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DARBS UN DZĪVE LATVIJĀ
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
Lai apkopotu pašvaldību labo praksi sabiedrības atbalstam krīzes situācijā un sniegtu to kā iedvesmu
citām pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sagatavojusi speciālizdevumu “Darbs un dzīve Latvijā ārkārtas situācijas laikā”, kurā stāstīts par valdības, pašvaldību un vietējo kopienu rīcību
Covid-19 dēļ izsludinātajā ārkārtas situācijā.
Foto: Ojārs Martinsons

VALDĪBAS UN MINISTRIJU INFORMĀCIJA
PAŠVALDĪBĀM
• Atbildīgā ministrija par darbību koordināciju ārkārtas situācijā ir Veselības ministrija.
• Informāciju par pandēmiju un koronavīrusu nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs.
• Visi tālruņu numuri vienkopus šeit.

Vienotais diennakts tālrunis 8345
ar Covid-19 saistīto jautājumu
noskaidrošanai

gan latviešu, gan krievu valodā.
Īpaši sagatavoti operatori, kurus var sazvanīt pa
bezmaksas tālruni 8345, atbild uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja kāds jautājums ir
ārpus biežāk uzdoto jautājumu loka vai arī iedzīvotājam nepieciešama detalizētāka informācija,
operators zvanītāju savieno ar atbildīgās institūcijas kontakttālruni.
Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz
tiem rakstiski apkopotas Ministru kabineta un Valsts
kancelejas tīmekļvietnē, kur ik dienas tiek atjaunota
un papildināta informācija saistībā ar Covid-19.

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto
ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu “Tet” izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345.
Galvenais vienotā tālruņa uzdevums ir palīdzēt
iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas
saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā ie
stādē vērsties pēc palīdzības. Jautājumus pieņem

Drīzumā tiks izveidota vienota vietne jautājumiem
par Covid-19 – www.covid19.gov.lv.
Tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji var sazināties ar valsts
iestādēm, arī zvanot tieši uz attiecīgo iestāžu tālruņu numuriem.
Sagatavojusi Santa Jirgensone,
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
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Izveidots virtuālais asistents informācijai
par Covid-19

Latvijas iedzīvotājiem ir pieejams jauns veids, kā
iegūt drošticamu informāciju par Covid-19, – virtuālais asistents jeb Covidbots, kas sniedz atbildes
uz biežākajiem jautājumiem saistībā ar Covid-19,
nodrošinot vieglu pieeju uzticamai un operatīvai
informācijai, nepārtraukti turpinot mācīties un apgūt jaunas tēmas.
Virtuālais asistents jeb Covidbots ir pieejams
vietnē covidbots.lv, un ikviena valsts vai pašvaldības iestāde, kas to vēlas, aicināta ievietot to savā
vietnē.
Šobrīd virtuālais asistents prot izskaidrot Covid-19
vīrusa simptomus, paskaidrot, kā rīkoties dažādās
ar to saistītās situācijās, kā arī norādīt svarīgākos
tālruņu numurus un to, kur iestāžu vietnēs atrodama jaunākā informācija. Ir pieejami arī pēdējie
statistikas dati par izmeklējumiem un saslimušo skaitu. Covidbots strādā visu diennakti un spēj
vienlaikus sniegt atbildes daudziem lietotājiem.
Sociālo iniciatīvu veido valodas tehnoloģiju uzņēmums “Tilde”, kas nodrošina virtuālā asistenta

Jauni ierobežojumi tirdzniecības vietās
un pircēju uzvedībai

tehnisko izstrādi un uzturēšanu, un tehnoloģiju un
izklaides uzņēmums “Tet”, kura virtuālo asistentu
treneri veido un uztur virtuālā asistenta zināšanu
bāzi.
“Ārkārtas situācijā drošas un uzticamas informācijas ātra pieejamība ir ārkārtīgi nozīmīga. Tādēļ “Tet”
ne tikai atbalstīja analīžu pieteikšanas tālruņa 8303
izveidi un bezmaksas vienotā informatīvā tālruņa
8345 izveidi un apkalpošanu, bet kopā ar spēcīgiem
partneriem arī izveidojis čatbotu, kas vienkopus
sniegs atbildes uz svarīgākajiem un biežākajiem iedzīvotāju jautājumiem. Iespēja plašam iedzīvotāju
lokam atrast informāciju tūlītēji ir viens no būtiskākajiem ieguvumiem virtuālā asistenta risinājuma
izmantošanā, par to esam pārliecinājušies arī uzņēmuma darbā. Šobrīd iedzīvinām sākotnējo Covidbota versiju ar atbildēm uz pamatjautājumiem, un
“Tet” komanda turpinās tā pilnveidošanu, lai palīdzētu iedzīvotājiem orientēties plašajā informācijas
plūsmā,” skaidro “Tet” Valdes priekšsēdētājs Juris
Gulbis.
“Ar šo projektu vēlamies sniegt savu palīdzību vīrusa
izplatības ierobežošanā, iesaistot mākslīgā intelekta
tehnoloģijas. Virtuālā asistenta zināšanu bāze tiek
papildināta ar informāciju no dažādiem avotiem, lai
tas kļūtu par uzticamu padomdevēju krīzes apstākļos. Izstrādes komanda strādā ar milzīgu pašatdevi,
izveidojot Covidbotu rekordīsā laikā un nodrošinot
tā nepārtrauktu tālāku apmācību,” atzīmē Andrejs
Vasiļjevs, uzņēmuma “Tilde” vadītājs.
Virtuālo asistentu ievietot savā interneta vietnē
var ikviena valsts un pašvaldību iestāde, kas to vēlas. Virtuālo asistentu iestādes var saņemt vietnē
Covidbots.lv.

Foto: https://pixabay.com

Ministru kabineta (MK) 29. marta ārkārtas sēdē
veiktas izmaiņas MK 2020. gada 12. marta rīkojumā nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu lielāku fizisko distancēšanos,
tai skaitā precizēti tirgotāju pienākumi un to tirdzniecības vietu saraksts, kas brīvdienās un svētku
dienās var darboties tirdzniecības centros. MK
rīkojumā noteikts, ka jebkurā sabiedriskā vietā
(gan telpās, gan ārā), t. sk. jebkurā tirdzniecības
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vietā, personām jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.
30. martā veiktie grozījumi Ekonomikas ministrijas
2020. gada 20. marta rīkojumā nr. 1-6.1/2020/51 “Par
sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības
vietās” nosaka pienākumu tirgotājiem organizēt
apmeklētāju plūsmas kontroli, nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viens
apmeklētājs uz 4 m² tirdzniecības zāles platības.
Tirgotājiem arī jānodrošina sociālā distancēšanās
pie tirdzniecības vietas ieejas (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan ārtelpām), novēršot cilvēku
drūzmēšanos un nodrošinot 2 metru distanci starp
apmeklētājiem. Papildus tirgotāji aicināti iespēju
robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 m distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās
teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt
par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci.
EM rīkojumā “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās” noteikts,
ka sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina:
2 metru distance starp galdiņiem; pie viena galdiņa
nevar atrasties vairāk par diviem apmeklētājiem,
ja tie nevar apliecināt, ka ir vienas ģimenes locekļi;
kases un apkalpošanas zonā 2 metru distance no
rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm; maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē – viens apmeklētājs uz
vismaz 4 m² no ēdināšanas zāles platības; iespēja
iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai. Sabiedriskās
ēdināšanas vietās apmeklētāji jāinformē par drošības prasībām. Sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu īpašnieki un vadītāji aicināti iespēju robežās arī
citādi ierobežot cilvēku plūsmu.
Valsts un pašvaldības policija veic tirgotājiem un
ēdinātājiem noteikto prasību uzraudzību un kontroli tirdzniecības un tirdzniecības organizēšanas
vietās un sabiedriskās ēdināšanas vietās.
Ekonomikas ministrijas vietnē www.em.gov.lv ir
publicēti biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par
šo prasību piemērošanu, kā arī papildu ieteikumi
gan tirgotājiem, gan pircējiem maksimālas aizsardzības nodrošināšanai.
IETEIKUMI PIRCĒJIEM:
• Ejiet uz veikalu vai aptieku tikai tad, ja jūtaties
vesels!

• Ejiet uz veikalu un aptieku tikai pēc būtiskām
precēm! Nedodieties uz veikalu vai aptieku pēc
nebūtiskām lietām, maksimāli ievērojiet “paliec mājās” principu, tā rūpējoties par savu un
pārējo Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību!
• Uz veikalu vai aptieku sūtiet tikai vienu ģimenes locekli!
• Ja esat vesels, palīdziet līdzcilvēkiem (ar pārtikas un medikamentu iegādi draugiem, radiniekiem un kaimiņiem, īpaši vecāka gadagājuma
ļaudīm un māmiņām ar bērniem)!
• Sastādiet iepirkumu sarakstu, tādējādi samazinot uzkavēšanās laiku veikalā un iespēju inficēties!
• Ievērojiet elementāru higiēnu, iepērkoties dez
inficējiet rokas vai izmantojiet cimdus!
• Ja veikalā redzat drūzmēšanos un pūli, nāciet
nedaudz vēlāk! Neapmeklējiet veikalu iepirkšanās sastrēgumstundās, kad parasti ir liels pircēju pieplūdums!
• Samaziniet tiešu kontaktu ar citiem cilvēkiem,
tajā skaitā sasveicinoties neizmantojiet rokasspiedienu vai apkampienus!
• Ievērojiet distanci no citiem cilvēkiem!
• Ņemiet rokās tikai to preci, ko esat nolēmis iegādāties! “Neapskatiet” produktus ar tausti!
• Zāļu uzkrājumus veidojiet apdomīgi, ņemot
vērā, ka medikamentiem ir stingri noteikts derīguma termiņš, pēc kura to lietošana ir bīstama!
• Nebaidieties aicināt citus cilvēkus neklepot un
nešķaudīt pārējo cilvēku un pārtikas virzienā!
Aiciniet klepot vai šķaudīt, aizsedzot seju, saliektā rokas elkonī vai izmantojot vienreiz lietojamo salveti!
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU IEDZĪVOTĀJIEM UN
APSAIMNIEKOTĀJIEM:
Svarīgi atcerēties, ka fiziskā distancēšanās un visu
ierobežojumu strikta ievērošana var palīdzēt izvairīties no saslimšanas ar Covid-19 un ierobežot tā
izplatību. Tāpēc ir jāievēro maksimāla piesardzība
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arī tādās publiskās vietās kā koplietošanas telpas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Māju apsaimniekotājus rūpēs par māju iedzīvotāju drošību un veselību aicinām:

MK rīkojumā noteikts, ka jebkurā sabiedriskā
vietā – iekštelpās, ārtelpās, kā arī koplietošanās
telpās, t. i., gan kāpņu telpās un citās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, māju
pagalmos un stāvlaukumos – personām jāievēro
savstarpēja divu metru distance un visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

• nodrošināt regulāru un pastiprinātu dzīvojamās mājas sanitāro apkopi un koplietošanas
telpu durvju rokturu, kāpņu margu, lifta pogu,
gaismas slēdžu, kodu paneļu, pastkastīšu u. c.
koplietošanas virsmu dezinfekciju;

Aicinām māju iedzīvotājus:
• bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Tā, piemēram, kāpņu
telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties
vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 m distanci;
• atturēties no lifta izmantošanas, tomēr, ja izmantojat liftu, reizē var braukt tikai vienas saimes iedzīvotāji;
• neapmeklēt bērnu rotaļlaukumus;
• nerīkot mājās svinības un citus pasākumus,
kuru dalībnieki nav jūsu saimes locekļi;
• ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības noteikumus (mazgāt vai dezinficēt rokas
pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu
salveti utt.);
• iespēju robežās neaizskart koplietošanas vir
smas (kāpņu margas u. c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām vir
smām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas,
gaismas slēdži u. c.) izmantojiet dezinfekcijas
līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
• sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantojiet rokasspiedienu vai apskāvienus! Ir daudz citu veidu, kā pasveicinātu kaimiņu.

• informēt iedzīvotājus par veiktajām drošības
darbībām un to biežumu, izvietojot redzamā
vietā sanitārās apkopes un dezinfekcijas plānu;
• iespēju robežās izvietot kāpņu telpās roku dezinfekcijas līdzekļus un vienreizlietojamās salvetes;
• informēt mājas iedzīvotājus par fiziskās distancēšanās prasībām;
• aicināt mājas iedzīvotājus ievērot personīgo
epidemioloģisko drošību, jo īpaši mazgāt vai
dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas
telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar
vienreizlietojamu salveti utt.;
• veikt tikai pašus nepieciešamākos, ārkārtas remontdarbus, lai izvairītos no iespējamas vīrusa
izplatīšanās starp iedzīvotājiem un remonta
speciālistiem;
• valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā neveikt dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāju un citu
skaitītāju (arī siltuma maksas sadalītājiem), kas
nav komercskaitītāji, nomaiņu vai atkārtoto vai
pirmstermiņa verificēšanu. To varēs veikt pēc
ārkārtējās situācijas beigām;
• ārkārtējās situācijas laikā atlikt arī skaitītāju
(kas nav komercskaitītāji) pārbaudes dzīvokļos
vai šādu skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, kuros
tie nav uzstādīti. Šos darbus varēs veikt pēc ārkārtējās situācijas beigām;
• nerīkot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces klātienē un ievērot citus pulcēšanās ierobežojumus.
Sagatavojusi Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Papildinātas higiēnas prasības
sabiedriskās ēdināšanas un
mazumtirdzniecības uzņēmumiem

• iespēju robežās kases zonā izvietot norobežotas caurspīdīgas aizsargbarjeras – sienas.
Turpmāk mazumtirdzniecības uzņēmumā jānodrošina apmeklētājiem roku dezinfekcija pirms
un pēc iepirkšanās.
Piegādājot primāros pārtikas produktus normatīvajos aktos noteiktajā nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam,
kas tieši apgādā galapatērētāju, attiecīgo apjomu
var pārsniegt, ievērojot šajos normatīvajos aktos
noteiktās higiēniskās un veterinārās prasības.
Zemkopības ministra 20. martā izdotajā rīkojumā
nr. 39 noteikts, ka:

31. martā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards
izdevis grozījumus 2020. gada 20. marta rīkojumā
nr. 39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu
ārkārtējās situācijas laikā” (šeit), papildinot to ar
jaunām prasībām sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
Turpmāk sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā ir
jāievēro šādas papildu higiēnas prasības:
• jānodrošina apmeklētājiem iespēja rokas nomazgāt ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli
vai tās dezinficēt pirms ēdienreizes, kā arī ieejot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā un izejot no tā;
• nodrošināt galdiņa dezinfekciju pēc katra apmeklētāja;

• pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem,
kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo
nefasētu pārtiku, kas pirms lietošanas uzturā
nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā (piemēram, cepumus, gatavos ēdienus, salātus), jānodrošina šo produktu tirgošana tikai fasētā
veidā pašapkalpošanās zonās vai iesaiņošana
pēc pircēja lūguma;
• sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem jānodro
šina katram apmeklētājam individuālu galda
piederumu un trauku komplekts, kā arī salvešu
izsniegšana (piemēram, šķīvji nedrīkst apmeklētāju zonā būt izvietoti kaudzēs, dakšiņas un
naži nedrīkst būt izvietoti atklātā veidā kastēs).
Sagatavojusi Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

ES finansētais atbalsts trūcīgiem un
maznodrošinātajiem turpinās

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
pārtikas atbalstu un materiālo pamatpalīdzību.

Ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības sociālais dienests
ir izsniedzis izziņu par
trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ar ienākumiem līdz
242 eiro) vai arī izziņu par personas nonākšanu krīzes situācijā, tāpat kā līdz šim, ir iespēja saņemt

Tā ietver divas pārtikas pakas un vienu higiēnas
un saimniecības preču paku ceturksnī katrai personai, papildus divas pārtikas pakas ceturksnī, ja
ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču
paku ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērniem vecumā līdz 24 mēnešiem. Tāpat šādi trūcīgie un maznodrošinātie var saņemt mācību piederumus reizi kalendārajā gadā, ja ģimenē ir skolēni
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vecumā no pieciem līdz 16 gadiem. Pieejamas arī
gatavas maltītes zupas virtuvēs, kas darbojas ar
fonda atbalstu.
Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka ir stājušies
spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā. Tie šajā ārkārtas situācijā paredz trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes izziņas
derīguma termiņa automātisku pagarināšanu līdz
mēnesim pēc ārkārtas situācijas beigām – tātad
šobrīd līdz 31. maijam.
LM aicina izvērtēt nepieciešamību izņemt visu atbalsta paku apjomu vienā reizē par visu attiecīgās
izziņas derīguma periodu, jo šādi veidojas pārlieku
lieli uzkrājumi dzīvesvietās. Pārtikas valstī pietiek,
un jaunas piegādes ar nokomplektētām atbalsta

Valsts no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem segs pusi no pašvaldību
izmaksātajiem krīzes pabalstiem

Valsts nodrošinās mērķdotāciju daļējai pašvaldību
izdevumu segšanai par izmaksātajiem pabalstiem
krīzes situācijā: šāds rīkojums 31. martā pieņemts
valdības sēdē. Valsts segs 50% no ģimenei vai personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra,
bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai tri-

pakām ar ilgāku derīgumu notiek regulāri.
Atbalsta paku saņemšanu un nogādi dzīvesvietā
var veikt ģimenes vai personas pārstāvis – radinieks, draugs, kaimiņš, paziņa vai NVO brīvprātīgais u. c.
Ārkārtas situācijas laikā iespējamas izmaiņas fonda atbalsta izdales vietu darba laikos. Aicinām sekot līdzi darbalaikam https://www.atbalstapakas.
lv/atbalsta-vietas vai sazināties telefoniski ar izdales vietas kontaktpersonu, kā arī sekot informācijai, kas izvietota izdales vietās.
Šobrīd 28 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina fonda atbalsta paku izdali 453 vietās un izsniedz gatavas maltītes 23 zupas virtuvēs.

ju mēnešu periodā.
“Šajos krīzes apstākļos ir svarīgi, lai neviens nepaliek bez sociālā drošības spilvena. Ja cilvēks nekvalificējas valsts atbalsta saņemšanai, tad pēdējais,
kur vērsties pēc palīdzības, ir pašvaldības. Valsts dos
pašvaldībām finansējumu, lai tās pēc iespējas ātrāk
varētu palīdzēt visiem grūtībās nonākušajiem cilvēkiem,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.
Mērķdotācija būs spēkā, kamēr valstī ir izsludināta
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un
vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām. Šim nolūkam Labklājības ministrijai piešķirts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem, kas nepārsniegs 2,16 miljonu eiro.
Sagatavojis Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību specialists
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Saistībā ar Covid-19 mediķi saņems
piemaksas līdz 50%

Lai atbalstītu ārstniecības personas, epidemiologus, sabiedrības veselības speciālistus un citus,
kuri ir tieši iesaistīti Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstināta riska un lielas slodzes apstākļos, valdība 26. martā nolēma piešķirt
kopumā astoņus miljonus eiro, lai šīm personām
trīs mēnešu garumā nodrošinātu piemaksas pie
atalgojuma.
Martā piemaksas saņems tās personas, kuras bijušas tieši iesaistītas Covid-19 izplatības mazināšanā. Tas nozīmē, ka piemaksas saņems Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātie, mediķi un citi speciālisti, kas strādā Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Latvijas infektoloģijas centrs”, Laboratorijas dienestā, kā arī analīžu nodošanas punktos.
Kopumā tie ir cilvēki, kuri brauc uz izsaukumiem,
ņem analīzes, strādā laboratorijās, veic epidemioloģisko uzraudzību un citus būtiskus darbus. Tāpat
piemaksas noteiks Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta speciālistiem, kā arī Veselības ministrijas darbiniekiem,
kuri katru dienu nodrošina operatīvo vadību, pieņem lēmumus, sniedz rekomendācijas, lemj par
papildu pasākumu uzsākšanu un operatīvi reaģē
uz situācijas izmaiņām. Par martu šiem cilvēkiem

piemaksa būs līdz 50% no mēnešalgas.
Savukārt no aprīļa līdz maijam piemaksa būs līdz
20% no mēnešalgas. Prognozēts, ka šajos mēnešos tās saņēmēju loks būs plašāks, pieļaujot, ka,
Covid-19 izplatoties, arī slimnīcām, tajā skaitā reģionos, pieaugs darba apjoms.
Ģimenes ārstiem martā piemaksas būs līdz 30%,
bet aprīlī un maijā – 20% pie darba algas. Jau šobrīd ģimenes ārsti pastiprināti strādā ar pacientiem, kuriem ir Covid-19, un personām, kuras noteiktas kā kontaktpersonas. Tāpat pieaudzis darba
apjoms, konsultējot citus pacientus, ņemot vērā,
ka visās ārstniecības iestādēs tiek samazināts
sniegto pakalpojumu apjoms.
Piemaksas būs arī farmaceitiem, kas var nonākt
saskarē ar Covid-19 pacientiem, tāpat pieaugusi
darba intensitāte, konsultējot cilvēkus. Finansējums aptiekām tiks novirzīts atbilstoši izsniegtajam kompensējamo medikamentu recepšu apjomam laikposmā no 1. marta līdz 31. maijam – 0,71
eiro par vienu recepti, nosakot, ka finansējumu
aptiekas var izlietot tikai farmaceitu piemaksām.
Lai piemaksas noteiktu tiem, kuri ir vistiešākajā mērā iesaistīti Covid-19 seku mazināšanā, tiks
lemts par konkrētiem kritērijiem un izmaksas
kārtību. Pēc informācijas apkopošanas par faktiskajām izmaksām Veselības ministrija iesniegs
Finanšu ministrijai pieprasījumu par finansējuma
piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, nepārsniedzot astoņus miljonus eiro.
Plānots, ka piemaksas atbilstoši iesaistei institūcijas varēs izmaksāt pa mēnešiem, kopā ar darba
samaksu. Līdz ar to pirmās piemaksas par martu
varētu būt aprīļa sākumā.
Sagatavojusi Anna Strapcāne,
Veselības ministrijas preses sekretāre
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Atbalsts tautsaimniecībai saistībā ar
Covid-19 izplatību

mām, izņemot azartspēļu organizatorus, finanšu starpniekus, u. tml., varēs atlikt pamatsummas maksājumu kredītiestādēm līdz situācijas
atrisināšanai. Valsts piešķirs divu gadu garantiju kredītiem līdz 5 miljoniem eiro (pieejamais
finansējums – 715 miljoni eiro).
• Valsts aizdevuma programmas atjaunošana: uzņēmumiem, kas sastopas ar likviditātes
problēmām, vai uzņēmumiem, kas vēlas palielināt ražošanas jaudu, piešķirs valsts aizdevumu līdz 1 miljonam eiro uz trīs gadiem. Pro
grammu atjaunos un pārvaldīs valsts attīstības
finanšu institūcija ALTUM (pieejamais finansējums – 200 miljoni eiro).

Finanšu ministrija (FM) ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādājusi vairākus atbalsta mehānismus.
DARBA DEVĒJIEM krīzes skartajās nozarēs
• Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku pilnīgi vai
daļēji atbrīvos no nomas maksas samaksas
valstij. Varēs nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā par komunālajiem pakalpojumiem,
izņemot maksājumus par jau saņemtajiem
pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
DARBA DEVĒJIEM neatkarīgi no nozares
• Nodokļu maksātājiem pieejams nodokļu samaksas termiņa pagarinājums (sadalot vai
atliekot maksājumu) uz vienu gadu (ja termiņa
nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā).
• Nodokļu brīvdienas: nodokļu maksātājiem
tiek piedāvāts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums līdz trim gadiem (sadalot vai atliekot maksājumu).

