un slēpto aģitāciju.

Informatīvais materiāls par priekšvēlēšanu aģi-
tācijas ierobežojumiem pieejams KNAB tīmekļa 
vietnē www.knab.gov.lv. Saite uz informatīvo ma-
teriālu šeit.

https://ej.uz/KNAB_izcenojumi
mailto:knab@knab.gov.lv
http://www.knab.gov.lv
https://ej.uz/InformativaisMaterials
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Vebināri par ēku uzturēšanu pēc 
atjaunošanas

Ekonomikas ministrija un Centrālā finanšu un līgu-
mu aģentūra aicina publisku ēku apsaimniekotā-
jus uz diviem vebināriem par ēku uzturēšanu pēc 
to atjaunošanas. Pasākumi notiks attālināti 18. un 
25. februārī.

18. februāra pasākumā eksperti pastāstīs par 
enerģijas patēriņu ēkās pēc to atjaunošanas, atgā-
dinās par publiskas ēkas īpašnieka pienākumiem, 
dalīsies pieredzē, kā taupīt enerģiju atjaunotajās 
ēkas, kā arī pastāstīs par apmesto un ventilējamo 

fasāžu kopšanu un logu uzturēšanu un par akusti-
kas nozīmi. Pasākumā piedalīsies eksperti no Cen-
trālā finanšu un līgumu aģentūras, VAS “Valsts ne-
kustamie īpašumi”, Liepājas pilsētas pašvaldības, 
Būvmateriālu ražotāju asociācijas (SIA “Knauf”), 
Latvijas Minerālvates ražotāju asociācijas (SIA 
“Zulak Wood”, Ecophon) un Latvijas Logu un dur
vju ražotāju asociācijas. Vebināra dienas kārtība 
un pieteikšanās veidlapa publicēta Ekonomikas 
ministrijas mājaslapā šeit. Saite uz pasākumu tiks 
nosūtīta dienu pirms tā.

Savukārt 25. februāra vebinārā eksperti pastāstīs 
par labo praksi ēku atjaunošanā un publiskā sek-
tora lomu, ventilācijas sistēmu lietošanu un gaisa 
kvalitātes kontroli, enerģijas taupīšanas iespējām, 
kā arī atgādinās par ugunsdrošību ēkās. Pasāku-
mā piedalīsies Būvniecības valsts kontroles biroja, 
Latvijas Vides investīciju fonda, Rīgas Tehniskās 
universitātes, Elektrum Energoefektivitātes cen-
tra, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
un AS “Sadales tīkls” eksperti. Vebināra dienas 
kārtība un pieteikšanās veidlapa publicēta EM 
ministrijas mājaslapā šeit. Saite uz pasākumu tiks 
nosūtīta dienu pirms attiecīgā pasākuma.

Tiešsaistes konference “Rail Baltica: 
jaunas iespējas reģionālajai satiksmei”

Eiropas Savienība 2021. gadu pasludinājusi par 
Eiropas Dzelzceļa gadu, lai mudinātu iedzīvotājus 
ikdienas gaitās vairāk izmantot vilcienu satiksmi. 
Arī Satiksmes ministrijas uzstādījums ir attīstīt 
Latvijas dzelzceļa sistēmu, lai tā atbilstu mūsdie-
nu pasažieru komforta prasībām un pieaugošajām 
vides neitralitātes vajadzībām.

Latvijā Eiropas Dzelzceļa gads tiks atklāts ar tieš-
saistes konferenci “Rail Baltica: jaunas iespējas 
reģionālajai satiksmei”, kas notiks 24. februārī 
plkst. 11. Konferences programma 1. pielikumā.

Ikviens interesents varēs klausīties konferences 
tiešraidi Satiksmes ministrijas Facebook lapā.

https://www.em.gov.lv/lv/notikums/vebinars-publiskas-ekas-uzturesana-pec-atjaunosanas-i-dala?date=0&fbclid=IwAR2C28Yg1qsnTwsz_-Erk_H969umwnl0GtoGSE2E1XT_s-FGH6EktDE5VJM
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_7_p1.pdf
https://www.facebook.com/satiksmesministrija
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Aicina pieteikt Latvijas ciemus 
atpazīstamības zīmes “Viedais ciems” 
piešķiršanai

Latvijas lauku reģionu kopienas un ciemi līdz 
9. martam tiek aicināti pieteikties atpazīstamības 
zīmes “Viedais ciems” piešķiršanai. Atpazīstamī-
bas zīme tiek piešķirta komunikācijas kampaņā 
“Mans ciems ir “Viedais ciems””.