• Pagarināts gada finanšu pārskatu iesniegšanas termiņš vismaz līdz 31. jūlijam.
• Ātrāka pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
atmaksa: VID veiks pārmaksātā PVN atmaksu ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Tas stājas spēkā
2020. gada 1. aprīlī.
DARBA ŅĒMĒJIEM neatkarīgi no nozares
• Covid-19 pandēmijas laikā valsts veiks darbnespējas lapu apmaksu uzņēmuma vietā no pirmās saslimšanas dienas.
• Dīkstāves reglaments: ja uzņēmums darbinieku nenodarbina vai nosūta dīkstāvē, valsts
kompensēs uzņēmuma darbiniekiem līdz 75%
no atlīdzības, bet ne vairāk par 700 eiro mēnesī.
• Pašnodarbinātie tiks atbrīvoti no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa avansa maksājumiem par
2020. gadu (un par to netiks aprēķināta kavējuma nauda).
Šobrīd tiek vērtēta iespēja noteikt dīkstāves atbalstu arī pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

• Darbvietu saglabāšana: darba devēju loma
dīkstāves reglamenta īstenošanā ir sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID), ja
uzņēmums darbinieku nenodarbina vai nosūta dīkstāvē.

PAPILDU ATBALSTS:

• Kredītu garantijas: jebkurš uzņēmums, kas
saskāries ar īslaicīgām naudas plūsmas problē-

• Pašvaldībām ir tiesības noteikt no Likumā
par nekustamā īpašuma nodokli atšķirīgus

• Akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumi līdz pat 100% apmērā komersantiem, kas
ražo dezinfekcijas līdzekļus.

9

nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku.

lai maksimāli samazinātu fizisku kontaktu ar
karšu termināļiem.

• Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas
dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,
pašvaldība var piešķirt pabalstu. Valsts nodrošinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu
segšanai 50% apmērā no personai piešķirtā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 eiro
mēnesī vienai personai trīs mēnešu periodā.

• Atsevišķās bankās ieviesta senioru apkalpošana pa telefonu, īstenojot papildu drošības prasības.

• ES fondu izdevumu pārstrukturēšana, pārdalot līdz 600 miljoniem eiro.
ATBALSTS NO KOMERCBANKĀM
• Kredītu pamatsummas atlikšana (gan uzņēmumiem, gan privātpersonām).
• Bezkontakta karšu limits ir pacelts uz 50 eiro,

Būs iespējama ES fondu projektu
izdevumu līdzfinansēšana Covid-19
ietekmē

Jaunākā informācija par atbalstu nodokļu jomā
saistībā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un
iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv, sadaļā
“COVID-19”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var
zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta
tālruni Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
67120020, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā “Sarakste ar VID”.

aģentūru (CFLA). Kopā meklēsim risinājumus, lai
šo krīzi pārvarētu pēc iespējas efektīvāk,” uzsver
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Armands Eberhards.
Atsaucoties uz projektu īstenotāju pieteiktām
situācijām gadījumos, kad ārkārtējā situācija ietekmē projekta īstenošanu (plānotās darbības,
sasniedzamos rezultātus, finanšu rādītāju izpildi, termiņus u. tml.), CFLA sadarbībā ar atbildīgo
iestādi katru gadījumu izvērtēs individuāli.

Turpmāk būs iespējams Eiropas Savienības (ES)
fondu projektos veiktos izdevumus līdzfinansēt
no ES fondiem gadījumā, ja darbību izpildi ietekmējusi Covid-19 izplatība: šādu lēmumu 31. martā
pieņēmis MK, izskatot Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par ES fondu ikmēneša
progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē.
“Covid-19 krīzes situācijā ES fondu līdzekļi jāiegulda maksimāli efektīvi, turpinot atbalstīt uzņēmējdarbību un citas ekonomisko aktivitāti veicinošas
darbības. Aicinu visus projektu īstenotājus problēmu
gadījumā sazināties ar Centrālo finanšu un līgumu

FM sadarbībā ar citām iestādēm un partneriem
aktīvi sadarbojas ar ES institūcijām, lai sagatavotu
un sniegtu skaidrojumus par ES fondu izdevumu
attiecināmību, nosacījumiem, kā arī par Covid-19
krīzes seku ātrākas pārvarēšanas iespējām ar ES
fondu atbalstu.
Lai mobilizētu ES fondu finansējumu krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 uzliesmojuma beigām, FM gatavo attiecīgu
priekšlikumu diskusijām par iespējamām 2014.–
2020. gada perioda ES fondu vēl neizlietotā finansējuma pārdalēm.
No plānošanas perioda sākuma līdz šāgada
19. martam ES fondu projektu īstenotājiem ir
veikti maksājumi jau par 2 miljardiem eiro jeb 45%
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no šajā plānošanas periodā paredzētā ES fondu finansējuma.
2020. gada pirmajos mēnešos vislielākā dinamika
ir ES fondu atbalsta maksājumos investīcijām –
kopā 129,5 milj. eiro. Tas ir par 4 milj. eiro vairāk
nekā tādā pašā periodā 2019. gadā. Vislielākie
maksājumi ir transporta (39,4 milj. eiro), vides aizsardzības un reģionālās attīstības (23,6 milj. eiro),
kā arī izglītības (15,5 milj. eiro) jomā.

ES fondu ieguldījumi Latvijas izglītībā
un zinātnē veicina risinājumu izstrādi
Covid-19 ierobežošanai
Latvijas augstskolas, zinātniskie institūti, studenti, ideju maratoni (hakatoni) pēdējo nedēļu laikā ir
plaši iesaistījušies jaunradē, lai radītu risinājumus
globālās pandēmijas Covid-19 ierobežošanai. Īsā
laikā Latvijas cilvēku radošais potenciāls, zināšanas un prasmes jau spējušas izstrādāt prototipus,
kas tik ļoti vajadzīgi gan medicīnas personālam,
gan ikvienam, lai pasargātu savu un sabiedrības
veselību kopumā.

Informatīvais ziņojums par ES fondu ikmēneša
progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē pieejams ES fondu lapā.
ES fondu projektu īstenotājiem ieteikumi rīcībai
ārkārtas situācijā pieejami FM tīmekļa vietnē un
CFLA tīmekļa vietnē.
Sagatavojusi Finanšu ministrija

Ideju maratonā izstrādāts jauns sejas vairogs medicīnas personālam, kura izgatavošanā tiek izmantoti 3D printeri un CNC lāzergriešanas iekārtas. Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām vajadzīgu
profesiju apguvi, šādas modernas iekārtas ar ES
fondu atbalstu tiek izmantotas mācību procesā
gan Latvijas augstskolās, gan profesionālās izglītības iestādēs, kuras šobrīd aktīvi ir iesaistītas sejas
aizsargvairogu ražošanas ciklā.
Ideju maratonā izveidots arī mākslīgās elpināšanas
iekārtas prototips, un šīs idejas potenciālu var izmantot, lai apmierinātu akūtu nepieciešamību pēc
šādām papildu iekārtām Latvijas medicīnas iestādēs.
Latvijas zinātnieki kopā ar pasaules vadošajām
pētniecības laboratorijām strādā pie vakcīnas radīšanas, kas cilvēci spētu pasargās no Covid-19
pandēmijas.
Lielā mērā pateicoties mērķtiecīgiem ES fondu
ieguldījumiem Latvijas izglītības sistēmas modernizācijā, šobrīd ir iespējams veikt nebijušu pilna
apmēra izglītošanu attālināti. Tas iespējams, pateicoties ievērojamiem ieguldījumiem skolu modernizācijā, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju
nodrošinājumā skolās un augstskolās.
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IZM: attālināto mācību process tiek
nodrošināts un pakāpeniski pilnveidots

96% aptaujāto direktoru norādījuši, ka skolu pedagogiem ir pieejams nepieciešamais tehniskais
nodrošinājums. Atsevišķiem pedagogiem ierīces,
piemēram, portatīvos datorus, nodrošina skola,
tāpat atsevišķos gadījumos (trūkstošu ierīču vai
nepietiekamas interneta jaudas dēļ) pedagogi
strādā skolā, ievērojot visus drošības noteikumus.
83% aptaujāto ikdienas darbā izmanto E-klasi,
15% – Google Classroom, 14% – Microsoft Teams,
11% – Mykoob, 9% – Moodle. Tikai 4% izglītības
iestāžu nav vienotas noteiktas platformas.
Atbildot uz jautājumu, kāda veida tiešsaistes nodarbības izglītības iestādes plāno īstenot attālināto mācību laikā, 86% atbildējuši, ka uzdevumu pildīšanu, kam skolotājs seko tiešsaistē, piemēram,
vietnēs soma.lv, uzdevumi.lv un citur. 47% plāno
izmantot videolekcijas, ko var skatīties gan tiešsaistē, gan atkārtojumā, bet 42% plāno izmantot
tiešsaistes videokonferences (abpusējas). Vairākas skolas atzinušas, ka pirmajā nedēļā vēl neplāno tiešsaistes nodarbības, jo testē, kas konkrētajā
situācijā labāk darbojas.

Latvijas vispārīgās un profesionālās izglītības ie
stādes ir izvēlējušās rīcības plānu un komunikācijas veidu attālinātajam mācību procesam, un tas
tiek pakāpeniski pilnveidots, liecina Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) un izglītības tehnoloģiju uzņēmuma “Edurio” veiktā skolu direktoru aptauja, kurā piedalījās 727 jeb 95% izglītības iestāžu
direktoru.
Dati liecina, ka skolas izmanto dažādas metodes
un platformas mācību procesa nodrošināšanā,
vadoties pēc katras izglītības iestādes līdzšinējās
pieredzes, kā arī izvērtētajām labākajām sadarbības iespējām ar vecākiem un skolēniem šajā situācijā. Pirmā nedēļa uzrāda daudz labu piemēru,
kuros skolas labprāt dalās pieredzē un ieteikumos
citiem.
“Paldies visiem par aktīvo iesaisti attālinātā mācību
procesa organizēšanā! Atgādinām, ka tikai savstarpēji saskaņoti plāni dažādu priekšmetu skolotājiem,
skaidrojumi, ieteikumi, nevis atzīmju vai ieskaitīts/
neieskaitīts vērtējumi ļaus šajā laikā pārlikt akcentus no apgūstamā materiāla daudzuma uz satura
izpratni un dziļumu. Lielāka uzticēšanās skolēniem,
sadarbība starp priekšmetu skolotājiem ir tas, ko
gaida visi,” saka izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska.

Skolu pārstāvji arī norādījuši, ka izmanto dažādas
attālinātā darba formas – tiešsaisti, videozvanus,
balss ierakstus, telefonsarunas, filmētus skolotāja
skaidrojumus. Tāpat tiek uzdoti radoši darbi, veikti
pētījumi, notiek darbs ar tekstu un grāmatu, kā arī
uzdevumu pildīšana, izmantojot gan Google viktorīnas un elektroniskas darba lapas, gan parastās
burtnīcas. Mācību procesā tiek izmantotas mācību filmas, mūzikas ieraksti, teātra izrāžu ieraksti,
patstāvīga grāmatu lasīšana, pētījumi dabā, kā arī
individuāla saziņa ar katru skolēnu.
Atbildot uz jautājumu, vai skolēniem ir nodrošināts
nepieciešamais atbalsts tehnoloģiju izmantošanā,
88% respondentu atbildējuši apstiprinoši, bet 7%
norādījuši, ka tas nav nodrošināts. Lai sniegtu atbalstu saviem audzēkņiem ārkārtas situācijā, atsevišķas skolas audzēkņiem izveidojušas informatīvo e-pastu jautājumu iesūtīšanai, norādīts arī īpašs
informatīvais tālrunis. Sākumskolas skolēniem un
viņu vecākiem sniegtas īpašas pamācības darbā
ar tehnoloģijām. Atsevišķos gadījumos izmantota
pašvaldību palīdzība, piemēram, nodrošinājums
ar rūteriem.
Kā cēloņus, kāpēc atsevišķām skolām nav izdevies
skolēniem sniegt atbalstu tehnoloģiju jomā, atsevišķas izglītības iestādes minējušas, ka skolā nav
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IT jomas speciālistu; nav pārliecības, ka nodrošinājums varētu tikt izmantots mācību procesam;
bērnu vecākiem nav pietiekamu zināšanu tehnoloģiju jomā, kā arī fakts, ka skolēns dzīvo vienā, bet
mācās citā novadā. Ja gadījumā tiek konstatēts,
ka kādam vēl trūkst viedierīču, IZM aicina skolas
vērsties arī ministrijā.
Atbildot uz jautājumu, cik daudz pedagogu ārkārtas situācijas laikā strādās klātienē vai attālināti,
skolu vadītāji norādījuši, ka aptuveni 90% pedagogu strādās attālināti vai lielākoties attālināti un
tikai 10% pedagogu plāno strādāt klātienē vai lielākoties klātienē izglītības iestādē.
Savukārt attiecībā uz skolēniem nepieciešamo
tehnisko nodrošinājumu kā biežākie šķēršļi norādīti, ka uz vairākiem bērniem ģimenē pieejams
tikai viens dators, atsevišķiem skolēniem ir tikai
viedtālrunis, atsevišķos gadījumos ir problēmas ar
interneta pieslēgumu. Atsevišķas skolas norāda,

Darbosies izglītojošs TV kanāls “TAVA
KLASE”
Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva
satura apgūšanu un sniegtu
lielāku atbalstu vecākiem,
īpaši sākumskolas posmā,
valdība 31. martā atbalstīja IZM iniciatīvu par jauna izglītojoša TV kanāla “TAVA KLASE” izveidi.
Plānots no 6. aprīļa līdz 29. maijam darbdienās no
plkst. 9 līdz 13:40 kanālā “ReTV” pārraidīt mācību
stundas 1.–4. klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9 līdz 16:40 – mācību
stundas 5., 6., kā arī 9. un 12. klašu skolēniem.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar iniciatīvas grupu “Vecāki par labāku izglītību”, paredzot oriģināla mācību satura izveidi un tā pārraidīšanu bezmaksas televīzijas platformās “ReTV” un “Sportacentrs.com TV”. Projekta tehnoloģiskie partneri ir
“Telia Latvija” un “Veset”, kas nodrošina TV kanālu
izspēles pakalpojumus un apraidi internetā, platformā “tavaklase.lv”.
Mācību stundas veidos 20 minūšu audiovizuāli

ka pašas ir atradušas īslaicīgus risinājumus, piemēram, lietošanā bērnam nododot viedtālruni vai
planšeti, savukārt citi raduši risinājumu ar radu un
draugu palīdzību.
IZM un izglītības tehnoloģiju uzņēmums “Edurio”
aptauju veica attālināto mācību pirmajā nedēļā,
kas sākās 23. martā. Aptaujā piedalījās 727 jeb 95%
izglītības iestāžu, tai skaitā speciālo, profesionālās
izglītības un privāto izglītības iestāžu, kā arī Kultūras ministrijas pakļautības izglītības iestāžu vadītāji. 30. martā IZM sadarbībā ar “Edurio” uzsākusi
skolotāju, skolēnu un vecāku aptauju par attālināto mācību norisi. Aptaujas mērķis ir iegūt ticamus
datus, kas IZM ļaus pieņemt izsvērtus, argumentētus lēmumus attiecībā uz šā mācību gada norisi
un noslēgumu.
Jāpiebilst, ka ikviens interesents var ieskatīties rokasgrāmatā skolām “Latvija māca un mācās attālināti!” – tā pieejama šeit.

materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti
no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā
veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu
bērni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu
uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību
priekšmetu.
Kanālā būs iespējams atkārtot dziesmu un deju
svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.
Iecerēts, ka jau pēc Lieldienām mācību programmu saturs tiks nodrošināts nedēļu iepriekš, ļaujot
vispārizglītojošo skolu pedagogiem mērķtiecīgi
plānot izglītojošā kanāla programmu savā nodarbību grafikā.
Projekts “TAVA KLASE” risinās vairākas būtiskas
problēmas, kas identificētas pirmajā attālināto
mācību nedēļā. Viena no tām – nepieciešamība
pēc kvalitatīvas mācību vides 1.–6. klašu skolēniem, kuri, pēc ekspertu teiktā, nevar apgūt tik
lielu mācību vielas apjomu patstāvīgi. Projekts arī
atvieglos attālināto mācību procesu ģimenēs, kurās ir vairāki skolēni, jo virszemes TV pārklājums
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ir 97% valsts teritorijas. Tāpat tiek radītas līdzvērtīgas izglītības iespējas visā Latvijā, mazinot nevienlīdzību, kas rodas skolotāju vai infrastruktūras
trūkuma vai nepieejamības dēļ.
Šādu inovatīvu pieeju, veidojot mācību kanālus
ārkārtas situācijā attālinātām mācībām, izmanto arī vairākās citās Eiropas valstīs – Čehijā, Spānijā, Francijā, Horvātijā, Rumānijā, Slovākijā un

Kampaņa #Ēkultūra aicina kultūras
norises izbaudīt virtuāli, paliekot mājās

Kultūras ministrijas (KM) iestādes kopš 16. marta
īsteno informatīvu kampaņu #Ēkultūra, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās
kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras
jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.
#Ēkultūra digitālie resursi un e-pakalpojumi
Vairāk nekā 200 filmu Latvijas Nacionālā kino
centra uzturētajā vietnē www.filmas.lv, virtuāla
360° tūre Rundāles pils dārzā un pilī, ducis operas izrāžu, ko Latvijas Nacionālā opera un balets
piedāvās izbaudīt neklātienē, Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja mobilā lietotne pastāvīgo ekspozīciju izzināšanai, Rīgas cirka vēstures audiostāsti,
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes “Pieminekļu saraksts”, kurā var uzzināt, vai apkārtnē
atrodas kāds aizsargājams kultūras piemineklis,
Latvijas Nacionālā arhīva audiovizuālā, skaņas
un fotomantojuma krātuve “RedziDzirdiLatviju”,
99 mākslas un kultūras vērtības, par kurām Latvijas Nacionālā bibliotēka stāsta Kultūras kanonā,
Kultūras informācijas sistēmu centra runas atpa-

Slovēnijā.
Projekta īstenošanai valdība nolēmusi piešķirt
365 208 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem audiovizuālā satura radīšanai un izplatīšanai, tai skaitā ar bezmaksas televīzijas programmu
starpniecību.
Sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija

zīšanas un mašīntulkošanas rīks hugo.lv un 3td eGRĀMATU bibliotēka, Latvijas Nacionālā kultūras
centra apkopotais latviešu skatuviskās tautas dejas zelta fonds, virtuālie stāsti par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma priekšmetiem – tie
ir tikai daži informatīvās kampaņas #Ēkultūra piemēri.
“Šobrīd, kad ir strauji mainījies iedzīvotāju ikdienas
ritms, tieši kultūras pieejamība katram savās mājās var kļūt būtiska mūsu ikdienā, tāpēc esam apkopojuši valsts kultūras iestāžu digitālos resursus
un informāciju par e-pakalpojumiem, lai piedāvātu
ar tēmturi #Ēkultūra. Esmu gandarīts, ka virkne
radošo personību jau uzsākusi lieliskas iniciatīvas
sociālajos tīklos. Aicinu tai aktīvi pievienoties visus
nevalstiskā un privātā sektora pārstāvjus,” mudina
kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Katrs kampaņas dalībnieks par piedāvājumu informēs savos sociālo mediju profilos; tēmtura #Ēkultūra lietojums palīdzēs iedzīvotājiem vieglāk atrast informāciju par visu kampaņā piedāvāto.
Digitālie resursi:
• Latvijas filmu portāls – www.filmas.lv;
• Rīgas cirka stāsti – cirks.lv;
• akadēmisko resursu interneta meklētājs – Primo.lv;
• Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs –
nmkk.lv;
• valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma – Hugo.lv;
• audiovizuālo ierakstu portāls – Diva.lv;
• nacionālās ierakstu kompānijas SKANI digitālie
ieraksti – skani.lv;
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• labākie latviešu mūzikas paraugi latviešu mūziķu izpildījumā – open.spotify.com;
• latviešu skatuviskās tautas dejas zelta fonds,
kurā var uzzināt par 55 nozīmīgākajām dejām
laikā no 1933. līdz 2008. gadam – dejaszeltafonds.lv;
• Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto pasākumu fotogalerijas –www.lnkc.gov.lv;
• XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju
svētku videoieraksts (Latvijas Televīzija);
• multimediālās deju lielizrādes “Abas malas” videoieraksts (Latvijas Televīzija);
• JRT lasa grāmatas mājās – vimeo.com;
• Dailes teātra digitālo izrāžu arhīvs;
• Nacionālā teātra izrāžu ieraksti LMT Straumē;
• Nacionālā teātra izrādes Radioteātra ierakstos;
• vietne “Latvijas Nacionālā teātra 100 gadi”;
• režisores Ilonas Brūveres kultūras filmu pro
gramma;
• saraksts ar legāli straumējamu audiovizuālo saturu;
• Enerģētikas muzeja virtuālā tūre;
• Enerģētikas muzeja digitālā izstāde “Ķeguma
hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās”;
• Rundāles pils dārza un iekštelpu 360° virtuālā
tūre;
• E-grāmatu bibliotēka – www.3td.lv;
• valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs – kopkatalogs.lv;
• LNB datubāzes un digitālie resursi:
– Elektroniskais katalogs un datubāzes –
www.lnb.lv,
– Nacionālā enciklopēdija – enciklopedija.lv,
– Portāls Periodika.lv,
– Digitālā bibliotēka un tās kolekcijas – digitalabiblioteka.lv, periodika.lv, gramatas.lndb.
lv, kartes.lndb.lv, zudusilatvija.lv, audio.
lndb.lv, academia.lndb.lv, dziesmusvetki.
lndb.lv, runa.lnb.lv, braludraudze.lndb.lv,
stenders.lndb.lv, kulturaskanons.lv, ainavudargumi.lv,

• Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālie
resursi:
– muzeja Youtube kanāls,
– laikmeta fotoarhīvs Gadsimta albums,
– izstāde “Latvijas gadsimts”,
– Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijās lietojamās digitālās aplikācijas;
• Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
digitālie resursi:
– informācija par apskatāmajiem kultūras pieminekļiem;
• Latvijas Nacionālā arhīva digitālie resursi:
– Latvijas Nacionālā arhīva publiskais meklētājs,
– Redzi, dzirdi Latviju,
– Latvijas Universitātes studentu datubāze,
– Pārrobežu e-arhīvs,
– LPSR VDK dokumentu arhīvs,
– virtuālās izstādes;
• LV100 projektu digitālie resursi:
– akcija “Simtgades burtnieks”,
– virtuālā izstāde “Luters. Pagrieziens”,
– virtuālā enciklopēdija “100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē”,
– Elektroniskā ainavu dārgumu krātuve,
– Ieejas karte uz Latvijas valsts dibināšanu,
– Gadsimta albums,
– TUESI.LV,
– digitālais projekts #Grosvaldi1920,
– “Katram savu tautastērpu”,
– “Dvēseļu putenis” (plaši vēsturiskie materiāli),
– raidījums “Literatūre”,
– LV100 daudzsēriju filma “Sarkanais mežs”,
– dažādi materiāli par Lielbritānijas militāro
un diplomātisko atbalstu Latvijai 1918.–
1920. gadā,
– VFS raidījumu cikls “Atslēgas”,
– “Paliec mājās Supervaroņi” – animācijas
stāsts bērniem par Korona vīrusu un palikšanu mājās (video autors – Kristaps Kulpe);
• LMT satura portāla LMT Straume piedāvājums: http://straume.lmt.lv.
Sagatavojusi Lita Kokale,
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Pastaiga – ieguldījums veselībā visos gadalaikos
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Dabas takās aicina ievērot principu
“#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

Covid-19 pandēmijas laikā būtiski pieaudzis dabas taku un objektu apmeklētāju skaits. Diemžēl
proporcionāli pieaudzis arī dabā atstāto atkritumu
apjoms, tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
aicina ikvienu aizdomāties par savu ietekmi uz
dabu un atpūtas laikā radīto tukšo iepakojumu pašiem aizvest prom.
Ar saukli “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” DAP
kopā ar Pasaules Dabas fondu aicina ikvienu izvērtēt savu uzvedību dabā. Pirmkārt, pievērst uzmanību līdzi ņemamo produktu iepakojumiem, otrkārt, nenest līdzi neko lieku, lai nerastos vēlme no
tā pusceļā atbrīvoties, treškārt, nemeklēt mazās
atkritumu urnas pārgājienu maršrutos mežā, purvā vai citviet dabas objektos, bet gan nest atkritumus līdzi un izmest lielajās atkritumu tvertnēs,
piemēram, stāvlaukumos.
Mazo urnu apsaimniekošana dabas objektos un
dabas takās ir ļoti sarežģīta apgrūtinātās piekļuves
dēļ, turklāt tā prasa gana lielus cilvēku un finanšu resursus gan pārvaldei, gan pašvaldībām, gan
zemju īpašniekiem. Pārvalde vien ik gadu mazo
urnu apsaimniekošanai tērē apmēram 70 000 eiro,
ko varētu ieguldīt, piemēram, jaunas infrastruktūras – laipas, takas, skatu platformas, atpūtas vietas – izveidē.
Bieži vien putni un dzīvnieki, meklēdami kaut ko
ēdamu, urnu saturu iznēsā pa apkārtni, sekmējot

Apstiprināts risinājums attālinātai sēžu
norisei pašvaldību domēs
31. martā MK apstiprinājis likumprojektu “Iestāžu
darbības likums sakarā ar Covid-19 izplatību”, kura
29. pantā ir definēti nosacījumi pašvaldību dom-

vides piesārņojumu. Turklāt mums šķietami nevainīgie iepakojumi var kļūt par nāves slazdiem rāpuļiem, putniem un dzīvniekiem. Visu šo iemeslu dēļ
daudzviet pasaulē, arī Igaunijā, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās atkritumu urnas vairs nav
atrodamas.
“Latvijas daba mums palīdz būt sveikiem un veseliem, tādēļ aicinu rūpēties, lai arī Latvijas daba pēc
mūsu apmeklējuma ir sveika un vesela!” pauž DAP
ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.
Lai dabas taku un objektu apmeklētājiem atgādinātu šo šķietami vienkāršo pamatprincipu, pārvalde dabā ir izvietojusi informatīvus plakātus ar vienu no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā – āpsi. Kopā
mēs varam rūpēties par tīru vidi, kas rada prieku
mums pašiem un novērš apdraudējumu mežu,
pļavu, purvu un ūdeņu iemītniekiem! Tāpēc DAP
aicina ikvienu iesaistīties informatīvajā kampaņā
un, dodoties dabā, parādīt, kā katrs ievēro principu “Ko atnesi, to aiznes”, publicējot sociālajos
tīklos fotogrāfiju pie kampaņas zīmes ar saviem
promnesamajiem atkritumiem. Foto jāpievieno
tēmturis #dabāejot!
Kampaņu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” DAP
kopā ar Pasaules Dabas fondu iesāka pirms diviem
gadiem, izvirzot ambiciozu mērķi – mainīt sabiedrības priekšstatus un uzvedību, arvien samazinot
dabā izvietoto atkritumu urnu skaitu un piesārņojumu. Kampaņā iesaistījušās arī daudzas pašvaldības, piemēram, Carnikavas, Pārgaujas, Krustpils
un citas, kas šīs zīmes izvieto savos apsaimniekotajos objektos.
Iedvesmai noskatieties DAP un filmu studijas “Animācijas brigāde” tapušo animācijas īsfilmu, kas atrodama šeit.
Sagatavojusi Maija Rēna,
DAP sabiedrisko attiecību speciāliste

ju un komiteju sēžu organizēšanai attālināti. Sēžu
attālināta norise varēs notikt uz rīkojuma pamata,
ko izdevis domes priekšsēdētājs.
Ārkārtējās situācijas laikā, kad valstī ar katru dienu pieaug ar Covid-19 inficēto skaits, pašvaldībām
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āli balsot par izlemjamiem jautājumiem.
Noteikta arī dokumentu parakstīšanas kārtība.
Attālināti var organizēt arī balsošanu ar vēlēšanu
zīmēm, ja ārkārtējās situācijas laikā tas ir nepieciešams. Vēlēšanu zīmes katram deputātam tiek
nosūtītas elektroniski, bet aizpildīto zīmi deputāts
nosūta uz norādīto elektronisko vietni balsu skaitīšanai un lēmuma paziņošanai.
ir būtiski ievērot piesardzību savu darbinieku un
sabiedrības veselības aizsardzībai, atbilstoši organizējot savu un savu iestāžu darbību, lai risinātu
pašvaldības kompetencē ietilpstošos jautājumus.
Lai deputātus, administrāciju un privātpersonas
pasargātu no iespējamā inficēšanās riska ar Covid-19, izstrādāts ārkārtējā situācijā spēkā esošs
regulējums, kas ļaus pašvaldībām domes un komiteju sēdes noturēt attālināti, ja, izvērtējot situāciju, šādu lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs.
Vienlaikus jāuzsver, ka, pieņemot šādu lēmumu,
domes priekšsēdētājam ir jāizvērtē, vai pašvaldības rīcībā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, lai rīkotu sēdes videokonferences režīmā
(ar attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), lēmumprojektu, atzinumu un citu materiālu nosūtīšanu
elektroniski ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes vai trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
Tāpat jānodrošina katra deputāta iespēja individu-

Tehnoloģisko risinājumu ziņā pašvaldībām ir dota
rīcības brīvība tos izvēlēties atkarībā no savām tehniskajām iespējām un deputātu prasmēm. Būtiski
ir nodrošināt drošību, arī deputātu autentifikācijai.
Tā, piemēram, lai reģistrētos dalībai domes sēdē,
var izmantot lietvedības programmas piedāvāto
autentifikāciju, savukārt ar e-risinājuma rīku (piemēram, Microsoft Teams) pieteikumu par dalību
attālinātā sēdē iespējams nosūtīt elektroniski domes priekšsēdētājam vai protokolētājam. Savukārt balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā attālināti domes deputāts
var apstiprināt elektroniskā balsošanā tiešsaistē
lietvedības programmā, saskaņojot domes sēdes
protokolu lietvedības sistēmā vai citā e-risinājuma
rīkā, parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.
Sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jautājumos par
pašvaldības darba
organizāciju un
pakalpojumu
nodrošināšanu aicinām
vērsties VARAM:
• e-pasts:
atbalsts@varam.gov.lv,
• tālruņi: 67026510,
67026442, 67026930.
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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Jautājumi un atbildes pašvaldībām
LPS savā vietnē www.lps.lv izveidojusi īpašu informatīvo sadaļu, kurā pašvaldībām ir iespēja apkopotā veidā saņemt informāciju par Covid-19, kontaktiem un ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem
ierobežojumiem, rīcību, atbalstu, normatīviem un
citu svarīgu informāciju pašvaldības ikdienas darbam. Sadaļa pieejama šeit.

Informācija INFOLOGĀ

Par situāciju Latvijā un pasaulē cīņā pret Covid-19
un mūsu dzīvi jaunajos apstākļos rakstīts katrā LPS
iknedēļas elektroniskajā izdevumā INFOLOGS.
• INFOLOGS nr. 11 skatāms šeit;
• INFOLOGS nr. 12 – šeit;
• INFOLOGS nr. 13 – šeit.

LPS videokonferences par aktualitātēm

Krīzes laikā, kad valstī noteikti ierobežojumi koronavīrusa Covid-19 izplatības apturēšanai, LPS katru nedēļu organizē videokonferences par pašvaldībām svarīgām un aktuālām tēmām. Tiešraides laikā interesenti var tiešsaistē uzdot jautājumus. Visi
videokonferenču ieraksti ir un būs pieejami LPS
vietnē www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs.

• 13. martā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis bija
aicinājis izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, lai videokonferencē “Par attālinātajām
mācībām pēc skolēnu brīvlaika” pārrunātu
labākos risinājumus Covid-19 izplatības ierobežošanai atbilstoši Krīzes vadības padomes
lēmumiem, tajā skaitā iespējamās attālinātās
mācības pēc skolēnu brīvlaika. Videoieraksts
pieejams LPS YouTube kanālā šeit. Jāpiebilst,
ka to noskatījušies vairāk nekā 19,5 tūkstoši interesentu.
• 19. martā Pašvaldību savienībā notika videokonference “Par pašvaldību un atbildīgo
dienestu darbību, sadarbību un iesaisti ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības
ierobežošanai” (videoieraksts šeit). Videokonferencē piedalījās iekšlietu ministrs Sandis
Ģirģens, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs
Dimitrijs Trofimovs, Valsts policijas priekšnieka p. i. Andrejs Grišins, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks
pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis un Slimību
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profilakses un kontroles centra direktora vietniece epidemioloģiskās drošības jautājumos
Ilona Liskova. Videokonferenci vadīja LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
• 24. martā LPS priekšsēža Ginta Kaminska vadībā Pašvaldību savienībā notika videokonference “Par pašvaldību, sociālo dienestu un
bāriņtiesu darbību ārkārtējās situācijas laikā
Covid-19 izplatības ierobežošanai”, kurā piedalījās Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs Ingus Alliks, LM Metodiskās vadības un
kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš, LM projektu vadītāja Ilze Kurme un Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas vadītāja p. i. Valentīna
Gorbunova. Videoieraksts pieejams šeit.
• 27. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika
videokonference “Par pašvaldībām aktuāliem
finanšu jautājumiem krīzes situācijā”, kurā
kopā ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski piedalījās finanšu ministrs Jānis Reirs, Finanšu minis-

trijas (FM) valsts sekretāra vietniece budžeta
jautājumos Jolanta Plūme, FM valsts sekretāra
vietnieks ESSFKF jautājumos Armands Eber
hards, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins. Videokonferences ierakstu atradīsit šeit.
• 27. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika
vēl otra videokonference – “Par pašvaldību
sēžu organizāciju attālināti”, kurā uzņēmuma
“ZZ dats” pārstāvji atbildēja uz jautājumiem un
sniedza ieteikumus par sēžu organizēšanu attālināti. Videokonferences ierakstu var noskatīties LPS vietnē šeit, kā arī LPS YouTube kanālā
šeit.
Lūdzu, sekojiet līdzi jaunākajai informācijai par
plānotajām videokonferencēm LPS vietnē www.
lps.lv un šeit!
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

PAŠVALDĪBU PIEREDZE ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
KOPSAVILKUMS
• Kopumā pašvaldības ļoti rūpīgi seko līdzi valdības lēmumiem un ievēro noteiktos ierobežojumus, kā arī atbalsta iedzīvotājus un vietējos
uzņēmējus ārkārtas situācijas laikā. LPS nodrošina informācijas apriti ar pašvaldībām un
sniedz atbalstu dažādu jautājumu risināšanā
un sadarbībā ar valdību, Krīzes vadības padomi
u. c.
• Lai krīzes apstākļos darbotos efektīvāk, vairākās pašvaldībās izveidotas atsevišķas krīzes vadības grupas (Liepāja, Ķekavas novads).

Siguldas novads u. c.). Kopumā pašvaldības
ļoti atbildīgi izturas pret iedzīvotāju informēšanu – izvieto informāciju mājaslapās, izveido
tur virtuālo asistentu, nodrošina informāciju
sociālajos tīklos, drukā plakātus, veido infografikas, videopamācības, reklāmas utt. Rīga, Liepāja un Olaines novads īpaši aktīvi izplata informāciju arī krievu valodā.
Jau 20. martā Ikšķiles novada pašvaldība izdeva informatīvā izdevuma “Ikšķiles Vēstis” speciālizlaidumu, lai vietējie iedzīvotāji būtu informēti par novada iestāžu darbību ārkārtējās
situācijas laikā. Ar izdevumu var iepazīties šeit:
“Ikšķiles Vēstis” speciālizlaidums.

• Pašvaldības izdod speciālus informatīvos izdevumus, kur publicē būtisko
informāciju par Covid-19
(Liepāja, Ikšķiles, Dundagas, Grobiņas, Ķekavas,
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Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
30. martā izdevusi pašvaldības informatīvo izdevumu “Katram liepājniekam” (pieejams šeit).
• Atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem visas
pašvaldības slēgušas stadionus, rotaļu laukumus, muzejus, teātrus un citas publiskas vietas.
Daudzviet izvietoti plakāti un uzraksti ar informāciju par Covid-19. Lūk, daži vizuāli paraugi
no Liepājas, Siguldas un Olaines novada.
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• Liela daļa pašvaldību domju turpina strādāt attālināti un pieņem lēmumus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas (Zoom, Teams u. c). Vairākas pašvaldības risina situāciju, lai turpmāk domes
sēdes nodrošinātu attālināti un nebūtu jātiekas klātienē (Balvu, Salaspils novads u. c.).
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26. martā notika pirmā Kuldīgas novada domes
sēde videokonferences režīmā, kurā piedalījās 16
no 17 domes deputātiem. Kuldīgas novada domes
deputāti, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, nepulcējās domes sēdē klātienē, bet pirmoreiz noturēja domes sēdi videokonferences režīmā. Deputāti
izskatīja sagatavotos lēmumprojektus un pieņēma
kopumā 69 jautājumus. Domes sēde tika translēta
internetā, un to ikviens varēja noskatīties Kuldīgas
novada kontā sociālajā tīklā youtube.com.
• Lielākā daļa pašvaldību darbinieku strādā attālināti, viņiem tehnoloģiski ir nodrošināta attālināta piekļuve darba datoram, iekšējām informācijas sistēmām, e-pastam, failiem, izveidotas darbinieku WhatsApp grupas, sanāksmes
notiek tiešsaistē.
• Pašvaldību pakalpojumi tiek sniegti attālināti, būtiski pieaudzis elektroniski parakstīto
dokumentu skaits. Iedzīvotājiem joprojām ir
iespēja pašvaldībai iesniegt iesniegumu papīra
formā, ievietojot to īpašā pastkastē. Tā, piemēram, Tukuma novada pašvaldība pieņem no iedzīvotājiem iesniegumus, aicinot izmantot pie
domes durvīm izvietoto pasta kastīti.

apmaksas termiņu. Par maksājumiem netiks
aprēķināta nokavējuma nauda.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt NĪN apmaksas
termiņu. Likums “Par valsts apdraudējuma un tā
seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību” paredz, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku
2020. gadā.
Liepājas dome pilsētas administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem NĪN samaksas termiņu pārcēlusi uz šāgada 30. aprīli.
Rīgas pašvaldība un Alsungas, Baldones, Dundagas, Ikšķiles un Tērvetes novada dome NĪN samaksas termiņu pārcēlusi uz 15. maiju.
Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts pārcelt NĪN divus apmaksas termiņus – uz
15. maiju un uz 15. jūniju.
Valkas novada dome nolēmusi pārcelt NĪN samaksas termiņus uz 29. maiju, uz 15. jūliju un uz
15. septembri.
Vecumnieku novada domnieki par NĪN samaksas
termiņus noteikuši 31. maiju, 31. jūliju, 30. septembri un 30. novembri.
Daugavpilī maksājums par pirmo ceturksni jāveic ne vēlāk kā 1. jūnijā, bet turpmākie NĪN nomaksas termiņi ir 1. augusts, 1. oktobris un 1. decembris.

Carnikavā pie ieejas pasta nodaļā uzstādīta pastkastīte dokumentu ievietošanai un namrunis, ko
visu diennakti var izmantot saziņai ar pašvaldības
policiju, ja nav pieejams mobilais tālrunis. Par novērotajiem likumpārkāpumiem un noziedzīgiem
nodarījumiem var paziņot pašvaldības policijai arī
mobilajā aplikācijā Mobio.lv. Carnikavas novada
pašvaldības policija strādā diennakts režīmā un
var sniegt palīdzību saistībā ar ārkārtējo situāciju,
t. sk. vientuļiem cilvēkiem gados, kam tas nepieciešams.

Krāslavas novada dome noteikusi NĪN samaksas
termiņu 15. jūnijā.

• Liela daļa pašvaldību domju jau nolēmušas
pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)

Amatas un Alūksnes novadā NĪN samaksas termiņi ir 15. augusts un 15. novembris.

Inčukalna novadā NĪN maksājumi jāveic līdz
30. jūnijam.
Jelgavas pilsētas dome nolēmusi NĪN samaksas
termiņus pārcelt uz 1. jūliju un 1. oktobri.
Aizputes novada dome NĪN samaksas termiņu
pārcēlusi uz 15. augustu.
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Tukuma novada dome lēmusi pagarināt NĪN samaksas termiņu līdz 17. augustam.
Valmierā un Kuldīgas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadā NĪN maksājumi jāveic līdz 15. novembrim.
Alojas, Gulbenes un Preiļu novada dome nolēmušas NĪN maksājumu termiņu pagarināt līdz
16. novembrim.

Ādažu novada dome lēmusi pagarināt NĪN maksāšanas termiņu līdz šā gada 15. decembrim.
• Vairākas pašvaldības apzinājušas telpas un
iespējas, kur cilvēkiem piedāvāt pašizolāciju (viesnīcās, tūrisma mītnēs, kopmītnēs, pašvaldības nodrošinātos dzīvokļos u. c.), – Rīga,
Jēkabpils, Liepāja, Ventspils, Aizkraukles, Alsungas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas,
Salacgrīvas, Saldus, Smiltenes nov. u. c.).
Rīgā viesnīcas un hosteļi ir gatavi uzņemt iedzīvotājus pašizolācijai, nodrošinot izmitināšanu aptuveni 2000 personām. Tiek piedāvātu numuri ar dažādu vietu skaitu cenās no 20 līdz 74 eiro diennaktī. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja atvērt vēl
divas viesnīcas, aicināti pieteikties arī citu viesnīcu
un hosteļu pārstāvji.
Jēkabpils pašvaldība ir apzinājusi pašizolācijas iespējas pilsētā, un viesus gatavi uzņemt ir viesnīca
“Luiize” un apartamenti “Old Town Apartments”.
Liepājā saņemti 12 piedāvājumi no iedzīvotājiem,
kuri piedāvā savas privātās telpas cilvēku pašizolā-

cijai, kam tas ir nepieciešams.
Ventspilī atsaukušies dažādi naktsmītņu uzņēmēji, kuri piedāvā dzīvokļus vai telpas cilvēkiem, kam
stingri jāievēro pašizolācija.
Pašizolēšanās mītnes Gulbenes novadā piedāvā
apartamenti “My Kingdom”, atpūtas komplekss
“Lācītes”, viesnīca “Gulbene”, atpūtas komplekss
“Dīķsalas” un apartamenti “Crystal Apartment”.

Aizkraukles novada pašvaldības aicinājumam
sniegt atbalstu mājas karantīnā esošajiem, kā arī
senioriem atsaukušies gan uzņēmēji, gan privātpersonas, kopskaitā ap 20. Jau šobrīd iespējams
nodrošināt pamatvajadzības 14 dienu vai ilgākai
pašizolācijai, un katru dienu pašvaldība saņem arvien jaunas vēstules.
• Pašvaldībās īpaši aktīvi strādā sociālie dienesti. Lielākoties pašvaldības nodrošina ēdināšanu
maznodrošināto ģimeņu bērniem – gan siltas
pusdienas skolēniem, gan pārtikas pakas (Jūrmala, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Ķekavas,
Madonas, Mazsalacas, Mārupes, Pārgaujas,
Salacgrīvas, Saldus, Valkas nov. u. c.).
• Pašvaldības piesaista brīvprātīgos, kuri palīdz
piegādāt pārtiku, medikamentus un citu nepieciešamo cilvēkiem, kas ir pašizolācijā, vientuļiem senioriem u. c. – Rīga, Liepāja, Madonas,
Saldus, Smiltenes, Valkas nov. u. c.
Rīgas pašvaldība kopā ar nevalstiskajām organizācijām sociālās palīdzības sniegšanā iesaista
brīvprātīgā darba veicējus. Viņu koordināciju Rīgā
nodrošina Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas
Samariešu apvienība, kas ir ilggadēji Rīgas domes
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Labklājības departamenta sadarbības partneri un
ar starptautisku pieredzi brīvprātīgajā darbā.

No 17. līdz 20. martam Latvijā norisinājās virtuālais
hakatons HackForce, lai meklētu risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Uzvarētāju vidū ir arī kustība #paliecmājās – brīvprātīgo
tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un
citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai
apmeklējot mājaslapu www.paliec-majas.lv. Lai
palīdzētu un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus
no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, #paliecmājās piedāvā brīvprātīgo palīdzību pārtikas produktu un sadzīves preču sagādē, mājdzīvnieku izvešanā pastaigās un emocionālā atbalsta sniegšanā.
• Pašvaldību aprūpes namos noteikta karantīna,
tiek ievērotas Slimību profilakses un kontroles
centra rekomendācijas, veikta dezinfekcija.
• Pašvaldības norāda, ka maksimāli nodrošina
dezinfekcijas līdzekļus, kā arī veic pastiprinātu
dezinfekciju bērnudārzos, kāpņu telpās u. c.

saražoti un izsniegti gandrīz divi tūkstoši speciāli
pasūtīto masku, arī visiem pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams. Sejas maskas šuj Ventspilī. Kopumā pēc
pašvaldības pasūtījuma tiks saražoti 40 tūkst. vairākkārt lietojamo sejas masku. Vērojams, ka arī atsevišķi nelielie Ventspils tekstilnozares uzņēmumi,
pielāgojoties situācijai un pieprasījumam, piedāvā
iedzīvotājiem iegādāties sejas maskas.

Liepājnieki 24. martā sāka saņemt pirmās aizsargmaskas, ko saražojis vietējais uzņēmums “Tonus
Elast”. No šā uzņēmuma Liepājas pilsētas pašvaldība jau iegādājusies aptuveni 4500 sejas masku un turpinās iepirkt vēl. Maskas tiek izsniegtas
sociālā dienesta darbiniekiem, pašvaldības policistiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, un sadarbībā
ar vairākām nevalstiskajām organizācijām tās izdalīs arī senioriem. Pirmās sejas aizsargmaskas un
mitrās salvetes no uzņēmuma “iCotton” un masku lietošanas pamācību saņēma veco ļaužu dzīvojamās mājas seniori Ganību ielā. Liepājā tapušo sejas masku iegādei izveidots vienots tālrunis
26588319 un e-pasts aizsargmaskas.liepaja@inbox.lv. Šobrīd valstī īpaši vajadzīgo masku šūšanā
iesaistījušies aptuveni desmit Liepājas tekstilnozares uzņēmumu, kas dienā saražo ap 5000 masku
un tās piegādā gan operatīvajiem dienestiem, gan
uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, kuriem darba pienākumi neļauj izvairīties no tieša kontakta
ar cilvēkiem.