Iniciatīva piešķirt atpazīstamības zīmi “Viedais 
ciems” Latvijā tiek izsludināta pirmo reizi. Tās 
mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu 
labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvo-
tāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īs-
tenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas 
dzīvi un inovatīvus risinājumus pašreizējiem izaici-
nājumiem.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības 
“Zied zeme” vadītāja Linda Cīrule skaidro: “Vie-
do ciemu koncepts Latvijā kļūst arvien zināmāks, ir 
vairākas kopienas, kas sevi jau dēvē par viediem cie-
miem, ir piemēri arī daudzviet Eiropā, kas rāda, ka 
iedzīvotāji izvēlas paši uzņemties dažādu iniciatīvu 
rosināšanu, īstenošanu, lai kopienas infrastruktūra 

varētu nodrošināt arvien vairāk kopienai nepiecie-
šamo pakalpojumu.”

Kampaņas organizatori ir izstrādājuši kritērijus un 
vadlīnijas atpazīstamības zīmes piešķiršanai un pul-
cējuši starpdisciplināru žūriju, kas izvērtēs pietei-
kumus un paziņos pirmos atzinības zīmes “Viedais 
ciems” saņēmējus. Atzinības zīmes piešķiršanas 
žūrijas komisijā dalību līdz šim apstiprinājuši: Valsts 
prezidenta padomniece informatīvās telpas un digi-
tālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, Latvijas Uni-
versitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju 
programmas koordinatore un lektore Gunta Luksti-
ņa, biedrības “Latvijas lauku forums” izpilddirektore 
Anita Seļicka, biedrības “Jūras zeme” vadītājs Āris 
Ādlers, biedrības “Pierīgas partnerība” valdes locek-
le Alīna Lukjanceva, vides žurnāliste Anitra Tooma, 
arhitekts, antropologs un pētnieks Matīss Šteinerts, 
biedrības “NEXT” vadītājs videoprojektu produ-
cents un līdzdalības eksperts Vilis Brūveris.

Savu ciemu atpazīstamības zīmes piešķiršanai, 
pirms tam informējot pārējos kopienas dalībnie-
kus, var pieteikt jebkurš kopienas pārstāvis neat-
karīgi no juridiskā statusa.

Pieteikumus var iesniegt šajā saitē.

Kritēriji atzinības zīmes “Viedais ciems” piešķirša-
nai šeit. Valdīnijas atzinības zīmes “Viedais ciems” 
piešķiršanai šeit.

Komunikācijas kampaņas iniciatori ir publisko un 
privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sa-
darbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas 
partnerība” un biedrību “Jūras zeme”. Kampaņu 
īsteno “LLF sadarbnīca”.

Izsludināts projektu konkurss aktivitātē 
“Vides nevalstisko organizāciju 
sadarbības un kapacitātes stiprināšana”

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) admi-

nistrācija saskaņā ar LVAF padomes 2021. gada 
3. februāra sēdes lēmumu izsludinājusi projektu 
konkursu aktivitātē “Vides nevalstisko organizā-
ciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana”, lai 
finansiāli atbalstītu un stiprinātu vides aizsardzī-
bas jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas, 
veicinot to praktisku iesaisti vides aizsardzības 
sistēmas prioritāro jomu uzlabošanā, vienlaikus 
arī mazinot Covid-19 noteikto ierobežojošo pasā-
kumu negatīvo ietekmi uz vides nevalstisko orga-
nizāciju darbību 2021. gadā.

https://forms.gle/kikcSNhRUhFz5JZc9
https://ej.uz/7kp4
https://ej.uz/whh4
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Projektā atbalstāmas šādas darbības:

• vides nevalstisko organizāciju sadarbība, pa-
matoti atlasot labākās prakses piemērus, vei-
cot labākās prakses apkopošanu un ieteikumu 
sagatavošanu tās piemērošanai Latvijas ap
stākļiem, kā arī priekšlikumu izstrāde tālākām 
darbībām šādos četros tematiskos virzienos: 
aprites ekonomikas joma, dabas kapitāls, vides 
izglītība un klimatneitralitāte un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām;

• vides nevalstisko organizāciju kopējās veikt-
spējas stiprināšana, īstenojot aktivitātes, kas 
attīstītu kapacitāti un mazinātu Covid-19 iero-
bežojumu ietekmi uz organizācijas darbību.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā ir 
300 000 eiro. Maksimālais viena projekta finan-

sējuma apjoms no fonda līdzekļiem ir 25 000 eiro. 
Pašu ieguldījuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (īstenotāju) var būt Latvi-
jas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, 
kura darbība pēdējo trīs gadu periodā (2018–2020) 
atbilst nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Projekta īstenošanas laiks atbilstoši projekta ie-
sniegumā norādītajam tiek noteikts finansēšanas 
līgumā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 
10. marts.