Lai ventspilniekus nodrošinātu ar sejas maskām,
Ventspils pilsētas dome ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” speciālistu palīdzību
un rekomendācijām jau marta sākumā apzināja iespējas izgatavot sejas maskas, un šobrīd jau
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Sadzīves masku ražošanu uzsācis arī šūšanas uzņēmums SIA “Lattex D” Daugavpils novadā. Šīs
trīs slāņu aizsargmaskas ir daudzkārt lietojamas,
izgatavotas no dabīgiem audumiem, un tās var
mazgāt. Uzņēmums ražo arī meltblauna maskas,
kas sastāv no pieciem slāņiem. SIA “Lattex D” jauda spēj nodrošināt līdz 3000 piecslāņu meltblauna
tipa un līdz 4000 trīsslāņu masku ražošanu dienā.
Uzņēmumā ražotajām maskām ir būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar vienreizlietojamajām: tās
var izmantot visu dienu, ne tikai pāris stundas. Firmas “Lattex D” ražotās maskas var mazgāt, gludināt, dezinficēt ar lampu vai 60% spirta šķīdumu.
Uzņēmuma kontakti: 22015388, sekretare@lattex.lv.
Solidāri krīzes laikā rīkojas AS “Balticovo”, kas
dāsni dalās ar pašu saražoto dezinfekcijas līdzekli.
To saņem medicīnas iestādes, sociālie dienesti un
daudz citu valsts un pašvaldību struktūrvienību.
Laikā, kad dezinfekcijas līdzekļi kļuvuši par deficīta preci un citi ražotāji to pārdod par dārgu cenu,
ar vislielāko pateicību AS “Balticovo” iniciatīvu
vērtē Iecavas novada pašvaldības administrācija. Pašmāju uzņēmumā saražoto dezinfekcijas
līdzekli saņēmusi virkne novada iestāžu un struktūrvienību, tai skaitā izglītības iestādes, reģionālā
pašvaldības policija un pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, lai tās
darbinieki varētu veikt daudzdzīvokļu māju kāpņu
telpu dezinfekciju. AS “Balticovo” ražotais līdzeklis paredzēts grīdu un citu virsmu dezinfekcijai, veterinārajai un roku dezinfekcijai, tāpat arī pārtikas
un dzīvnieku barības dezinfekcijai.
• Lielākā daļa pašvaldību atcēlušas nomas maksu skolu ēdinātājiem. Tāpat nolemts samazināt nomas maksu tiem komersantiem, kuri
nomā pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību mantu (telpas, zemi, būves vai kustamu mantu).
• Pašvaldībās, kurās ir pašvaldības policija, tā
aktīvi sadarbojas ar Valsts policiju un palīdz
nodrošināt un uzraudzīt ierobežojumu ievēro-

šanu, uzklausa ziņojumus par pārkāpumiem,
apseko publiskas vietas, uzrauga cilvēkus, kuri
ir pašizolācijā.
• Pašvaldību izglītības pārvaldes sniedz atbalstu
skolām attālināto mācību īstenošanai, atsevišķas bibliotēkas palīdz ar grāmatām.
• Ģimenēm tiek ziedoti datori un planšetes,
lai varētu nodrošināt attālinātās mācības tiem
skolēniem, kuriem mājās nav pieejamas viedierīces.

SIA “Giveazy” izveidojusi mūsdienīgu risinājumu – lietotni, kurā pieejama speciāla sadaļa “dators bērnam”. Tajā lietotāji var pieteikties ar lūgumu saņemt datoru mācībām bērnam vai, tieši
pretēji, sniegt palīdzību ģimenēm. Lapā https://
giveazy.lv/datorsbernam pieejamajā interaktīvajā
kartē var redzēt, kuros Latvijas reģionos un cik datori nepieciešami. “Giveazy” pārstāvis Ritvars Podziņš aicina pieteikties atbalstītājus – privātpersonas un uzņēmumus, kuriem ir datori lietošanas
kārtībā, kas vairs netiek izmantoti. Lai piedalītos
akcijā, nepieciešams lejupielādēt lietotni “Giveazy”, kurā ekrāna apakšdaļā izvietota īpašās #datorsbernam akcijas poga, kas apzīmēta ar datora
ikonu. Atkarībā no tā, vai ģimenē nepieciešams
dators mācībām vai ir lieks dators, ko vēlaties atdot, jāizvēlas kāda no iespējām un jāpiesakās akcijai. Tālāk lūgums pēc palīdzības tiek reģistrēts un
attēlots interaktīvajā kartē mājaslapā, bet palīdzības sniedzējiem ir iespēja pievienot sludinājumu,
tādējādi palīdzot kādai Latvijas ģimenei.
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RĪGA

• 27. martā tika veiktas izmaiņas pašvaldības
saistošajos noteikumos, kas uz ārkārtējās situācijas laiku atceļ lielāko daļu atlaižu pilsētas
sabiedriskajā transportā.
• Kopā ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Labklājības departamentu ir panākta
vienošanās par veikalu karšu nodrošināšanu
skolēniem no maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm, lai tās varētu iegādāties pārtiku ārkārtējās situācijas laikā.

• Visas Rīgas pašvaldības iestādes un uzņēmumi, izņemot Rīgas pašvaldības policiju, medicīnas un sociālās iestādes un atsevišķu sociālo
pakalpojumu sniedzējus, piemēram, zupas virtuves un aprūpi mājās, ir pārtraukušas klientu
apkalpošanu klātienē un strādā attālināti. Visi
iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi tiek
sniegti.
• Jau marta vidū tika izveidots Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatīvais tālrunis
8000 0800, iedzīvotāji aicināti neskaidrību gadījumā par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
darbību krīzes apstākļos zvanīt uz Apmeklētāju
pieņemšanas centra (APC) bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0800 vai rakstīt uz e-pasta
adresi apc@riga.lv. Jautājumus var uzdot arī
Rīgas domes sociālo tīklu kontos Twitter: @RigasDome; Facebook: @Riga.lv.
• Rīgas domes Pagaidu administrācija operatīvi
risina aktuālos jautājumus.

• Rīgas pašvaldības policijai uzdots brīvdienās
pastiprināti uzraudzīt populāras sabiedriskās
vietas pilsētā, lai nepieļautu netīšu cilvēku pulcēšanos.
• Notiek regulārs darbs ar Slimību profilakses un
kontroles centru, kas piedalās pašvaldības Krīzes vadības komisijas sēdēs.
• Izglītības, kultūras un sporta departamenta
galvenā prioritāte ir attālinātā mācību procesa
nodrošināšana.
• Ņemot vērā šābrīža ārkārtējo stāvokli valstī
sakarā ar Covid-19 straujo izplatību un pētījumiem, kas apliecina vīrusa dzīvotspēju uz atsevišķām virsmām līdz pat 72 stundām, Rīgā
notiek luksoforu gājēju izsaukuma pogu atslēgšana.
• SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) dzīvojamajās mājās izvieto informatīvas lapas
par uzņēmuma darbību ārkārtējās situācijas
apstākļos un to, kas jāievēro iedzīvotājiem, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, informācija sagatavota
latviešu un krievu valodā.
• AS “Rīgas siltums”, realizējot sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību ārkārtējās situācijas laikā un
ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz klientu
maksātspēju, no 1. aprīļa samazina siltumenerģijas cenu, kavētiem maksājumiem nepierēķinās līgumsodus, kā arī apkures sezonas
laikā neatslēgs apkuri.

• Pašvaldības uzņēmumam “Rīgas satiksme”
uzdots nekavējoties nodrošināt piemērotu sabiedriskā transporta kustību atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī u. tml.

• Ievērojot Ministru kabineta 29. martā pieņemtos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, Rīgas domes Mājokļu un
vides departaments ir slēdzis pašvaldības kapsētās esošās kapličas.
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• Kultūras norises galvaspilsētas iestādēs notiek
e-vidē; iedzīvotāji aicināti iepazīt muzeju krājumus, apskatīt izstāžu ekspozīcijas, reģistrēties
e-grāmatu bibliotēkai, klausīties koncertu ierakstus, mākslinieku sagatavotus stāstījumus,
kā arī izmantot iestāžu un kolektīvu sniegtās
iespējas.
• Pašvaldība cenšas iedzīvotājiem sniegt arī pozitīvu informāciju, piemēram, par to, ka šogad
pilsētniekus priecēs īpaši skaistas puķu dobes,
jo Rīgas parkos jau iedēstīti teju 3000 puķu!

JŪRMALA

Jūrmalas pilsētas dome 27. marta ārkārtas sēdē
apstiprināja atbalstu pilsētas iedzīvotājiem, kurus
ietekmējušas ārkārtas situācijas sekas. Prioritāte
ir nodrošināt atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras ir maznodrošinātas, trūcīgas vai atrodas riska
grupā vai krīzes situācijā.
Pašvaldība visiem bērniem trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kuri šajā laikā nevar saņemt
pusdienas izglītības iestādēs, piegādā siltu ēdienu,
un pašvaldība ēdiena vai pārtikas piegādi pusdienu
pagatavošanai bērniem šīm ģimenēm nodrošinās
līdz ārkārtējās situācijas beigām. Šādu atbalstu saņem 54 ģimenes, kurās kopumā ir vairāk nekā 100
bērnu.
Pašvaldība ar pārtikas pakām 50 eiro vērtībā nodrošinās Jūrmalas daudzbērnu ģimenes vienu reizi trīs nedēļās.
Iedzīvotājus, kuriem ir piešķirts pašvaldības aprū-

pes mājās pakalpojums, nodrošinās ar pārtikas
pakām 35 eiro vērtībā reizi nedēļā.
Pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā piegādās arī tiem Jūrmalas iedzīvotājiem, kuriem ir laboratoriski apstiprināta saslimšana ar Covid-19
vai kuri atrodas pašizolācijā (ja tās ir noteiktas kā
Covid-19 slimības kontaktpersonas), ja viņiem nav
iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei.
Pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu,
pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā būs pieejamas iedzīvotājiem no Covid-19 infekcijas riska
grupas, kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei.
Pašvaldība nodrošinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu piegādi tiem cilvēkiem, kuri atrodas pašizolācijā vai
kuriem laboratoriski apstiprināta Covid-19 dia
gnoze un nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas
piegādē no tuviniekiem.
Pārtikas paku piegādei pašvaldība piešķīrusi papildu līdzekļus 70 000 eiro apmērā.
Tāpat arī piešķirti papildu līdzekļi PSIA “Kauguru
veselības centrs” 5000 eiro apmērā dezinfekcijas
līdzekļiem un aizsargaprīkojumam.
Pārkārtots arī finansējums SIA “Jūrmalas slimnīca” 2020. gada budžetā, rodot 15 000 eiro drošības aprīkojuma iegādei medicīnas personālam
un 26 600 eiro mākslīgās ventilācijas aparāta ar
mitrinātāju iegādei.
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Jūrmalas Mūzikas vidusskola izveidojusi savu
platformu e-muzikasskola.lv, kurā pedagogi var
pasniegt gan grupu, gan individuālās stundas
tiešsaistē. Tā dod iespēju audzēknim pieslēgties
konkrētai darba telpai un apgūt mūzikas priekšmetus attālināti, tiešsaistes konferencēs satiekot
gan pedagogu, gan klasesbiedrus, vai arī noskatīties stundas ierakstu, ja nav bijusi iespēja būt klāt
stundas laikā. Pedagogi ir digitalizējuši mūzikas
materiālus un uzdevumus, kā arī izstrādājuši jaunus metodiskos materiālus. Tā, piemēram, ģitāras
spēles pedagogs Vladimirs Kudrins sagatavojis videoīsfilmas par katru apgūstamo skaņdarbu.

VENTSPILS

19. martā Ventspils pilsētas dome piešķīra finansējumu 323 000 eiro apmērā Covid-19 ierobežošanai Ventspilī. Tas paredzēts dezinfekcijas līdzekļu
un papīra dvieļu dozatoru iegādei Ventspils pilsētas pašvaldības mācību iestādēm, sejas masku izgatavošanai, ēkas Brīvības ielā 15 pārbūvei, lai to
pielāgotu ar Covid-19 saslimušo pacientu izvietošanai, informatīvo lapu izgatavošanai un izplatīšanai Ventspils pilsētā, kā arī tiek paredzēts rezerves
finansējums Covid-19 izplatīšanās turpmākai ierobežošanai.

darbi, lai gadījumā, ja būs tāda vajadzība, varētu
nekavējoties uzņemt Covid-19 slimniekus, kuru ārstēšana uzsākta infekcijas slimību nodaļā un turpināma slimnīcā. Jaunajās telpās pacientus uzņems
tikai gadījumā, ja pilsētā un reģionā sāksies masveida saslimšana un būs aizpildītas visas 40 vietas
Ventspils slimnīcā. Pielāgotā ēka Brīvības ielā 15
ārkārtas situācijas apstākļos būs paredzēta vieglas
formas Covid-19 slimnieku pagaidu izolācijai. Šobrīd ēkā ir aprīkotas 64 gultasvietas, bet kopumā
te var izvietot līdz pat 85 gultasvietām. Katrā no
izolētajām telpām atrodas 4–8 gultas, starp kurām
ir ievērots 2 m attālums. Ēkā ir pieejami sanitārie
mezgli un dušas, un katrā stāvā izveidots ārstnieciskā personāla postenis. Tiks nodrošināta apsardze un pacientu ēdināšana, ko veiks SIA “Ziemeļkurzemes Reģionālā slimnīca”.

Ventspilī ēka Brīvības ielā 15 operatīvi pielāgota potenciālai Covid-19 slimnieku uzņemšanai.
26. martā pielāgotā ēka tika atklāta: remontdarbi pabeigti, ir piegādāts un uzstādīts aprīkojums,
izveidoti medicīnas posteņi un veikti citi priekš-
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LIEPĀJA

• Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, kopš 16. marta Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
un iestādes klientu apkalpošanu nodrošina attālināti, divu nedēļu laikā elektroniski un telefoniski tā sniegusi vairākus simtus konsultāciju
un pakalpojumu. Arī Liepājas pilsētas domes
darbs pilnībā pārorganizēts, lai tas varētu notikt videokonferenču režīmā, tādējādi elektroniski pieņemti jau 73 domes lēmumi.
• Liepājas pašvaldības administrācija tikpat lielā
apjomā kā pirms ārkārtējās situācijas iedzīvotājus konsultē, pieņem iesniegumus un sniedz
pakalpojumus, tikai šobrīd pamatā ar telefona
un e-pasta starpniecību.
• Lai nodrošinātu nepārtrauktu domes un pašvaldības administrācijas darbu, vienlaikus ievērojot piesardzību un drošību, vienkopus telpā nepulcējot vairākus cilvēkus, Liepājas pašvaldības
administrācijas darbinieki attālināti, ar Zoom
un Jitsi programmu palīdzību, noturējuši aptuveni 75 videokonferences.
• Arī citas pašvaldības iestādes pielāgojušās jaunajiem apstākļiem, piemēram, Nekustamo
īpašumu pārvalde attālināti noorganizējusi
jau četras komisijas sēdes, kurās kopā izskatīti 76 jautājumi. Liela daļa darbu – lēmumu sagatavošana, līgumu slēgšana, izziņu sniegšana
utt. – jau iepriekš notika elektroniski, un jaunā
kārtība to neskar. Tajā pašā laikā pastkastītē pie
Nekustamo īpašumu pārvaldes durvīm ik dienas tiek saņemti aptuveni desmit iesniegumi
papīra formā.
• Arī Liepājas pilsētas būvvaldes darbs daudz
nav ietekmēts, jo kopš šāgada 1. janvāra visa

būvniecības dokumentācijas aprite notiek elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Būvvaldē ik dienu sniedz konsultācijas gan telefoniski, gan pa e-pastu.
• Liepājas Sociālais dienests turpina darbu un
apkalpo iedzīvotājus neklātienē, aicinot klientus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar
sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu
ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties
telefoniski vai elektroniski. Katru dienu no liepājniekiem tiek saņemts kopumā ap simts telefona zvanu, uz kuriem Sociālā dienesta darbinieki operatīvi reaģē, cenšoties sniegt atbildes
vai piedāvājot labāko problēmas risinājumu.
Visvairāk zvanu šobrīd ir par pabalstiem krīzes
situācijā.
• Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde operatīvi pielāgojusies un nokoordinējusi attālināto
mācību procesu visās skolās. Tāpat Izglītības
pārvalde izveidojusi un nokoordinējusi bāzes
pirmsskolas izglītības iestāžu darbu un veic ikdienas pirmsskolas apmeklējuma monitoringu.
Tiek izvērtēta aukļu dienesta un privāto bērnudārzu darbību pārskatīšana. Daudz laika tiek
veltīts komunikācijai ar vecākiem, atbildēm
uz jautājumiem elektroniski – par viedierīcēm,
mācību organizāciju attālināti, ēdināšanu.
• Nepārtraukti tiek uzturēta aktīva saziņa pašvaldības sociālajos tīklos: tapuši vairāk nekā
50 sociālo tīklu ieraksti. Tāpat ir sagatavots pašvaldības informatīvā izdevuma “Katram liepājniekam” speciālizlaidums par Covid-19.
• Izveidoti informatīvie balss, video un vizuālie
paziņojumi sabiedriskajā transportā.
• Pašvaldība apkopojusi ieteikumus, kur internetā var pasūtīt pārtikas produktus un citas sadzīvei nepieciešamās lietas. Izveidots apkopojums, kur liepājnieki attālināti var pasūtīt pārtiku un maltītes no vietējām kafejnīcām.
• Pašvaldība piešķir pabalstus pārtikas iegādei –
gan cilvēkiem pēc vajadzības, gan skolēniem.
Skolu audzēkņiem paredzēta dāvanu karte
25 eiro vērtībā veikalos.
• Repatriēto atgādāšana: aizsarglīdzekļu nodrošinājums, testu nodrošināšana Liepājas ostā
ienākošajiem iedzīvotāju repatriācijas reisiem;
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Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgo konvojēšana līdz Latvijas valsts robežpunktiem; pašvaldības organizēts transports pasažieriem, kuriem nav personīgā transporta, lai nokļūtu līdz
14 dienu pašizolācijas vietai.
• Sabiedriskais transports: pie vadītāja vairs nevar iegādāties biļetes; automātiski pagarinātas
mēnešbiļetes; aicinājums senioriem pēc iespējas retāk izmantot sabiedrisko transportu.

papildināt pašvaldības budžeta rezerves fonda
līdzekļus par 200 000 eiro. No tiem arī turpmāk
segs izmaksas papildu drošības līdzekļiem, piemēram, prāmju sagaidīšanā Liepājas ostā, kur
pārbauda pasažieru veselību un viņus transportē uz mājvietām, lai viņi maksimāli izvairītos no
kontakta ar citiem sabiedrības locekļiem. Daļa
finansējuma atvēlēta sabiedrības informēšanai
par situāciju – dažādu informatīvu materiālu izplatīšanai iedzīvotājiem visos pilsētas rajonos.

• Izveidota krīzes vadības grupa, kas katru dienu
plkst. 14 tiekas attālināti un lemj aktuālos jautājumus.

• Lai gādātu par epidemioloģisko drošību pilsētā,
19. martā Liepājas pilsētas domes sēdē lemts
šim mērķim no pašvaldības budžeta rezerves
fonda līdzekļiem piešķirt 50 000 eiro, lai apmaksātu sejas aizsargmasku iegādi pašvaldības
policijas, Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes
un Bāriņtiesas darbiniekiem, kā arī senioriem.
Tāpat no šā finansējuma plānots segt izmaksas
par papildu drošības pasākumiem Liepājas ostā
prāmju sagaidīšanai, ar kuriem no Vācijas atgriežas Latvijas valstspiederīgie. 25. martā Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē tika nolemts

• Liepājā radīta mobilā lietotne “Giveazy”, kurā
ikviens var savā apkārtnē palīdzēt citiem, nododot lietas, ko pats vairs neizmanto, bet kādam tās var būt noderīgas. “Giveazy” izveidota
atsevišķa kategorija “Piedāvā palīdzību”, kur
ievieto palīdzības piedāvājumu sludinājumus.
“Giveazy” projekta vadītājs Ritvars Podziņš
norāda, ka lietotne veidota tā, lai tās izmantošana būtu pēc iespējas ērtāka: skatoties sludinājumus, lietotāji var redzēt aptuveno attālumu līdz lietai, iespējams norādīt arī vēlamo lietas saņemšanas laiku un konkrētu vietu, kur to
nogādāt vai atstāt. “Giveazy” pieejama “iOS”
un “Android” tālruņiem, to var atrast lietotņu
veikalos, meklējot pēc nosaukuma, vai mājaslapā www.giveazy.com.

JELGAVA
• Visu diennakti jelgavnieki jebkurā krīzes situācijā var vērsties Pašvaldības operatīvās informācijas centrā pa tālruņa numuru 8787. Katrs
gadījums tiks izvērtēts un meklēti iespējamie
risinājumi. Jautājumus var uzdot arī Pašvaldības operatīvās informācijas centra kontos Twitter: @poic_jelgava; Facebook: @poicjelgava.
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• Lai paplašinātu iespējas ārkārtējā situācijā saņemt informāciju, iedzīvotāji aicināti reģistrēties agrīnai apziņošanai: www.karte.jelgava.lv.

• Iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, ir
iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda pārtikas
preču komplektus un higiēnas un saimniecības
preču komplektus.
• Grozīti pašvaldības saistošie noteikumi “Sociālās
palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”. Izmaiņas paredz, ka ģimenei
(personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, kamēr
visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā
ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi
pēc ārkārtējās situācijas beigām piešķir 80 eiro
pabalstu katram ģimenes loceklim mēnesī. Pašvaldība prognozē, ka papildus būs nepieciešami
naudas līdzekļi 36 000 eiro apmērā.
• Skolēniem, kuru ģimeni finansiāli ietekmējusi
koronavīrusa izraisītā krīze, nolemts sniegt atbalstu ēdināšanai. Ģimenei reizi nedēļā nodrošinās pārtikas paku 12 eiro apmērā katram bērnam, kurš mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības
skolā vai apmeklē bērnudārzu. Izvērtēt šāda
pabalsta nepieciešamību pilnvarota izglītības
iestāde, kurā skolēns mācās. Pārtikas pakas
komplektē vairumtirdzniecības bāze “Jelgavas
augļi”, kas katru nedēļu to saturu mainīs, pilnveidojot arī produktu klāstu, iepakojumu un
piegādes procesu. Pārtikas pakas piegādās izglītības iestādēs, kas organizēs to izsniegšanu
saviem audzēkņiem vienu reizi nedēļā: skolās
tas notiks otrdienās, bet pirmsskolas izglītības
iestādēs (PII) – trešdienās.
• Jelgavas pašvaldība turpinās sniegt finansiālu
atbalstu līdzšinējā apmērā visām pilsētas pri-

vātajām izglītības iestādēm un privātajiem
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
jeb auklēm neatkarīgi no tā, cik bērnu šobrīd
iestādi apmeklē. Privātajām PII mēnesī par bērnu no pusotra līdz četriem gadiem pašvaldība
maksā 220 eiro, par piecus un sešus gadus veciem bērniem – 200 eiro, bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēji par katru bērnu saņem
150 eiro lielu pašvaldības finansējumu. Līdz šim
pašvaldība privātajām iestādēm maksāja proporcionāli bērnu apmeklējumam, bet ārkārtējās situācijas laikā finansējums tiek saglabāts
pilnā apmērā neatkarīgi no apmeklējuma.
• Jelgavas pilsētas pašvaldība informē iedzīvotājus un turpina apzināt uzņēmējus, veikalus
un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, kas
Jelgavas pilsētā pārtiku piegādā uz mājām.
Jau vairāk nekā 30 kafejnīcu, pārtikas veikalu
un citu tirgotāju ir atsaukušies pašvaldības aicinājumam piedāvāt iespēju produktus piegādāt iedzīvotājiem uz mājām. Uzņēmumi gatavi
jelgavniekiem uz mājām atvest ne tikai pārtiku:
piemēram, zoopreču veikals “Ķepu nams” ārkārtas situācijā līdz klienta durvīm var nogādāt
kaut vai vienu maisu ar kaķu smiltīm.
• Ar domes lēmumu noteikts, ka krīzes skartie
uzņēmēji šobrīd atbrīvoti no pašvaldības kustamās un nekustamās mantas nomas maksas
vai arī tiem noteikta minimālā nomas maksa.

Foto: ZRKAC

• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) ārkārtas situācijā pakalpojumus piedāvā attālināti un tiešsaistē. Iestādes
vietnē www.zrkac.lv publicēti video ar eksperimentiem, kurus bērni kopā ar vecākiem var
veikt mājās, apgūstot dabaszinātņu tēmas,
tāpat iestāde veido videolekcijas par to, kā
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bērnu iesaistīt praktiskās nodarbēs, atbalstīt
viņa lasītprasmi un rakstītprasmi. ZRKAC vietnē publicētas arī izglītojošas video minisērijas, kurās noderīgus padomus sniedz Latvijas
Montesori asociācijas priekšsēdētāja Zane
Baltgaile. Šīs nodarbības ikviens var noskatīties bez maksas. Tāpat senioriem paredzētas
bezmaksas nodarbības videoformā par to, kā
labāk pārvarēt ārkārtas situāciju, kā sevi pasargāt, kā noskaņoties emocionāli. Atbalstot
pedagogus, sagatavota informācija par dažā-

JĒKABPILS
• Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir apzinājusi pašizolācijas iespējas pilsētā.

diem tiešsaistes rīkiem, kas ir plaši pieejami,
efektīvi un populāri lietotāju vidū, kā arī izveidots konspekts no starptautiska vebināra ar
padomiem skolotājiem, kā veiksmīgāk īstenot
mācības attālināti. Ar materiāliem var iepazīties vietnē www.metodiskiedargumi.lv. ZRKAC
uzsācis arī tiešsaistes seminārus pedagogiem,
kuros mācību priekšmetu jomu vadītāji un
skolotāji dalās savā praktiskajā pieredzē. Tiešsaistē ZRKAC šobrīd piedāvā arī dažus maksas
kursus.

tāti vienbalsīgi nolēma piešķirt pabalstu 30 eiro
apmērā pārtikas preču iegādei 1.–9. klašu skolēniem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārīgās izglītības iestādēs un ir deklarēti
Jēkabpilī. Pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs pēc
pieprasījuma Jēkabpils vispārīgās izglītības
iestāžu 10.–12. klašu skolēniem, kuri deklarēti
Jēkabpilī un nāk no daudzbērnu vai trūcīgo un
maznodrošināto ģimenēm. Pabalstu piešķirs
2019./2020. mācību gadā vienā reizē par diviem
mēnešiem – aprīli un maiju. Tā būs dāvanu karte/kupons pārtikas preču iegādei tirdzniecības
vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai
Jēkabpils sociālais dienests būs noslēdzis līgumu. Iepriekš pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas no 1. līdz 9. klasei.

• Jēkabpils pilsētas Tūrisma informācijas centrs
apkopojis informāciju par pilsētas ēdināšanas
uzņēmumiem, kas turpina ēdināšanu klātienē,
kā arī piegādāt ēdienu uz mājām.
• Jēkabpils pilsētas pašvaldība meklē iespējas atbalstīt uzņēmējus ārkārtas stāvokļa laikā – nomas maksas atcelšana.
• Tiek ierobežota atrašanās pilsētas publiskajos
laukumos.
• Kopš 30. marta dežūrrežīmā strādā tikai viens
bērnudārzs.
• 26. marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē depu-

• Paliec mājas un atceļo uz pilsētu pie upes: Jēkabpili virtuāli! Spied šeit!
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RĒZEKNE

mērķa grupai.

Ārkārtas situācijas laikā katrs
bērns no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš apmeklē pilsētas pirmsskolas,
pamata vai vidējās izglītības
iestādi, vienu reizi mēnesī
saņems karti pārtikas iegādei 50 eiro vērtībā.
Pensijas vecumu sasniegušas maznodrošinātas
vai trūcīgas personas vai personas ar invaliditāti,
kas ir deklarētas Rēzeknes pilsētas teritorijā, vienu
reizi mēnesī saņems pārtikas paku 30 eiro vērtībā.
Maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes ar bērniem
par atbalstu tiks informētas ar Rēzeknes Izglītības
pārvaldes starpniecību, savukārt Sociālais dienests apzinās viņiem zināmās personas, kas atbilst

VALMIERA
Valmieras pilsētas pašvaldība
hronika un pieredze ārkārtējās situācijas laikā
10. marts – PII bērnu un skolēnu vecāku aptauja par ceļošanas plāniem pirms skolēnu brīvlaika.
12. marts – pašvaldības iestāžu sapulce uzreiz
pēc Ministru kabineta sēdes.
13. marts:
– slēgtas visas skolas, PII 30% apmeklējums
(23. martā pēc brīvlaika tikai 77 bērni);
– apmeklētājiem slēdz Kultūras namu, muzeju,
bibliotēku, pirti, Vidzemes Olimpisko centru,
Valmieras peldbaseinu;
– pansionātā tiek izsludināta karantīna, aizliegums trešo personu apmeklējumam;
– kapitālsabiedrību ierobežojumi klientu apkalpošanai klātienē.
15. marts:
– pansionātā tuvu izejas durvīm ierīkota atsevišķa

Rēzeknes pilsētā sākuši kursēt autobusi, kas izrotāti ar bērnu zīmējumiem. Trīs pilsētas autobusus
izdaiļo pērn uzņēmuma “Rēzeknes satiksme” organizētā zīmējumu konkursa dalībnieku labākie
darbi. Blakus zīmējumam norādīts tā autora vārds
un izglītības iestāde, kurā viņš mācās. Tie patiesi ir
pozitīvākie pilsētas autobusi!

telpa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izsaukuma gadījumiem;
– aicinājums un atbalsta tālrunis iedzīvotājiem
pirmās nepieciešamības preču, medikamentu,
pārtikas piegādes pakalpojumam un iztikas līdzekļiem to nodrošināšanai.
16. marts – Civilās aizsardzības komisijas sanāksme resursu, problēmu un risinājumu apzināšanai.
17. marts – skolēniem paredzētā sabiedriskā
transporta maršruta atcelšana.
18. marts:
– ziņas par ziņošanu bērnu apdraudējuma gadījumā;
– ekolaukumu darbības ierobežojumi.
19. marts – reģionālā punkta Covid-19 testiem
darbības uzsākšana BMX starta kalnā.
20. marts – informatīvā Covid-19 sadaļa vietnē
tiek papildināta ar informatīvo bloku baneriem
“Atbalsts uzņēmējiem ārkārtējā situācijā”, “Pašvaldības darbs ārkārtējā situācijā” un “Atbalsts iedzīvotājiem”.
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21. marts – pusdienu nodrošināšana NMPD un
testa punkta darbiniekiem ik dienu.
23. marts – atbalsts bērniem – 61 planšete.
23. marts – rotaļlaukumu slēgšana.
24. marts:
– “pašizolācijas pakalpojuma” piedāvājums;
– 3 dežūrgrupu un vienas speciālās PII darbība.
25. marts:

– “Piegāde mājās” pakalpojuma sniedzēju veicināšanas kampaņa #atbalstiValmieru, #atbalstivietējos, #paliecmājās. Valmieras pilsētas pašvaldības uzsāktās kampaņas mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, veicināt piegādes mājās
pakalpojuma izmantošanu un mazināt Covid-19
izplatīšanos. Katru dienu iniciatīvai pievienojas
arvien vairāk uzņēmumu – gan dažādu produktu
ražotnes, gan biozemnieku saimniecības. Lielisks
papildinājums ir uzņēmēji un zemnieku saimniecības no Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novada.
Aicinājumam atsaukušies arī vairāki skaistumkopšanas jomas pārstāvji;
– vietne http://developvalmiera.lv/piegades-valmiera/. Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar
Valmieras Attīstības aģentūru, lai operatīvi varētu
apkopot uzņēmēju jautājumus, apzināt problēmas un sniegt atbildes, ārkārtējās situācijas laikā
izveidojusi tiešsaistes vietni Valmieras un pilsētai
apkārtējo novadu uzņēmēju un darba devēju atbalstam. Ir izveidota pieteikuma forma, kur var
aprakstīt problēmu un sniegt priekšlikumus par
iespējamo risinājumu;
– informatīvais izdevums par Covid-19 informāci-

ju iedzīvotājiem.
25. un 26. marts – brīvpusdienu aptauja vecākiem
par pusdienu piegādi 1.–6. klašu bērniem.
26. marts – domes sēdes lēmumi:
– pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu no 31. marta uz 15. novembri, par kavējumu
netiks pierēķināta kavējuma nauda;
– atcelt braukšanas atvieglojumus visiem skolēniem (nav jādodas uz skolu, treniņiem, interešu
izglītības nodarbībām), bet ne pensionāriem, jo
daudzi no viņiem ir nodarbināti;
– atcelt, samazināt telpu un inventāra nomas
maksu uzņēmējiem.

30. marts – brīvpusdienu piegāde 746 Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
1.–6. klašu skolēniem,
kuriem pienākas brīvpusdienas un kuru vecāki atsaukušies pašvaldības aicinājumam
par pusdienu piegādi
ārkārtējās
situācijas
laikā, kad mācības notiek attālināti: 12 maršruti, aptuveni 300 pusdienu
izsniegšanas punkti, 6 skolēnu busi Valmierā un
10 km apkārtnē.
31. marts – brīvpusdienu piegāde 770 1.–6. klašu
skolēniem. Valmieras pilsētā izvietotie stabiņi ar
numuriem apzīmē #skolēnubrīvpusdienas #paliecmājās 12 maršrutus un teju 300 izdales punktus.
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MĀRUPES NOVADS

• Mārupes novada dome iespēju robežās klientus klātienē nepieņem, pakalpojumus sniedz
attālināti, izmantojot dažādus attālinātās saziņas kanālus. Būtiski pieaudzis elektroniski parakstīto dokumentu skaits. Redzams, ka cilvēki
ir pielāgojušies situācijai.
• Lielākā daļa darbinieku strādā attālināti no

ĶEKAVAS NOVADS
•

Šobrīd Ķekavas novada pašvaldības pakalpojumi veiksmīgi
tiek sniegti attālināti,
jo pašvaldība iepriekšējos gados intensīvi strādājusi pie e-vides risinājumu ieviešanas un attālinātajam darbam bija jau gatava.
• Pašvaldība ir digitalizējusi visu savu arhīvu un
šogad pabeigs digitalizēt Būvvaldes arhīvu, līdz
ar to tas ļauj strādāt attālināti un kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus. Ķekavas novada Būvvalde ieguvusi balvu nominācijā “E-iecerēm bagātākā pašvaldība”, kurā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, elektroniski iesniegts
visvairāk būvniecības ieceru.
• Pieņemti grozījumi saistošajos noteikumos
par pašvaldības nolikumu, kas atļauj domes
un komiteju sēdes rīkot arī attālināti, izmantojot videokonferences programmu Zoom.
• Lai nodrošinātu lēmumu operatīvu pieņemšanu un informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, jau

mājām, darbiniekiem tehnoloģiski ir nodrošināta attālināta piekļuve darba datoram, iekšējām informācijas sistēmām, e-pastam, failiem.
• Sociālais dienests strādā, nodrošinot palīdzības nepārtrauktību. Pabalstus var saņemt ar
pārskaitījumu. Turpinās aprūpe mājās klātienē,
ievērojot nepieciešamo piesardzību, sociālie
pakalpojumi tiek organizēti, izvērtējot katru
situāciju individuāli. Iespēja iesniegt iesniegumus – pastkastīte, e-pasts, telefoniska saziņa,
fiksē rakstiski arī telefona zvanus. Tiek nodrošināts psiholoģisks atbalsts pa tālruni ikvienam,
kam tas ir vajadzīgs.
• Par pusdienu piegādi vai citiem atbalsta pasākumiem – ir apzināti visi trūcīgie un maznodrošinātie, kuri ir Sociālā dienesta redzeslokā; tiek
turpināts izmaksāt pabalstus, ieskaitot ēdināšanas pabalstus skolēniem; trīs trūcīgas ģimenes ir nodrošinātas ar ziedotiem datoriem, lai
bērni varētu attālināti mācīties no mājām.

13. martā tika izveidota Ķekavas novada Krīzes vadības grupa, kas pieņēma stingrākus
ierobežojumus, nekā to paredzēja valdības
12. marta rīkojums. Ķekavas novadā jau pašā
sākumā tika atcelti visi pasākumi neatkarīgi no
dalībnieku skaita, aizvērtas bibliotēkas, sporta
klubi un baseini un tika nolemts, ka pašvaldība
savus pakalpojumus nodrošina attālināti.
• Visiem operatīvajiem dienestiem – Reģionālajai pašvaldības policijai, Ķekavas ambulancei,
Sociālajam dienestam – ir piegādāti dezinfekcijas līdzekļi un individuālie aizsardzības līdzekļi.
• Lai maksimāli rūpētos par drošību bērnudārzos, kuros darbojas dežūrgrupas, pa naktīm
veikta padziļinātā vispārējā dezinfekcija.
• Maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem sociālais dienests piegādā pašvaldības sarūpētās
lielās pārtikas pakas.
• Lai iedzīvotājiem nodrošinātu jaunāko informāciju, pašvaldības vietnē izveidota īpaša sadaļa
par Covid-19. Tāpat informācija nepārtraukti
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tiek sniegta novada Facebook lapā, pie aktīvās
atpūtas vietām izvietoti informatīvi skaidrojošie plakāti.

• No 30. marta visas Ķekavas novada publiskās bibliotēkas izsniedz lasītājiem grāmatas
lasīšanai, kas jāatdod tikai tad, kad beigsies
ārkārtas situācija. Izsniegšana notiek pēc pieprasījuma. Lasītājs vēlamos izdevumus pasūta
attālināti vai nu caur bibliotēku e-katalogu, vai

OLAINES NOVADS
Ārkārtējās situācijas laikā
Olaines novada dome paredzējusi īpašu atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
25. martā Olaines novada
domes sēdē pieņemts lēmums “Par seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Lai šajā
ārkārtējā situācijā sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Olaines novada dome,
cik vien iespējams, atlika nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) samaksas termiņu, nosakot, ka
Olaines novadā tas ir 15. novembris.
Tāpat 2020. gadā tiks piemēroti NĪN atvieglojumi

zvanot vai rakstot uz savu bibliotēku un norunājot konkrētu datumu un laiku. Kad lasītājs
atnāk pie bibliotēkas, viņš vēlreiz piezvana, un
bibliotekārs viņa pasūtījumu iznes, ieliktu maisiņā, un noliek pie bibliotēkas durvīm.

• Katlakalna Tautas nama sieviešu koris “Magone” radošā un atraktīvā veidā vienojusies
kopīgā mēģinājumā, lai iepriecinātu un iedvesmotu dziedāt ikvienu. “Magone” aicina pievienoties arī citus dziedātājus – gan kolektīvi, gan
individuāli! Tā kā video ir ar karaoke iespēju
(šeit), ikviens var dziedāt kopā ar “magonēm”,
filmēt un pēc tam padalīties, lietojot tēmturi
#dziediarMagoni.

par nodokļa objektiem, kas atrodas Olaines novadā, visām fiziskajām un juridiskajām personām,
kurām atvieglojumus neparedzēja līdzšinējie saistošie noteikumi par NĪN un tā piešķiršanas kārtību
Olaines novadā. Fiziskajām personām piemēros
atvieglojumus par dzīvojamo māju vai dzīvokli un
zemi zem tiem 50% vai 25% apmērā atkarībā no
tā, vai uz 1. maiju nodokļa maksātājam ir vai nav
deklarēta dzīvesvieta šajā objektā. Savukārt juridiskajām personām tiks piešķirti atvieglojumi par
ēkām un zemi 50% apmērā.
Papildus piešķirtajiem NĪN atvieglojumiem uzņēmējdarbības atbalstam Olaines novada dome ir
uzdevusi pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām (AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti”) 2020. gadā samazināt nomas maksu līdz
100% krīzes skarto nozaru komersantiem.
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BALDONES NOVADS

nu un maznodrošinātās ģimenēs, kā arī bērniem,
kuru vecāki (viens vai abi) sakarā ar ārkārtas situāciju
valstī ir zaudējuši darbu, piegādāt siltas pusdienas un
to nodrošināt līdz ārkārtējās situācijas beigām.
Sociālais dienests lūdz sazināties ar sociālajiem
darbiniekiem tās ģimenes, kurām ir spēkā esoša
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes izziņa, Baldones novadā deklarētas daudzbērnu ģimenes,
bērna/u vecākus, kuri ir zaudējuši darbu sakarā ar
ārkārtas situāciju.

Baldones novada pašvaldība nodrošinās siltas pusdienas bērniem, kuriem to visvairāk vajag. 31. marta domes sēdē nolemts bērniem trūcīgās, daudzbēr-

Atbilstoši noteikumiem Sociālā dienesta darbinieki nodrošinās pusdienu piegādi bezkontakta veidā
ģimenes dzīvesvietā.

SALASPILS NOVADS

putātiem fiziski atrodoties 2 m distancē atbilstoši
iekārtotā sēžu zālē. Šobrīd tiek meklēti un testēti
risinājumi komiteju un domes sēžu attālinātai norisei. Izmēģinājumos iesaistās attālināti strādājošie kolēģi, lai vēlāk sēžu laikā viss noritētu gludi.

Salaspils novada dome lēmusi gan par atbalstu
uzņēmējiem, gan par NĪN maksas termiņa pagarinājumu. NĪN samaksas termiņš ir 2020. gada
15. novembris. Pašvaldība un pašvaldības kapitālsabiedrības atbrīvos krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lems par nomas
maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēros kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem
pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. Attiecībā uz 2021. gada NĪN tiks izskatīta iespēja jau šobrīd piešķirtās atlaides uzņēmējiem papildināt ar jaunām, īpaši ņemot vērā ārkārtējās situācijas sekas valsts ekonomikā. Priekšlikumi tiks sagatavoti līdz augustam.
Pašvaldība tuvākajā laikā intensificēs publisko iepirkumu izsludināšanu “ekonomikas sildīšanai”,
dodot iespēju uzņēmējiem iegūt publisko pasūtījumu, pārsvarā būvniecības nozarē.
Pēdējā Salaspils novada domes sēde notika, de-

Salaspils Mūzikas un mākslas skola, tāpat kā citas mācību iestādes, šobrīd strādā attālināti, tiešsaistes režīmā, mūzikas teorijas nodarbībām un
uzdevumu pildīšanai izmantojot e-klasi, savukārt
individuālās stundas notiek WhattsApp aplikācijā.
“Aplikāciju iemēģinājām 13. martā, kad skolas jau
bija slēgtas, arī mūsējā. Todien mums bija ieplānots
akordeona klases audzēkņu mācību koncerts. Gan
bērni, gan pedagogs ļoti nevēlējās šo koncertu pārcelt uz vēlāku laiku, jo programmas jau bija sagatavotas. Nolēmām, ka ļausim bērniem mājās ierakstīt
savu skaņdarbu izpildījumu un atsūtīt “vacapā”. Tas
arī tika izdarīts: visi atsūtīja savas koncertprogrammas, un 16. martā pedagogi varēja tās novērtēt.
Tieši tad mēs sapratām, ka šis ir vismaz viens no
veidiem, kā varam strādāt. Bijām jau iepriekš arī
saņēmuši uzaicinājumus uz konkursiem. Tiesa, daži
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ir atcelti, daži pārcelti, bet ir divi konkursi – pianistiem un ģitāristiem –, kur sagatavotās programmas
tāpat var sūtīt ierakstu veidā. Mēs tagad esam gluži kā lielie mākslinieki, kuri aizsūta žūrijai ierakstu,
ko izvērtēt,” stāsta Mūzikas un mākslas skolas direktore Rūta Bugavičute. Arī Mākslas nodaļas
skolotāji e-klasē sūta uzdevumus, bērni fotografē
vai uzfilmē un WhatsApp aplikācijā divreiz nedēļā
atskaitās skolotājiem par to, cik daudz izdarījuši.
Turklāt pedagogu uzdevumi ir radoši, pietuvināti
mājas situācijai.
Kopš 17. marta Salaspils sporta nams, peldbaseins
un stadions ir slēgti apmeklētājiem un pārtraukti sporta un grupu treniņi. Tāpēc Salaspils sporta
nams aicina trenerus un audzēkņus iesaistīties akcijā “Salaspils sporto mājās” un dalīties ar īsiem
treniņu video “Facebook/ salaspilssporto”, lai uzturētu iedzīvotājos interesi par sportošanu.

IKŠĶILES NOVADS
• Visas pašvaldības iestādes
un to darbinieki iespēju robežās un darba specifikai
atbilstoši strādā attālināti;
25. marta domes sēde arī
notika ar vairāku deputātu
neklātienes dalību.
• Skolēnu attālinātajām mācībām papildus izsniegta aparatūra un sniegta tehniskā palīdzība mācību nodrošināšanai.
• Sociālais dienests sadarbībā ar Bāriņtiesu apzi-

nājis ģimenes, kurām tiek pievestas siltas pusdienas; izglītības iestāžu ēdinātājs atbrīvots no
īres maksas; saglabāts pašvaldības līdzfinansējums interešu izglītībai 50% apmērā; papildu
dezinfekcija un uzkopšana daudzdzīvokļu mājās.
• Sociālā dienesta pakalpojumi: transporta pakalpojumu un aprūpi mājās nodrošinās līdzšinējā kārtībā; psihologa pakalpojumu, vienojoties ar klientu, sniegs attālināti; SIA “Fazer
Latvija” ziedotās maizes izsniegšana saglabājas iepriekšējā kārtībā; pārtikas un higiēnas
paku izsniegšana trūcīgām un maznodrošinātām personām notiks tāpat kā līdz šim.

OGRES NOVADS
No 13. marta līdz 14. aprīlim slēgti pašvaldības
klientu apkalpošanas centri (vietas) un pārtraukta klientu apkalpošana Ogres Vēstures un mākslas
muzejā un citos muzejos Ogres novadā.
Klientu apkalpošana tiek nodrošināta attālināti –
telefoniski, elektroniski; arī dokumentu aprite,
tajā skaitā iesniegumu pieņemšana un atbildēšana
39

uz tiem, notiek, izmantojot Latvijas Pasta un kurjerdienestu pakalpojumus.
Pašvaldības iestādēs pārtraukta kases darbība.
Norēķinus var veikt, izmantojot bankas, internetbankas un telefonbankas pakalpojumus. Tā kā norēķini ar skaidru naudu tiek ierobežoti, soda nauda
par maksājumu termiņu kavējumiem attiecībā uz
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem netiks
pierēķināta.

listiem prioritārā kārtībā organizēt dezinfekcijas
līdzekļu iepirkšanu un nodrošināt ar tiem Ogres
novada pašvaldības iestādes.

Saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu uzdots:
Sabiedrisko attiecību nodaļai – pastāvīgi nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu pašvaldības vietnē www.ogresnovads.lv un sociālajos tīklos par valstī un pašvaldībā noteiktajiem drošības
norādījumiem, kā arī par pašvaldības domes deputātu un amatpersonu pieņemšanas laiku;
Dzimtsarakstu nodaļai – dokumentu pieņemšanu
un izsniegšanu pēc iespējas organizēt ar pasta vai
elektroniskā pasta starpniecību; klientus klātienē
apkalpot tikai galējas nepieciešamības gadījumā,
par to iepriekš vienojoties telefonsarunā;
Ogres novada būvvaldei – pārtraukt apmeklētāju
pieņemšanu klātienē, pēc iespējas organizēt dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu ar BIS, pasta
vai elektroniskā pasta starpniecību; apkalpošanu
klātienē nodrošināt tikai galējas nepieciešamības
gadījumā, par to iepriekš vienojoties telefonsarunā;
Kancelejai – atcelt reģistrētās iedzīvotāju klātienes tikšanās ar Ogres novada pašvaldības deputātiem, domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku, izpilddirektoru un viņa vietnieku un turpmāk iedzīvotāju konsultācijas ar amatpersonām organizēt
telefoniski, elektroniskās saziņas veidā vai izmantojot videokonferenci. Gadījumā, ja nepieciešama
videokonference, tā iepriekš jāsaskaņo ar Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļu;
Personālvadības nodaļai – regulāri apzināt visas
Ogres novada pašvaldības iestādes par darbinieku saslimšanas gadījumiem vai aizdomām par saslimšanu ar vīrusu un vismaz reizi nedēļā apkopotu
informāciju iesniegt Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram;
Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļai – sadarbībā ar Juridiskās nodaļas iepirkumu speciā-

Atbalsts Ogres novadā ārkārtējās situācijas laikā
Ogres novada domes ārkārtas sēdē 31. martā nolemts par Ogres novada pašvaldības pasākumiem
ārkārtējās situācijas laikā.
NĪN maksātājiem ir pagarināti šā nodokļa samaksas termiņi par novadā esošajiem īpašumiem
2020. gadā: par 1. ceturksni NĪN var maksāt līdz
15. jūnijam, par 2. ceturksni – līdz 15. augustam,
par 3. ceturksni – līdz 15. oktobrim, par 4. ceturk
sni – līdz 15. decembrim.
Krīzes skarto nozaru komersanti, kas reģistrēti
Ogres novadā, var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvoti no
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību noteiktās nomas maksas, kā arī samaksas kavējuma gadījumā tiem var neuzlikt kavējuma procentus un
līgumsodus.
Vienatnē dzīvojoša vai vientuļa persona, kuras
dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā un kurai
vajadzīga palīdzība tās pamatvajadzību nodrošināšanai – pārtikas, medikamentu piegādei dzīvesvietā – vai kura palikusi bez iztikas līdzekļiem, var
pieteikties Ogres novada Sociālajā dienestā, lai
saņemtu nepieciešamo palīdzību.
Brīvpusdienas attālinātās mācīšanās apstākļos no
6. aprīļa līdz mācību gada beigām var saņemt: visi
Ogres novada vispārizglītojošo skolu 1.–4. klašu
skolēni; skolēni no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes
statuss; skolēni, kuriem ir noteikta invaliditāte; visi
Ķeipenes un Taurupes pamatskolas un Suntažu pamatskolas-rehabilitācijas centra skolēni.
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1. aprīlī uz ārkārtējās situācijas laiku ir nolemts:
slēgt un iespēju robežās norobežot publiski pieejamos bērnu rotaļlaukumus, aktīvās atpūtas
laukumus, skeitparku un apskates objektus, kur
vienlaikus var atrasties vairāk nekā divas personas
un nav iespējams ievērot 2 m distanci; pārtraukt
personu ievietošanu atskurbtuvē; apturēt līdz
šim izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas, kuru
darbības termiņš bija noteikts pēc 2020. gada
1. aprīļa, un ārkārtējās situācijas laikā ielu tirdzniecības atļaujas neizsniegt; pārtraukt Ogres novadā īslaicīgās uzturēšanās vietas pakalpojuma
sniegšanu, uzdodot novada Sociālajam dienestam organizēt īslaicīgās uzturēšanās vietā esošo
personu pārvietošanu uz citām atbilstošām telpām.
Saskaņā ar domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu par Ogres novada pašvaldības rīcību ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā
seku novēršanai un pārvarēšanai no Ogres novada
pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” paredzēti 100 000 eiro.

Ogres Mūzikas skolā mācības notiek attālināti,
un, izmantojot Zoom, tiek koncertēts tiešsaistē.
Izaicinājumu apgūt mūziku katram savās mājās
pieņēmuši gan skolas pasniedzēji, gan skolēni.

ĀDAŽU NOVADS
Ādažu novada dome
lēmusi pagarināt visus
likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktos 2020. gada NĪN
maksāšanas termiņus uz
jaunu termiņu – šāgada
15. decembri.

Pirmā mācību nedēļa pierādīja, ka ērtākais veids,
kā jaunajiem mūziķiem sazināties ar saviem skolotājiem, ir tiešsaistes WhatsApp un Skype zvani, kā
arī platforma Zoom. Vairums skolotāju atzīst tieši
Zoom augstās skaņas kvalitātes dēļ, kas mūziķiem
mācībās ir ļoti nozīmīgs aspekts. Video par to, kā
Ogres Mūzikas skolas darbs noris attālināti, skatiet šeit.

Ogres teātris sācis akciju #iepazīstiogresteātri, aicinot šo krīzes laiku izmantot, lai apmeklētu
Ogres teātra Facebook un Instagram profilus, kā
arī vietni www.ogresteatris.lv, kur iespējams virtuāli iepazīt teātra māksliniekus, radošo procesu un vēsturi. Katru dienu Ogres teātra Facebook
un Instagram kontos tiek publicēts īss video par
kādu teātra aktieri, iepazīstinot ar viņa biogrāfiju
un mudinot ielūkoties Ogres teātra vietnes sadaļā “Mākslinieki”. Akcijas laikā publicētie video būs
atpazīstami pēc tēmtura #iepazīstiogresteātri.
Tāpat noris darbs pie virtuāla Ogres teātra izrāžu
arhīva izveides, kā arī teātra pastāvīgās kostīmu
mākslinieces Ilzes Kupčas-Ziemeles autorskiču izstādes, kas drīzumā būs aplūkojama Ogres teātra
vietnē.

Tāpat ir lemts no 12. marta līdz ārkārtas situācijas
atcelšanas brīdim atbrīvot no Ādažu novada domes nekustamo īpašumu telpu nomas maksas
nomniekus, kuriem atbilstoši ārkārtas situācijas
ierobežojumiem liegta iespēja sniegt pakalpojumus vai ir samazināts darba apjoms pakalpojumu
sniegšanai pašvaldības izglītības iestādēm.
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas un Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņu vecākiem no
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13. marta līdz brīdim, kad profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm tiks pārtraukts attālinātais mācību process, netiks izrakstīti rēķini par vecāku
līdzfinansējuma apmaksu.

Skolēnu izsapņota un skolotāju vizualizēta –
ideālā Mākslas skola
Es gribētu, lai Mākslas skola nākotnē atrastos uz
ūdens. Es gribētu, lai mēs zīmētu tikai ūdeni un
starpbrīžos ietu peldēties. Es gribētu, lai mūs mācītu
roboti, bet skolotājām arī būs ko darīt – vajadzēs sagatavot, kādā stilā zīmēt un ar ko zīmēt, piemēram,
ar zīmuļiem, pildspalvām, flomāsteriem vai citām
lietām. Kad būs ziema, tad mēs peldēsimies iekšā, jo

CARNIKAVAS NOVADS

• 27. martā ārkārtas domes sēdē Carnikavas novada domes deputāti apstiprināja grozījumus
pašvaldības nolikumā, kas valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā turpmāk ļaus komiteju un domes sēdes noturēt attālināti – tiešsaistes režīmā. Lēmuma pieņemšanai deputāti
sapulcējās brīvā dabā pie Carnikavas Novadpētniecības centra, ārkārtas sēdes laikā atbildīgi ievērojot sociālo distancēšanos. Attālinātās
sēdes tiks rīkotas, izmantojot videokonferenču
un tiešsaistes sapulču e-platformu “Zoom”. De-

būs ierīkots baseins. Kamēr roboti mūs mācīs, skolotājas ies uz skolotāju istabu ēst cepumus, dzert tēju
un atpūtīsies. Būs arī starpbrīži, kas ilgs 40 minūtes,
un pa to laiku mēs iesim ēst uz kafejnīcu, kas atradīsies pirmajā stāvā.
Mākslas skolas ārpusei viena puse varētu būt balta, otra – melna. Iekšā katra telpa, kur māca zīmēt,
gleznot, veidot utt., būtu katra savā krāsā, man,
protams, vislabāk patiktu melnajā. Vēl, piemēram,
rozā kabinetam būtu piekārtas rozā lentes, bet melnajam – zirnekļu tīkli, nu, kaut kas baiss. Lielā zāle
būtu sudraba un baltā krāsā. Tad vēl būtu daļa, kur
atrastos daudz būru ar dzīvnieku krustojumiem,
piemēram, putna un ķirzakas, un tiem būtu dīvaini
nosaukumi. Dažus varētu zīmēt, bet ar ne tik agresīviem – vizināties. Skolotājas, kuras gribētu, arī
varētu vizināties. Vajadzētu arī tumšas istabas, kurās būtu dažas lietas, kas spīd tumsā. Tur varētu lietas un drēbes apgleznot ar neona krāsām. IDEĀLĀ
SKOLA!
Paldies skolotājai Barbarai Iltnerei par ilustrāciju!
Vairāk: šeit.

putāti sēdēm reģistrēsies un balsos elektroniski.
• Lai ārkārtējās situācijas radītajā krīzē atbalstītu
novada iedzīvotājus un uzņēmumus, Carnikavas novada dome ārkārtas sēdē 30. martā lēma
par vairākiem atvieglojumiem. Līdztekus NĪN
apmaksas atlikšanai uz šāgada 15. novembri domnieki nolēma pašvaldības aģentūrai
“Carnikavas Komunālserviss” šogad piešķirt
tiesības noteikt citus komunālo maksājumu
termiņus un sadalīt komunālos maksājumus
fiziskām personām un komersantiem, ja tās
nonākušas krīzes situācijā vai apstākļos, kas
liedz veikt savlaicīgus maksājumus ārkārtējās
situācijas dēļ. Lai mainītu maksāšanas nosacījumus, iedzīvotājiem, kuriem Covid-19 krīzes dēļ samazinājušies ienākumi, jāvēršas ar
iesniegumu Carnikavas novada Sociālajā dienestā, dokumentāli pamatojot nepieciešamību
saņemt šo atvieglojumu. Tāpat dome lēma atbrīvot no Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nomas maksas,
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ja nomas objekts saimnieciskās darbības veikšanai netiek izmantots, bet nomas maksu par
pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu samazinās par 90%, kā arī netiks pierēķināti kavējuma procenti un līgumsodi samaksas
kavējuma gadījumā (izņemot maksu par saņemtajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju,
siltumenerģiju, ūdensapgādi u. c.). Abās šajās
situācijās, lai saņemtu atvieglojumus, jāvēršas
Carnikavas novada domē ar iesniegumu.

• Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā Carnikavas novada sociālais dienests strādā operatīvi un sniedz palīdzību krīzē nonākušajiem,
piedāvājot vairākus pakalpojumus un veicot izmaiņas jau iepriekš sniegtajos. Sociālā dienesta
klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc
sazināšanās ar sociālo darbinieku pa tālruni,
pirms tam vienojoties par klātienes konsultāciju. Iesniegumus dienestam var iesniegt attālināti, parakstītus ar drošu elektronisko parak
stu, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums
iestādei”, vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtīt uz domes e-pasta adresi vai sūtīt pa pastu, vai nogādāt pašvaldībā,
kur pie domes ēkas ieejas ir speciāli izvietota

SIGULDAS NOVADS
Pašvaldība iespēju robežās saskaņā ar Finanšu ministrijas paziņojumu par sfērām, kuras Covid-19
izplatība skārusi visvairāk, apstiprinājusi vairākus
atbalsta veidus, lai palīdzētu viesmīlības sektora
uzņēmējiem:
– piemērota NĪN atlaide par ēku, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, 90% apmērā Siguldas novadā esošajiem uzņēmumiem, kas nodrošina

pastkastīte dokumentu iesniegšanai.
Citi sociālā dienesta pakalpojumi:
– Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts
līdzšinējā kārtībā, samazinot apjomu: piemēram, produktus no veikala atnes vienu reizi nedēļā, uzturēšanās pie klienta ir īsāka.
– Zvanot uz sociālo dienestu, trūcīgās un maznodrošinātās personas un daudzbērnu ģimenes var pieteikties dienas zupai. Lai atbalstītu daudzbērnu ģimenes šābrīža situācijā, kad
bērni neapmeklē bērnudārzu un/vai skolu un
visas ēdienreizes vecākiem ir jānodrošina mājās, Carnikavas novada Sociālais dienests aicina pieteikties bezmaksas siltas zupas saņemšanai katru darba dienu. Šāda iespēja ir arī senioriem.
– Sagatavotas krīzes pakas senioriem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav ieteicams iet pašiem uz
veikalu, bet tuvinieki vai kaimiņi nevar palīdzēt.
– Trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa
izziņa tiek pagarināta līdz 31. maijam, pamatojoties uz iepriekš sociālajā dienestā iesniegtajiem dokumentiem.
– Šajā laikā, sekojot valsts noteiktajiem aizliegumiem, sociālais dienests jubilejas kliņģerus senioriem nepiegādās.
– Sociālais dienests aicina gados jaunākos iedzīvotājus pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošajiem senioriem, palīdzēt viņiem vai ziņot sociālajam dienestam.

izmitināšanas pakalpojumu, kā arī 50% apmērā – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem
2020. gadā;
– piešķirti atvieglojumi minētajām nozarēm saistībā ar komunālajiem maksājumiem – ūdeni un
kanalizāciju –, veidojot atlikto maksājumu grafiku;
– uzņēmējiem tiek dota iespēja terminēti pārtraukt telpu nomas līgumu ar pašvaldību, ja
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da pārtikas pakas, kā arī higiēnas preču pakas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. Ģimenēm vai personām,
kurām tas nepieciešams, ir iespēja
saņemt “Paēdušai Latvijai” pārtikas
pakas. Tāpat novadnieki nepieciešamības gadījumā var pieteikties ēdināšanas pabalstam krīzes situācijā.
•

Sociālais dienests sadarbībā ar citām novada biedrībām un organizācijām apzina situāciju senioru vidū, it
īpaši pārliecinoties par iespējām vientuļajiem senioriem nodrošināt visu nepieciešamo ikdienas vajadzībām. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un palīdzēt tiem novadniekiem,
kuri paši nevar nodrošināt ikdienā nepieciešamo lietu, piemēram, pārtikas
vai medikamentu, sarūpēšanu, sagādāt šīs lietas. Tāpat ikviens var iepriecināt vecāka gadagājuma iedzīvotājus, vienkārši piezvanot, aprunājoties,
mazinot satraukumu un informējot,
kā vieglāk pārdzīvot šo periodu.

Atcelta vecāku līdzfinansējuma maksa
profesionālās ievirzes, interešu izglītībai
un pagarinātajām grupām.
darbība ir tieši ietekmēta vai apturēta saistībā
ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.
Lai atbalstītu publicitāti dažādu jomu uzņēmējiem, uz ārkārtējās situācijas laiku pašvaldība dos
iespēju tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā
“Sludinājumi” ievietot informāciju par sava uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm.
Pašvaldība, atbalstot novada ēdināšanas uzņēmējus, sociālo tīklu vietnē apkopo informāciju par
uzņēmēju piedāvājumiem maltīti pasūtīt līdzņemšanai vai piegādei uz mājām.
Sociālais dienests nodrošina palīdzības sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā
• Sākoties skolēnu mācībām attālināti, sociālie
darbinieki apzinājuši katru pašvaldības redzeslokā esošo sociālā riska ģimeni, noskaidrojot,
vai ģimene spēj nodrošināt piemērotus apstākļus, tai skaitā paši pagatavot siltu ēdienu. Sociālais dienests nodrošina Eiropas Sociālā fon-

Lai pastiprinātu drošību, pašvaldība izvietojusi izsmidzināmus roku dezinfekcijas līdzekļus lielākajos bērnu rotaļu laukumos un aicina tos
izmantot pirms un pēc bērnu rotaļu laukuma elementu lietošanas. Stacionāri punkti ar roku dezinfekcijas līdzekļiem izveidoti Siguldas dzelzceļa
stacijas ēkā.
Rūpējoties par novadnieku veselību, uz ārkārtējās
situācijas laiku slēgti vairāki rotaļu un sporta laukumi, bet pašvaldības un novada skolu sporta
laukumi joprojām būs atvērti, lai skolēniem nodrošinātu individuālo treniņu iespējas un attālinātās sporta stundas, savukārt Siguldas Sporta skolas audzēkņiem – individuālo treniņu plānu izpildi.
Rotaļu un sporta laukumos uzstādītas informatīvās zīmes ar aicinājumu ievērot piesardzību.
Siguldas novada Pašvaldības policija saskaņā
ar izdotajiem normatīvajiem aktiem pastiprināti uzrauga distancēšanās noteikumu ievērošanu
novada sabiedriskās vietās, kur ikdienā pulcējas
iedzīvotāji (parki, skvēri, atpūtas laukumi, sporta
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centri, Siguldas pilsētas stadions, Siguldas dzelzceļa stacija u. c.). Tāpat tiek uzraudzīti tirdzniecības centri un Siguldā esošās azartspēļu zāles, kam
saskaņā ar noteikumiem ārkārtējā situācijā jābūt
slēgtām.

zinātnes ministrija, kā arī atbalstu sniedz skolas
pašas, izmantojot skolas datortehnikas iespējas.
Atsevišķas novadnieku ģimenes palīdz citu ģimeņu atvasēm, piedāvājot mācībām datorus.

Pašvaldība turpina sniegt līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un auklēm
Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju,
Siguldas novada pašvaldības dome veikusi izmaiņas saistošajos noteikumos par kārtību, kādā
Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, nosakot, ka bērnam līdzfinansējums tiek
saglabāts arī tādā gadījumā, kad viņa vecāki vai
pārstāvji privāto PII vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju rakstiski informējuši par to, ka
ārkārtējās situācijas laikā paši nodrošinās bērna
pieskatīšanu dzīvesvietā.
Siguldas novada bērnudārzos tiek nodrošinātas
dežūrgrupas
Lai bērni apmeklētu PII, vecākiem vismaz reizi
nedēļā tur jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka
bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu laikā bijuši
ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav
iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Katra izglītības iestāde, izvērtējot nepieciešamību, ir
tiesīga apliecinājumu pieprasīt arī biežāk.
Siguldas novada skolās veiksmīgi aizvadīta pirmā attālināto mācību nedēļa
Skolēniem, kuriem vajadzīgs tehniskais atbalsts,
ir rasti risinājumi, lai varētu nodrošināt mācību
procesu attālināti: vairāk nekā 50 tehniskās vienības novada skolēniem nodrošinājusi Izglītības un

Sigulda aizsākusi sociālu akciju ar motīvu “Satiec sevi”, kurā iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek
aicināti būt atbildīgiem un publiskās vietās uzturēties tikai tad, ja tas patiešām vajadzīgs. Saprotot,
ka pastaigas svaigā gaisā ir noderīgas vienmēr, ikviens tiks iepazīstināts ar mazāk zināmiem un jauniem apskates objektiem un maršrutiem, lai mazinātu liela tūristu skaita koncentrēšanos vienuviet.
Siguldas kultūras un sporta eksperti, vides aktīvisti
un uzņēmēji akcijas laikā piedāvā iniciatīvas, fitnesa nodarbības veicot tiešsaistē kopā ar Siguldas
Sporta centra treneriem.
Ierobežota klātienes klientu apkalpošana pašvaldībā un iestāžu darbība visā novadā
Pašvaldības vadība pašvaldības pakalpojumu saņemšanai aicina izvēlēties neklātienes formu, aizpildot pieteikumus pakalpojumu portālā e.sigulda.
lv, kur pieejami arī pašvaldības pakalpojumu apraksti. Portālā latvija.lv attālināti var saņemt arī
valsts pārvaldes pakalpojumus.
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PRIEKUĻU NOVADS
Priekuļu novada dome nolēmusi NĪN apmaksas
termiņu pagarināt līdz 15. novembrim un līgumsoda un nokavējuma procentus neattiecināt uz fiziskām personām par Priekuļu novada pašvaldības
izrakstītajiem rēķiniem par pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā.
Priekuļu novadā pašizolēties iespējams “Hotel
Tigra” Priekuļos un “Lindenhoff/Liepasmuižā”.
Priekuļu novada iedzīvotāji var attālināti saņemt psiholoģisku atbalstu, ko pa telefonu sniedz psiholoģe
Ilze Serģe. Šīs iniciatīvas mērķis – sniegt iedzīvotājiem psiholoģisku palīdzību krīzes laikā, uzklausīt un
atbalstīt bērnus un pieaugušos un palīdzēt viņiem
risināt dažādus jautājumus un dzīves situācijas.
Domājot par kolēģu un citu līdzcilvēku drošību,
Priekuļu PII “Mežmaliņa” pedagogi izgatavojuši
vairāk nekā 270 sejas aizsargmasku. Ņemot vērā,

ka tās šobrīd visvairāk nepieciešamas tiem cilvēkiem, kuriem ir lielākā iespēja nonākt saskarsmē
ar vīrusa inficētajām personām, pedagogu izgatavotās sejas maskas tika nogādātas pašvaldības
policijai, sociālajam dienestam, kā arī Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darbiniekiem Cēsīs.

CĒSU NOVADS

Lai Cēsu novada iedzīvotājiem būtu iespējams
operatīvi nodot aktuālo informāciju par ārkārtas
stāvokli un ar to saistītajiem ierobežojumiem un
norisēm novadā, cēsnieki un vaivēnieši aicināti bez
maksas lejuplādēt mobilo lietotni “Cēsis 8911”.
To iedzīvotāji var izmantot arī, lai ziņotu pašvaldības policijai par novērotiem ārkārtas situācijas noteikumu pārkāpumiem. Aplikācija lejuplādējama
šeit (iOS) vai šeit (Android). Aplikācija jālejuplādē
un jāatļauj tai rādīt paziņojumus (jeb push notifications), lai aktuālāko informāciju saņemtu uzreiz.