Projektu konkursa nolikums un to pielikumi elek-
troniski ir pieejami sadaļā “Projektu konkursu no-
likumi”.

Lielā talka saņēmusi atzinību par 
pasaulē augstāko talkotāju aktivitāti 
2020. gada Pasaules talkā

Lielās talkas organizatori saņēmuši ziņu un balvu 
no Pasaules talku kustības “Let’s do it!” par to, ka 
2020. gada Pasaules talkā Latvija ir atzīta par val-
sti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stā-
dīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielā-
kais brīvprātīgo skaits.

Pērnā gada 19. septembrī 158 valstīs visā pasau-
lē notika Pasaules talka jeb “World Cleanup Day” 
(WCD) – 24 stundu ilgs talkošanas maratons, kurā 
Lielās talkas kustība tradicionāli iesaistījās gan ar 
labiekārtošanu, gan ar jau ierasto “Laimes koku” 
stādīšanu un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. 

2020. gada rudens talkā Valdemārpilī arī tika at-
klāts pasaulē pirmais Laimes koku parks.

Latvijā ikgadējās pavasara talkas tiek organizētas 
jau 13 gadus, tāpēc rudenī, Pasaules talkā, Latvi-
jas iedzīvotāji un diasporas pārstāvji tiek aicināti 
iesaistīties gan labiekārtošanā, gan Laimes koku 
stādīšanā. Par spīti Covid-19 radītajiem ierobežo-
jumiem, Latvijas iedzīvotāji arī pagājušajā gadā 
bija aktīvi talkotāji un pierādīja, ka mums ir svarīgi, 
kādu valsti atstāsim nākamajām paaudzēm. Mūsu 
iedzīvotāju centieni, pozitīvais noskaņojums un 
neatlaidība tagad ir novērtēti arī starptautiski.

Vita Jaunzeme, kustības “Lielā talka” vadītāja, 
izsaka īpašu pateicību ikvienam talciniekam, 
kurš pagājušajā gadā piedalījās talkās: “Mēs 
esam vienīgā valsts pasaulē, kuras iedzīvotāji pagā-
jušā gada pavasarī bija gatavi doties talkot, neska-
toties ne uz ko. Tas ir milzīgs sasniegums un parāda, 
ka esam gatavi skatīties uz priekšu ar cerību un pozi-
tīvismu. Mēs, Lielās talkas organizatori, esam jums 
pateicīgi par to, ka esat uzticīgi Lielajai talkai jau tik 
ilgus gadus. Šī pasaules līmeņa atzinība ir pierādī-
jums tam, ka ejam pareizajā virzienā, un tas ir mūsu 
visu kopīgais nopelns. Man ir liels gandarījums, ka, 
par spīti sarežģītajai situācijai Latvijā un pasaulē, 
mēs joprojām spējam mobilizēties mūsu virsmēr-
ķa vārdā – padarīt Latviju par zaļāko valsti pasau-
lē. Šogad tiksimies 24. aprīlī un kopīgiem spēkiem 

https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi


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

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

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

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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darīsim Latviju tīru un zaļu – katrs atsevišķi un visi 
kopā!”

Arī šogad, neraugoties uz pandēmijas izraisītiem ap-
grūtinājumiem, 24. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā 
talka. Līdzīgi kā 2020. gada pavasarī, talcinieki tiks ai-
cināti ievērot visas valstī noteiktās piesardzības prasī-
bas, būt apzinīgiem un iesaistīties talkošanā. Plašāka 
informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem 
talciniekiem un iespējām iesaistīties sekos.

Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 

2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā 
valstī, bet arī īsteno dažādus projektus sabiedrības 
izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās 
talkas patrons ir Valsts prezidents, tā ierindo Lat-
viju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides ak-
tivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī.

Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums tal-
kas@talkas.lv un projects@talkas.lv vai arī dalie-
ties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: 
#LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsa-
vusetu.

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