Atbalstīt Cēsu un apkārtnes uzņēmējus var, pasūtot maltīti līdzņemšanai vai ar piegādi dzīvesvietā vai darbavietā. Ēdināšanas uzņēmumu
piedāvātais maltīšu klāsts ir plašs – no ātro uzkodu piedāvājumiem līdz restorānu kvalitātes
maltītēm. Pirms lēmuma pasūtīt maltīti no kāda
Cēsu puses restorāna vai kafejnīcas ieteikums iepazīties ar to darba laikiem. ŠEIT apkopota līdz
šim pieejamā informācija, kas tiek pakāpeniski
atjaunota.
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Mākslas un dabas cienītājiem brīvā dabā joprojām
aplūkojama lielformāta gleznu izstāde “Pārvēršanās” Sarkano klinšu dabas takā pie Rūcamavo-

PĀRGAUJAS NOVADS

ta. Kad atcelti kultūras pasākumi, slēgtas mākslas
galerijas, muzeji un noteikti saskarsmes ierobežojumi, tā ir lieliska iespēja – pastaigas laikā baudīt
pavasara dabas spirgtumu un mākslu, atpazīstot
gleznās Kārļa Skalbes pasakas, emocijas un pārdomas par mūžīgo mainību, saglabājot nemainīgo,
cilvēka dvēseli un radošu garu. Izstādē “Pārvēršanās” apskatāmas lielformāta gleznas, ko pagājušās vasaras gleznotāju plenērā radījuši mākslinieki
Jānis Dukāts, Jānis Blanks, Ansis Rozentāls, Dāvis
Ozols, Reinis Liepa, Ritums Ivanovs un dēli Rasmus un Krišjānis, Zīle Ziemele, Signe Vanadziņa
un Laima Bikše.

mazinātu tiešo kontaktu.

Pārgaujas novadā, tāpat kā visā valstī, ir
atcelti visi publiskie
pasākumi. Novada iedzīvotāji tiek informēti
par ierobežojumiem un
izmaiņām, kā arī par to,
kā tas attiecas uz Pār
gaujas novada teritoriju. Vairākās publiskās vietās
izlikti informatīvi paziņojumi.

Pagastu pārvaldes apmeklētājiem ir slēgtas, bet
pie tām izvietotas pastkastītes, kas paredzētas
dokumentu ievietošanai.

Pašvaldības speciālisti iedzīvotājiem ir pieejami
attālināti, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

Novada izglītības iestādes veiksmīgi strādā attālināti. Izglītības iestāžu direktores pirmo attālinātā
darba nedēļu vērtē pozitīvi.

Sociālais dienests nodrošina pārtikas paku piegādi, pabalstu izmaksāšanu, taču iepriekš izvērtē
situāciju un dara visu iespējamo, lai maksimāli sa-

Pašvaldība atbalsta arī uzņēmējus, aicinot piedāvāt un piegādāt savu produkciju vietējiem iedzīvotājiem uz mājām.

Pagastu pārvaldēs darbinieki stingri ievēro higiēnas un piesardzības prasības, pašvaldībā ir iegādāti dezinfekcijas līdzekļi.
Pārgaujas novada dome nolēmusi pagarināt NĪN
samaksas termiņu.

LIMBAŽU NOVADS
Limbažu novada pašvaldības informatīvie tālruņi
Covid-19 krīzes laikā ir 64023003, 28398978. Tie
darbojas darba dienās no plkst. 7:30 līdz 17. Sestdienās un svētdienās no plkst. 9 līdz 22 darbojas
tālrunis 22017882 (Limbažu novada pašvaldības
policija).
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Limbažu novada pašvaldība aicina atsaukties uzņēmējus, kuri izsludinātās Covid-19 krīzes laikā
gatavi organizēt medikamentu un pārtikas piegādes uz mājām vai nepieciešamības gadījumā izmitināt viesu namos tos iedzīvotājus, kuriem jāievēro pašizolācija. Šim aicinājumam jau atsaukušies
vairāki uzņēmēji: SIA “Pirts aptieka”, SIA “Limbažu siltums”, SIA “BioVide”, mazumtirdzniecības
uzņēmums SIA “Sala I. J.”, SIA “Madara 93”, SIA
“Limbažu taxi”.

SALACGRĪVAS NOVADS

papildināt sarakstu ar novada uzņēmumiem, kuri
piedāvā iegādāties maltītes līdzņemšanai vai nogādāt tās līdz namdurvīm.

Salacgrīvas novada dome iedzīvotājus klātienē
nepieņem, pakalpojumi tiek sniegti attālināti.
Iesniegumus iedzīvotāji var atstāt pastkastītē pie
domes vai pārvalžu ēkām.
Aktīvi strādā sociālais dienests – izbrauc uz mājām, pieved pārtiku utt.
Salacgrīvas novadā apzināti vietējie ēdinātāji,
kuri var nodrošināt attālinātu ēdināšanu: pasūti un
brauc pakaļ vai saņem piegādi uz mājām. Akcijā
#atbalstivietējo pašvaldība apkopojusi un turpina

Novadā apzinātas viesu mājas, kuras būtu gatavas izmitināt karantīnā un pašizolācijā dzīvojošos.
Informācija par to tiek publicēta pašvaldības vietnē www.salacgriva.lv, Facebook kontā un pašvaldības informatīvajā izdevumā.
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MAZSALACAS NOVADS
Mazsalacas novada pašvaldības
vadība lēmusi līdz ārkārtējās situācijas beigām bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kuras
vērsīsies Sociālajā dienestā pēc
palīdzības, piegādāt skolas ēdinātāja sagatavotas
pārtikas pakas.
Šajā krīzes laikā Mazsalacas novada pašvaldība ir
atbrīvojusi no telpu nomas maksas uzņēmējus,
kuri nomā pašvaldības telpas.
Mazsalacas novada domes deputātu sanāksmes

KOCĒNU NOVADS

notiek attālināti, saziņai izmanto arī WhatsApp
lietotni.
Mazsalacas pilsētas bibliotēka piedāvā grāmatu
piegādi attālināti.
Mazsalacas novada Sociālais dienests apzina iedzīvotājus, kuriem nepieciešama jebkāda palīdzība. Ja vajadzīgs, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība krīzes situācijā izmaksā iedzīvotājiem pabalstu.
Mazsalacas novada pašvaldības sociālajos tīklos
tiek publicēti foto no izstādēm, kuras ārkārtējās
situācijas laikā cilvēkiem nav iespējams apmeklēt.

strādājošie aicināti izbraukt līkumu ar velosipēdu,
izskriet kādu kilometru, uzlikt SUP dēli uz ezera
vai veikt kādu citu izaicinājuma darbību, ievērojot
valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar vīrusa
izplatību. Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma.
Izaicinājums tiks dalīts divos aktivitāšu veidos:
– riteņbraukšana, laivošana, skrituļslidošana, rollerslēpošana – “Izkustini pavasari!”;
– skriešana, došanās pārgājienā, orientēšanās, soļošana – “Ieskrien pavasarī!”.
Izaicinājumā uzvarēs katra izaicinājuma trīs aktīvākie, kuri atvēlētajā laikposmā, nodarbojoties ar
uzskaitītajiem sporta veidiem, būs sakrājuši vislielāko kilometru skaitu.

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu arī vīrusa pārņemtajā laikā, Kocēnu novada pašvaldība
izsludinājusi “Endomondo” izaicinājumus “Izkustini pavasari!” un “Ieskrien pavasarī!”, kas
sākās 27. martā plkst. 7 un noslēgsies 21. jūnijā
plkst. 23:59. Kocēnu novada iedzīvotāji un novadā

Dalībnieka Endomondo profilam jābūt publiski redzamam (treniņa dati un maršruta ieraksts (GPS
dati)). Treniņa datus aizliegts labot un manuāli
papildināt. Visiem treniņiem ir jānotiek ārpus telpām un ir jābūt fiziskai kustībai (nedrīkst izmantot
skriešanas vai velotrenažierus).
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BEVERĪNAS NOVADS
Beverīnieši ir pārliecināti, ka arī ārkārtējās situācijas laikā jāturpina fiziskās aktivitātes. Lai arī sporta
pasākumi ir atcelti, sportošana nav atcelta! Jāizmanto iespējas brīvā dabā – skriet krosus, braukt
ar divriteni, izmantot āra trenažierus. Tiesa, jāievēro piesardzība un jāizvairās no tieša kontakta ar
citiem sportot gribētājiem.
Latvijas sieviešu basketbola izlases spēlētāja Ilze
Jākobsone, kas iepriekšējo profesionālo sezonu
aizvadīja Vācijā, atgriezusies mājās un piedāvā
savu versiju, kā palikt mājās un joprojām uzturēt
sevi labā fiziskā formā. Ieskaties šeit!

SMILTENES NOVADS

Smiltenes novada pašvaldība sagatavojusi savu
infografiku par Covid-19, kas izplatīta pa visiem
iespējamajiem kanāliem, tajā skaitā izlīmēta
daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, pagastos, autobusu pieturās, citās publiskās vietās. Ļoti daudz
tiek strādāts uz informācijas publiskošanu, aicinot
būt atbildīgiem un ievērot visas drošības prasības.
Darbojas pašvaldības informatīvais tālrunis, tāpēc iespējams palīdzēt pašizolācijas nodrošināšanā cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams (viens iedzīvotājs to šobrīd izmanto); apzināti visi novada
vientuļie seniori, lai informētu par piesardzību un
noskaidrotu situāciju ar pārtikas iegādi; pašvaldības speciālisti konsultē par atbalstu krīzes situācijā ģimenēm; tiek apzināti brīvprātīgie, kuri būtu
gatavi iesaistīties un palīdzēt, ja situācija pasliktināsies.
Pašvaldības policija pastiprināti pievērš uzmanību, ja tiek ziņots par pašizolācijas neievērošanu,

pulcēšanos publiskās vietās, pārbauda arī, vai tirgotāji ievēro visas drošības prasības.
Dome nolēmusi 2020. gada NĪN samaksas termiņu pārcelt uz vēlāku laiku. Lai atbalstītu ārkārtējās situācijas laikā novada krīzē skarto nozaru komersantus, Smiltenes novada dome nolēmusi par 90% samazināt pašvaldības mantas
nomas maksu tiem komersantiem, kuri nomā
pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību
mantu (piem., telpas, zemi, būves vai kustamu
mantu).
Atcelti arī vecāku līdzmaksājumi profesionālajai
izglītībai.
Šobrīd tiek risināta skolēnu ēdināšana un ēdiena
piegāde uz mājām.
Notiek sarunas ar vietējiem tirgotājiem, aicinot viņus piedāvāt produktu piegādes uz mājām.
Smiltenes novada pašvaldība ir apkopojusi pirmo
informāciju par uzņēmumiem, kuri šādu pakalpojumu piedāvā – ēdienu, pārtikas, sadzīves preču
un medikamentu piegādi uz mājām –, un aicina
novada iedzīvotājus izmantot šīs iespējas, tādā
veidā atbalstot vietējos uzņēmumus.
Pašvaldība turpina veikt visas noteiktās funkcijas,
klienti klātienē tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja
pieraksta.
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STRENČU NOVADS
Strenču novada pašvaldība, tāpat kā citas, strādā
“īpašā” režīmā, apmeklētāju pieņemšana klātienē pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopš
16. marta nenotiek. Pašvaldības pakalpojumi tiek
nodrošināti neklātienes formā. Iedzīvotāji ir informēti par darbinieku pieejamību telefoniski un
elektroniski.
Informācija tiek regulāri atjaunota pašvaldības interneta vietnē. Strenču novada pašvaldības vietnē

VALKAS NOVADS
Valkas novada Sociālais dienests apkopo informāciju par Covid-19 riskam visvairāk pakļautajiem
cilvēkiem (vecāki par 70 gadiem, kā arī ar hroniskām slimībām sirgstošie), kam nav palīdzētspējīgu
draugu, radu, kaimiņu. Gadījumā, ja Covid-19 izplatība pieņemsies spēkā un būs vajadzīga pirmās
nepieciešamības preču – pārtikas un medikamentu – piegāde dzīvesvietā, to nodrošinās Sociālā
dienesta darbinieki, piesaistot brīvprātīgos.
Valkas novada dome piedāvā iespēju pašizolēties pašvaldības piedāvātā dzīvoklī vai telpās gadījumos, ja persona vai ģimene ir atgriezusies no ārzemēm un dzīvo kopā ar kādu Covid-19 riska grupā
iekļauto cilvēku, bet nav iespējas palikt citā savā
īpašumā (lauku mājā, vasarnīcā utt.).

www.strencunovads.lv darbojas Covidbots – virtuālais asistents uzziņām un drošticamai informācijai par Covid-19.

Ņemot vērā Valkas unikālo situāciju – būdama
dvīņu pilsēta ar Igaunijas Republikas pilsētu Valgu, kur nereti cilvēki dzīvo vienā valstī, bet strādā
otrā –, Valkas novada domes sekretariāts ciešā sadarbībā ar Igaunijas Policijas un robežsardzes padomi izveidojis sarakstu, kurā iekļauti vairāk nekā
300 Valkas iedzīvotāji, kuriem ļauts pārvietoties
pāri valsts robežai.
Kopš 23. marta izglītības iestādēs mācības tiek
organizētas attālināti, izmantojot e-klasi, tālruņus, kā arī publicējot mājās veicamos uzdevumus
tiešsaistē.
Ārkārtas situācijas laikā kopš 26. marta Valkas novada Sociālā dienesta darbinieki saziņā ar mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu vecākiem organizē siltu pusdienu piegādi mājās 53 Valkas novada pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.
Lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus, SIA
“Valkas namsaimnieks” savā pārvaldībā esošajās
daudzdzīvokļu mājās jau kopš 16. marta katru
dienu māju ieejas durvju rokturus un kodu atslēgas apstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem. Kopš
20. marta ar dezinfekcijas līdzekļiem apstrādā arī
kāpņu telpu margas.

Nekas jau nebeidzas: koki turpina augt un mēs
savu dzimto vietu kopt, attīstīt un mīlēt. Ir atceltas Kārķu Meža dienas, bet to vietā iecerēta akcija
“Katram savs dižkoks!”. Kārķu pagastā ir apzināti 33 dižkoki un kultūrvēsturiski koki, kā arī vairāki
potenciālie dižkoki, kam mazliet vēl pietrūkst līdz
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valstiskam statusam. Šobrīd, kad visi aicināti pēc
iespējas vairāk izolēties, akcijā aicinām apzināt
savu māju apkārtnē dižkokus un potenciālos dižkokus, jo noteikti kāds vēl kaut kur ir paslēpies un
mums visiem kopā ir iespēja būt par dižkoku at-

GULBENES NOVADS

klājējiem. Akcijai aicinātas pieteikties ģimenes un
izvēlēties sakopt kādu no jau apzinātajiem Kārķu
dižkokiem, tādējādi kļūstot, varētu teikt, par šā
koka krustvecākiem. Koku atrašanās vietas ir visdažādākās – sākot no ceļa malas vai Lustiņdruvas
parka un beidzot ar dziļu biezokni meža vidū –,
tādēļ ģimene varēs izvēlēties savu objektu. Darbi
ir vienkārši: jāizzāģē kokos ieaugušie krūmi, vajag
darba rokas, kas tos savāc un piestiprina kokam
informatīvu zīmi, ka šis koks ir aizsargājams. Pēc
šiem darbiem sadarbībā ar Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistiem un bijušo kārķēnieti, aktīvu slēpņotāju Aivaru Šķudīti, plānots izveidot
interesantu un aizraujošu piedāvājumu “Kārķu
dižkoku ceļš” tūrisma un slēpņošanas (geocaching)
entuziastiem. Sīkāka informācija un pieteikšanās
sakopt kokus: Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu
vadītājs Pēteris Pētersons (mob. t. 26280656).

viņi varētu mācīties attālināti.

Gulbenes novada pašvaldība nodrošinājusi saviem
darbiniekiem, kuriem tas ir iespējams, darbu attālināti.

Novada pašvaldība pagājušonedēļ uzsāka palīdzības sniegšanu pirmās nepieciešamības preču piegādē Gulbenes novada iedzīvotājiem, kuri
saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem
atrodas karantīnā vai pašizolācijā un kuriem nav
iespēju sarūpēt nepieciešamo, kā arī vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, kuri piesardzības dēļ nevēlas doties uz veikalu vai aptieku.

Ārkārtējās situācijas sākumā tika izveidots videopaziņojums, kurā domes priekšsēdētājs informēja iedzīvotājus par notiekošo, pašvaldības atbalstu
un to, kā šajā laikā strādās iestādes.

Gulbenes novada bibliotēkas, ievērojot piesardzības noteikumus, turpina komunicēt ar iedzīvotājiem un izsniegt grāmatas. Gulbenes novada bibliotēkā daudzi pakalpojumi ir pieejami e-vidē.

Dome nolēmusi atbrīvot no Gulbenes novada
pašvaldības mantas (zemes, telpu, ēku) nomas
maksas Covid-19 izraisītās krīzes skarto nozaru
komersantus.

Drīzumā tiks atrisināta pusdienu izdevumu kompensēšana skolēniem, kuriem pienākas brīvpusdienas. Šobrīd top risinājums, kādu citas pašvaldības vēl nav sākušas pielietot, taču par to gulbenieši informēs, kad viss būs apstiprināts.

Uz ārkārtējās situācijas laiku pašvaldība atbrīvos
no līdzdalības maksas profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs – Gulbenes Mūzikas skolā un
Gulbenes Mākslas skolā. Bērni klātienē nemācās,
līdz ar to vecākiem līdzdalības maksājums nav jāveic.
Gulbenes novada skolas izdarījušas visu iespējamo, kā arī rūpējušās par viedierīcēm bērniem, lai

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
apkopojusi informāciju par Gulbenes novada uzņēmējiem, kas piedāvā ēdiena piegādi uz mājām un
vietu pašizolācijai. Ēdiena piegādi mājās piedāvā:
bistro-kafejnīca “Hanīvija”, kafejnīcas “Flora magnolija”, “Pienenīte”, “Fiesta”, “Kantes krogs”, picērija-kafejnīca “Rodi” un beķereja-bistro “Kikele”.
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ALŪKSNES NOVADS
Alūksnes novada pašvaldība nolēmusi pārcelt
NĪN atmaksas termiņus. Alūksnes novada dome
26. marta sēdē pieņēma arī lēmumu atbrīvot no
pašvaldības mantas nomas maksas krīzes skarto
nozaru komersantus.
Pašvaldība cenšas maksimāli informēt sabiedrību
par pašvaldības darbu šajā ārkārtas situācijā: papildus ikmēneša pašvaldības izdevumam izveidots
informatīvs materiāls, ko ar pagastu pārvalžu
starpniecību dalīs visā novadā. Tajā vienkopus apkopota tobrīd jaunākā informācija un tas, kā pašvaldība strādā šajā laikā.
Tāpat apzināti un iedzīvotājiem tiek piedāvāti dzīvokļi, kur nepieciešamības gadījumā pašizolēties.
Pašvaldības vietnē iedzīvojies arī virtuālais asistents.

BALVU NOVADS

Jau 17. martā Balvu novada pašvaldība ārpus plāna
izdeva savu informatīvo izdevumu “Balvu Novada Ziņas”, lai rakstiski informētu iedzīvotājus par
situāciju novadā. Tā kā ne visiem ir pieejams internets, būtiskākā informācija novadniekiem tika nodota maksimāli ātri arī drukātā veidā.
Balvu novada pašvaldības vietnē www.balvi.lv izveidota atsevišķa sadaļa par Covid-19, lai iedzīvotājiem visa aktuālā informācija būtu pieejama
vienuviet.
Pašvaldības iestādes piedāvā palīdzību, visvairāk
darba ir Sociālajam dienestam.
Pašlaik aktuāls dienaskārtības jautājums ir par attālināto domes sēžu norisi Balvu novada pašvaldībā.
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BALTINAVAS NOVADS

Nav kur sportot – sporto mājās! No 23. marta līdz
14. aprīlim Baltinavas novada iedzīvotāji kopā ar
ģimeni vai individuāli ir aicināti savās dzīvesvietās
nodarboties ar sev piemērotiem un pieejamiem
sporta veidiem un ar foto vai video dalīties sociālajā tīklā Facebook, pievienojot tēmturus #baltinavasnovads, #baltinavasporto, #paliecmājās.
Akcijas mērķis ir mudināt iedzīvotājus pievērsties
veselīgam dzīvesveidam un sportot mājās, izmantojot apstākļiem atbilstošas iespējas. Facebook
ievietotie video un foto tiks izvērtēti 15. aprīlī, un
aktīvākos akcijas dalībniekus paziņos Baltinavas
novada vietnē www.baltinava.lv un novada lapā
sociālajā tīklā Facebook. Pieci radošākie un aktīvākie akcijas dalībnieki saņems balvas.

DAUGAVPILS NOVADS

Portāls izveidots, lai atbalstītu vietējos ražotājus,
veicinātu uzņēmējdarbību novadā un palīdzētu iedzīvotājiem ne tikai ievietot produktus un saņemt
pasūtījumus internetā, bet arī vienkopus atrast un
nopirkt sava novada produktus un pakalpojumus.

Koronavīrusa epidēmijas laikā, kad gadatirgi un
tirdziņi atcelti, aktivizējas iepirkšanās internetā ar
piegādi mājās. Cilvēki pērk gan dārzeņus un citu
pārtiku, gan apģērbu un citas preces un pakalpojumus. Daugavpils novadā tiek piedāvāta iespēja
tirgot tiešsaistē, aicinot vietējos uzņēmējus izvietot savu produkciju bezmaksas pašvaldības portālā www.razotsdaugavpilsnovada.lv.

PREIĻU NOVADS
Preiļu novada uzņēmēji piedāvā ēdiena piegādi
mājās. Informāciju apkopo Preiļu novada TIC.
Preiļu novada pašvaldība palīdz vietējam šūšanas
uzņēmumam SIA “Firma Jata” nogādāt uz darbu
strādniekus. Sākot ar 30. martu, Jēkabpils Autobusu parks atcēlis vairākus autobusu reisus, kas
ietekmēs arī vairāku iedzīvotāju nokļūšanu darba

Atverot portālu www.razotsdaugavpilsnovada.lv
un nospiežot pogu “Ievietot preci vai pakalpojumu”, tos var ievietot piecos vienkāršos soļos, un
tie uzreiz parādīsies portālā. Pašvaldības portālā
ievietotie produkti un pakalpojumi tiek rādīti arī
Latvijas kopējā portālā latviešu un krievu valodā,
un produkta ievietošanas brīdī automātiski tiek izveidota arī produkta lapa.
Papildus uzņēmējs var pats reklamēt ievietotos
produktus vai pakalpojumus un, ja vēlas, savā
mājaslapā pieslēgt maksāšanas un piegādes sistēmas.

vietā. Preiļu novada dome jau
vienojusies
ar
SIA “Firma Jata”
vadību, ka katru
darbdienas rītu
nogādās uzņēmumā septiņus
darbiniekus, atvedot viņus no
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Riebiņu novada uz Preiļiem. Darbiniekus vedīs ar
pašvaldības transportu.

Preiļu pilsētā nolaidušies simtiem krāsainu tauriņu, lai iepriecinātu, ieskandinātu un modinātu šīs
ziemas nogurdinātos. Kā tauriņa spārna vēziens,

MADONAS NOVADS

kas tiecas pretī pavasarim, tā arī mūsu alkas – pēc
dzirkstoša prieka pāri ikdienībai un realitātei. Bet
pašā pilsētas sirdī diennakts sardzē nostājušies trīs
braši zaķi ar tauriņķeramajiem rokās. Garauši ir apņēmības pilni notvert kādu no šiem krāsainajiem
lidoņiem. Protams, taurenis vienmēr tiecas pēc
kāda skaista zieda, kur nolaisties un izrādīt savu
spārnu krāšņumu. Tāpēc pilsētas centrā uzstādīti
pieci statīvi, kas šoreiz pārveidoti par stilizētiem
tīģerkrokusiem. Katra noformējuma detaļa atdzimusi jaunā veidolā.
Lai katrs mūsu sapnis vai ideja ir kā tauriņa sākumstadija – kāpurs, kūniņa – un tad piedzimst par
skaistu taureni, kas paceļas spārnos, simbolizējot
dvēseles atmodu un enerģiju: veltījums visiem, kas
mājās, un īpaši tiem, kuri ir “frontes” pirmajās līnijās!

• Visās darba grupas sapulcēs Madonas novada
pašvaldība situācijas izprašanai pieaicina Madonas slimnīcas medicīninfektoloģi.
• SIA “Madonas namsaimnieks” noteikts neuzlikt
soda procentus un kavējuma naudu par sniegtajiem pakalpojumiem, jo lielai daļai iedzīvotāju maksājumus veikt nav iespējams.
• Novada pašvaldība iesākusi sarunas ar zemessargiem, lai nepieciešamības gadījumā tie palīdzētu nodrošināt kārtību uz ielām un sabiedriskās vietās.
• Apzināti novada sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kuri gatavi piegādāt ēdienu uz mājām
pašizolācijas vai karantīnas apstākļos.

Padarītie darbi un lēmumi:
• Pašvaldības iestādes strādā attālināti, nodrošinot visus svarīgākos pakalpojumus. Pašvaldības darbinieki Madonā un novada pagastos ir
pieejami telefoniski, kā arī izmantojot e-pastu.
• Aizliegti jebkāda veida publiskie kultūras, sporta un izklaides pasākumi.
• Ieviesta karantīna visos novada pansionātos un
slimnīcā.

• Rasta iespēja izmitināt cilvēkus pašizolācijā
pašvaldības telpās. Tāpat apzinātas rezerves
iespējas novada viesu namos, citās pašvaldībai piederošās telpās, piemēram, Rupsalā, kas
agrāk bija aprūpes centra “Latgale” filiāle, taču
šobrīd tur ir tukšas, bet izmantojamas telpas.
• Sociālais dienests uzsācis palīdzības sniegšanu
pirmās nepieciešamības preču piegādē novada iedzīvotājiem. Pašvaldības palīdzību var izmantot iedzīvotāji, kuriem nav citas iespējas,
kā sarūpēt pirmās nepieciešamības preces, kā
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arī seniori, kuri rūpēs par savu veselību nevēlas
doties uz veikalu vai aptieku.
• Pašvaldības tūrisma speciālisti, sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” darbinieki, kā arī
aktīvākie novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās pastaigu ideju ģenerēšanā un jaunu orientēšanās
taku ieteikšanā.

na no nomas maksas un citi atvieglojumi novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tāpat tika
diskutēts par finansiālo kompensāciju bērnu
vecākiem pusdienu segšanai.

• Uzņēmējdarbības speciāliste aicinājusi tirgotājus izvērtēt iespēju pieņemt pasūtījumus attālināti pa telefonu vai internetā, lai pircējs, atnākot jau pēc iepakotas preces, var norēķināties
un doties prom, tādējādi veikalā pavadot pēc
iespējas mazāk laika saskarsmē ar pārdevēju
un citiem pircējiem.
• Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Facebook sekotājiem piedāvā virtuālas izstāžu
tūres pa muzeju.
• Madonas novada pašvaldības domes sēdē
31. martā tika izskatīta NĪN samaksas termiņu
pārcelšana, krīzes skarto uzņēmumu atbrīvoša-

KOKNESES NOVADS

• Madonā siltu maltīti bez veikala apmeklējuma un pašizolācijas vai karantīnas pārkāpšanas piedāvā krogs “Bura”, kafejnīca “Māmuļa”,
“L. Bogatirjovas kafejnīca”, kafejnīca “Tormenta+”, kafejnīca “Ceplis”, bistro “Sauleskalns” un
“Ģimenes sēta”.

1. Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā piešķirt pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm,
kurās ir:
– pirmsskolas vecuma bērni, kas šajā laika periodā
ir pārtraukuši apmeklēt PII;
– 1.–9. klašu skolēni, kuri šajā laika periodā attālināti iegūst pamatskolas izglītību.

25. martā Kokneses novada domē klātienē, ievērojot piesardzības prasības un distanci, notika komiteju sēdes un kārtējā novada domes sēde. Turpmāk sēdes plānotas videokonferences režīmā.
Marta sēdē tika izskatīti arī jautājumi, kas saistīti
ar atbalstu un palīdzības sniegšanu šajā ārkārtas
situācijā. Izskatot Sociālo jautājumu un veselības
aprūpes pastāvīgās komitejas lēmumprojektu
“Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19
ierobežošanai”, domes deputāti nolēma:

2. Noteikt pabalsta apmēru 1,50 eiro vienam bērnam par katru darbdienu, sākot no 1. aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošināt līdz mēneša 25. datumam.
3. Sociālajam dienestam nodrošināt pabalstu izmaksu.
Sēdē tika izskatīts jautājums “Par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņiem Kokneses novadā”. Kokneses novada dome nolēma
par vienu mēnesi pagarināt NĪN maksājuma termiņu fiziskajām un juridiskajām personām par
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nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Kokneses novadā, nosakot šādus maksājuma termiņus:
ne vēlāk kā 30. aprīlī, 15. jūnijā, 15. septembrī un
15. decembrī vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.
Tāpat domes sēdē apstiprināja grozījumus Kokne-

ses novada domes 2013. gada 10. jūlija saistošajos
noteikumos nr. 8 “Kokneses novada pašvaldības
nolikums” un no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus
programmatūras, licenču, datortehnikas un aprīkojuma iegādei, lai jau nākamo sēdi būtu iespējams rīkot videokonferencē.

AIZKRAUKLES NOVADS

zīmīgi lēmumi par atbalstu novada iedzīvotājiem
ārkārtas situācijas periodā.
Deputāti lēma pārcelt NĪN maksājuma termiņu
no 2020. gada 31. marta uz 15. jūniju. Tika nolemts
arī neuzlikt soda procentus par komunālo maksājumu kavējumu ārkārtējās situācijas laikā “Aizkraukles siltuma”, “Aizkraukles ūdens”, “Aizkraukles KUK” un “Lauma A” pakalpojumiem.

Aizkraukles novadā apkopota noderīga kontaktinformācija ārkārtas situācijas laikā. Iedzīvotāju
ērtībai apkopoti tālruņa numuri un e-pasta adreses, kas izmantojamas saziņai ar pašvaldības administrāciju un pārējām iestādēm, komunālo un
medicīnas pakalpojumu sniedzējiem, tāpat arī citi
ārkārtas situācijas laikā noderīgi kontakti.
Pirmajā attālinātajā Aizkraukles novada domes
sēdē, kas notika 26. martā, tika lemts par atbalstu
iedzīvotājiem. Domes deputāti katrs no savas pamatdarba vietas pieslēdzās videokonferencei tiešsaistē. Sēdē piedalījās 14 deputāti, tika izskatīti 25
darba kārtības jautājumi un pieņemti vairāki no-

Lai gan šī bija pirmā šāda veida domes sēde, informācijas tehnoloģijas pašvaldības darba organizēšanā tiek izmantotas krietni ilgāk. Vairāk nekā
desmit gadus dokumentu apritei izmanto vienoto
dokumentu vadības sistēmu “Namejs”. Savukārt
elektroniskā balsošana sēdēs ieviesta pirms diviem gadiem.
Domes priekšsēdētājs Leons Līdums pēc sēdes
atzina, ka sākumā bijušas nelielas bažas par to,
kā sēde noritēs, bet tās izrādījušās nepamatotas.
“Sēde noritēja atbilstoši visām likuma prasībām,
raiti un produktīvi. Papildu resursi nebija nepieciešami, jo elektroniska sēžu balsošana notiek jau trešo
gadu. Papildus bija jānoorganizē iespēja katram deputātam un speciālistam sekot sēdei, lai var redzēt,
dzirdēt, ierakstīt un piedalīties diskusijās, katram
paliekot savā vietā. Izvēlējāmies programmu “Microsoft Team”, kas ir izmantojama gan datorā, gan
planšetē vai telefonā. Lielākā daļa deputātu dalībai
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sēdē izmantoja mobilo telefonu. Droši varam apgalvot, ka arī nākamās komiteju un domes sēdes varēs
noritēt šādā režīmā, kamēr valstī būs ārkārtas situācija, jo likums to pieļauj tikai šādos gadījumos. Un
“Microsoft Team” turpmāk izmantosim arī ikdienas
darbā, organizējot videokonferences deputātu un
pašvaldības darbinieku savstarpējai saziņai papildus jau izveidotajām WhatsApp grupām.”
Lai atbalstītu sociāli mazaizsargātākās ģimenes ārkārtas situācijas periodā, Aizkraukles pašvaldība bērnu ēdināšanai skolās un bērnudārzos paredzēto
naudu pārskaitīs vecākiem. Ģimenes varēs saņemt
to summu, kuru pašvaldība ikdienā maksā par bērnu
ēdināšanu izglītības iestādēs, – 1,95 eiro dienā.

VECUMNIEKU NOVADS

Vecumnieku novada uzņēmēji – amatnieki un
mājražotāji – atsaukušies Zemgales plānošanas
reģiona uzņēmējdarbības centra (ZUC) iniciatīvai
šajā visiem, bet jo īpaši uzņēmējiem sarežģītajā
laikā sniegt informāciju par saviem sniegtajiem
pakalpojumiem un ražojumiem. Pagaidām aicinājumam atsaukušies 19 vietējie uzņēmumi. Ar
viņu piedāvāto preci un pakalpojumiem var iepazīties TE. Iedzīvotāji aicināti atbalstīt vietējos ražotājus un amatniekus, savukārt uzņēmēji aicināti
turpināt iesniegt pieteikumus.

Šajā pavasarī tradicionālā Vecumnieku Tautas
nama floristikas studijas darbu izstāde notiek
neierastā formātā – virtuālā vidē –, toties kuplākā skaitā, jo savu veikumu eksponē arī Vecumnieku vidusskolas floristikas pulciņa jaunās floristes.
Mākslas darbos pielietotas siešanas (sētiņu), līmēšanas, tīšanas, spraušanas, vērumu, pīrsinga un
šūšanas, kā arī dekupāžas un filcēšanas floristikas
tehnikas. Visiem labu veselību vēlot, virtuālo izstādi “Piliens pozitīvisma laika plūdumā” jaunie
mākslinieki piedāvā šeit.
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TĒRVETES NOVADS
Tērvetes novada pašvaldība
skolēnu ēdināšanai atvēlēs
naudu pārtikas produktu iegādei. Vienai pusdienu porcijai uz vienu bērnu pamatskolā
tie ir 80 centi dienā, piecgadīgajiem un sešgadniekiem –
75 centi dienā.
Pašvaldība pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina
arī šajā krīzes laikā, pamatā viss notiek pa telefonu

SALDUS NOVADS

vai ar e-pasta starpniecību. Darbiniekiem ir dota
iespēja strādāt attālināti, ja tā var nodrošināt darbu izpildi.
Novada iedzīvotāji rūpīgi seko, kas un no kurienes
ir atbraucis. Ja rodas bažas, tad seko zvans priekšsēdētājai vai pašvaldības policijai, kas veic preventīvas pārrunas ar tiem, kuri, iespējams, nav ievērojuši noteikumus. Šobrīd atklāts ir jautājums par
tālbraucējiem šoferiem, kuriem pašizolācija nav
jāievēro, ja nav pazīmju, bet ko darīt ar viņu ģimenes locekļiem un viņu iešanu vai neiešanu uz darbu? Kolēģi uztraucas, piemēram, SAC “Tērvete”.

sazināties ar speciālistiem telefoniski vai elektroniski.
• Iedzīvotāji aicināti ziņot policijai, ja pamana
kādu, kurš neievēro pašizolāciju vai karantīnu.
• P/a “Saldus TIKS centrs” ir pievienojies Kultūras
ministrijas kampaņai #Ēkultūra un piedāvā tiešsaistē bez maksas skatīties TIKS centra kultūras
projektu vadītājas Edītes Irbes sarunas ar Saldus
novada un apkārtnes mūziķiem, kā arī baudīt
mūziķu sagatavotās muzikālās programmas.

• Saldus novada pašvaldība nodrošina telpas,
kur iedzīvotāji pēc atgriešanās no ārzemēm var
pašizolēties.
• Personas, kurām nav iespējas sarūpēt pārtiku,
tajā skaitā tās, kuras atrodas karantīnā vai pašizolācijā, var saņemt pārtikas pakas.
• Pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus, kuri
būtu gatavi nodrošināt pārtikas un saimniecības preču piegādi novada iedzīvotājiem.
• Apkopoti Saldus ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumi, un šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja pasūtīt ēdienu uz mājām vai darbu.
• Iespēju robežās novada pašvaldības darbinieki
strādā attālināti.
• Klientu pieņemšana klātienē ir ierobežota. Iedzīvotāji aicināti izmantot pakalpojumus, kas
pieejami e-vidē vietnē www.latvija.lv, kā arī

31. marta Saldus novada domes sēdē tika skatīti
vēl šādi palīdzības veidi: pārcelt 2020. gada NĪN
samaksas termiņus; uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku valstī atbrīvot no telpu nomas
maksas nomniekus, kas Saldus novada izglītības
iestādēs nodrošina ēdināšanu, un Latvijas Pastu;
ārkārtējās situācijas laikā piešķirt ģimenēm 15 eiro
pabalstu bērna ēdināšanai, neizvērtējot materiālo
stāvokli, kā arī lēma par siltu pusdienu piegādi ģimenēm, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai PII.
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PRIEKULES NOVADS
Lai atbalstītu Priekules
novada
audžuģimenes,
daudzbērnu, aizbildņu ģimenes, trūcīgās un maznodrošinātās
ģimenes,
Priekules novada dome
26. marta sēdē noteica
ēdināšanas atbalsta apmēru: 10 eiro mēnesī katram izglītojamajam no
daudzbērnu ģimenes, audžuģimenes vai aizbildņu
ģimenes neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas; 15 eiro mēnesī katram izglītojamajam
no Priekules novadā deklarētas trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes.
Atbalsts tiek piešķirts Priekules vidusskolas, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas, Mež
upes pamatskolas, Priekules PII “Dzirnaviņas” un

pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.
Atbalsta kārtība pieņemta valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai līdz mācību procesa
norises atjaunošanai klātienē. Kopumā ēdināšanas atbalstu saņems 144 ģimenes – 287 Priekules
novada audzēkņi.
Lēmuma izpildi koordinē Priekules novada Sociālais dienests. Piešķirto atbalstu paredzēts ieskaitīt
bankas kontā. Ar ģimenēm, kurām nav pieejams
bankas konts, sociālais darbinieks sazināsies individuāli, lai vienotos par atbalsta saņemšanas iespējām.
26. marta domes sēdē Priekules novada pašvaldība nolēma atbalstīt uzņēmējus, kuri vērsās pašvaldībā ar iesniegumiem atbrīvot no pašvaldībai piederošo telpu un inventāra nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā.

GROBIŅAS NOVADS
• Pašvaldība savā ziņu lapā sīki informējusi
par Covid-19, tā pazīmēm, iespējām izvairīties, saņemt medicīnisko palīdzību un
tamlīdzīgi, un šī informācija izvietota arī
sabiedriskās vietās – uzņēmumos, iestādēs, pie māju durvīm, veikalos un citur.
• Grobiņas novadā pieņemts lēmums NĪN
par pirmo un otro ceturksni pārcelt uz
17. augustu un atbrīvot krīzes skartos komersantus no nomas maksas līdz 30. aprīlim vai līdz ārkārtējā stāvokļa atcelšanai,
ja tas notiks agrāk par 30. aprīli. Ja tas turpināsies ilgāk, atlaides termiņš tiks pagarināts.
• Grobiņas novada dome arī regulāri uzņēmējiem izsūta informāciju par valsts
sniegto atbalstu.
• Domes priekšsēdētājs Aivars Priedols ir
sarūpējis darbiniekiem un pašvaldības
uzņēmumu un izglītības iestāžu darbiniekiem dezinfekcijas līdzekļus un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.
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• Sociālais dienests rūpējas, lai arī laikā, kad skolēni neapmeklē skolu, sociālā riska ģimeņu bērni, kas saņem brīvpusdienas, būtu paēduši.
• Pastiprināta aprūpe mājās, un dome aicina ziņot, ja kādam vajag aizvest pārtiku.
Biedrība “Grobiņas spēkavots”, kurā apvienojušies mājražotāji un amatnieki, gatavo piedāvājumu savas produkcijas piegādei mājās. Pašvaldība
mudina pieteikties vēl citus, kas var piedāvāt augļus, dārzeņus un pārējo savu izaudzēto.

KULDĪGAS NOVADS

praktiski. Jauniešiem būs jāiesūta video ar izpildīto
uzdevumu, un viņi par to iegūs punktus. Labākie tiks
pie balvām.”
Pedagogi iedvesmo

Foto: Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra arhīvs

Izaicinājumi un konkursi: Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs motivē jauniešus nesēdēt
dīkstāvē
Kuldīgas novada Bērnu jauniešu centrs un Kuldīgas Jauniešu māja ar dažādām pieejām cenšas attālināti nodarbināt skolēnus. Par to, kā tas notiek,
stāsta Bērnu un jauniešu centra vadītāja Inese Astaševska.
Zina un Daris aicina piedalīties konkursā
“Tas tiek organizēts kā konkurss. Ir divi tēli, Zina un
Daris, kuri uzdod dažādus uzdevumus video formā.
Tēlos iejutušies mūsu jaunatnes jomas darbinieki.
Konkursā varēs piedalīties ikviens, kurš to vēlēsies,”
iezīmē Bērnu un jauniešu centra vadītāja. Jauniešiem būs jāveic vairāki videouzdevumi, piemēram,
jāpagatavo kaut kas no kulinārijas, jāveic eksperiments. “Vēlamies, lai jaunieši iemācās darīt kaut ko

Bērnu un jauniešu centrs katru darba dienu Facebook un Instagram lapās ievieto video ar izaicinājumu, lai aicinātu bērnus, jauniešus un sabiedrību
kopumā radoši domāt un darboties. “Izaicinājumus gatavo Bērnu un jauniešu centra darbinieki, lai
šābrīža ikdienu padarītu interesantāku, to formas
būs dažādas. Mūsdienu deju skolotāja Agate Hartmane aicina apgūt deju kombināciju, vokālā pedagoģe Agnese Čīče – pildīt elpošanas vingrinājumus
ar dziedāšanu. Te nenosakām labākos, bet mērķis
ir iedvesmot kaut ko darīt, izklaidēt, būt radošiem,”
stāsta I. Astaševska.
Attālinātais skolotāju darbs
Lai gan Bērnu un jauniešu centrā klātienē nodarbības nenotiek, darbs turpinās. “Pedagogiem ir piedāvātas dažādas darba formas. Vadoties no katras
interešu izglītības programmas specifikas, skolotājs
izvērtē, kā turpināt darbu. Mēs aicinām pedagogus
uzturēt kontaktus ar bērniem, jauniešiem un viņu
vecākiem, lai viņi atceras, ka ir nākuši, piemēram, uz
dziedāšanas nodarbībām. Nodarbību formas var būt
dažādas: skolotājs ar bērniem var strādāt attālināti,
skolotājs šajā laikā var veikt metodisko darbu, var
sagatavot programmu nākamā gada pasākumiem
vai veikt citus organizatoriskus darbus,” skaidro
iestādes vadītāja. Nedēļas beigās pedagogi sniedz
atgriezenisko saiti par padarīto, taču izglītības ie
stāde pagaidām nesteidzas ar pārlieku audzēkņu
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nodarbināšanu. “Pagaidām cenšamies skolēnus lieki nenoslogot un neuzdot pārāk daudz uzdevumu, jo
pašiem bērniem jāpierod pie attālinātās mācīšanās.
Visiem ir jāpārorientējas, tāpēc nevēlamies, lai bērni
un jaunieši pārdegtu,” teic I. Astaševska.
Saskatīt pozitīvo
Inese Astaševska uzsver, ka ārkārtējai situācijai ir

ALSUNGAS NOVADS

arī savi plusi: “Es šai situācijai redzu vairākus plusus. Attālinātā mācīšanās būs milzīgs, straujš solis
pašvadīta mācību procesa attīstībai. Tas būs ieguvums, jo ikdienā nemaz nenojaušam par tehnoloģiju
iespējām. Mēs ikdienā no tā baidāmies. Pedagogi un
skolēni ir spiesti tās apgūt, un beigās tas ir ļoti noderīgi. Bērniem savukārt tas māca laika plānošanu,
bet vecākiem ir iespēja redzēt, kas notiek ar bērniem
mācību procesā, nevis tikai no skolotāju atstāstītā.”

mācības, bet iestādēs darba ir daudz un tas tiek
nodrošināts. Izglītības iestādēs mācības notiek
attālināti, PII tiek nodrošināta dežūrgrupa bērniem, kurus vecākiem nav iespējams pieskatīt,
jo jāapmeklē darbs. Mācības attālināti tiek nodrošinātas arī Alsungas Mūzikas skolā.
• Tiem, kas atgriežas no ārvalstīm, ir iespēja
pašizolēties un 14 dienas pavadīt pašvaldības
nodrošinātās telpās; sadarbojoties ar novada
uzņēmējiem, šādas telpas piedāvā arī tūrisma
pakalpojuma sniedzēji, kas pašlaik izjūt tūristu
trūkumu.

• Alsungas novada iedzīvotāji par visiem ierobežojumiem un par to, kur griezties un kā meklēt
palīdzību, ir informēti pa dažādiem kanāliem –
gan vietnē www.alsunga.lv, sociālajos kontos
un informatīvajā izdevumā “Alsungas Ziņas”,
gan raidlaikā ar aktualitātēm “Kurzemes radio”, gan pie ziņojumu dēļiem un citur.
• Darba kārtība pašvaldībā: visas domes iestādes strādā, iespēju robežās visi, kas var, strādā
attālināti, saziņa ar darbiniekiem notiek, organizējot telefonkonferences un videokonferences. Domes deputāti ārkārtas domes sēdē
nolēma krīzes laikā domes sēdes organizēt
attālināti ar videokonferences palīdzību. Novadā atcelti visi pasākumi, klātienes sapulces,

• Sociālais dienests nodrošina palīdzību tiem iedzīvotājiem, kam tā nepieciešama un kas nonākuši krīzes situācijā.
• Pašvaldības iestādēm tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un cimdi uzkopšanai un pienācīgai dezinfekcijai. Ir pieteikti īpašie spectērpi,
un, ja situācija pasliktināsies, darbiniekiem –
pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem – būs lielāka drošība.
• Caur pašvaldības informatīvajiem kanāliem nodota informācija uzņēmējiem par iespējām pieteikties atbalstam krīzes situācijās.
• Pašvaldības policija kopā ar Valsts policiju sadarbojas ar novada iedzīvotājiem, kas ziņo par
cilvēkiem, kuri neievēro pašizolāciju.

62

VENTSPILS NOVADS

Ventspils novada iedzīvotāji interesējas, ko darīt,
ja koronavīrusa dēļ jāpaliek mājās un nevar doties
iepirkties. Šādā situācijā var palīdzēt pašvaldības
Sociālā dienesta darbinieces, skaidro dienesta vadītāja Inta Rudbaha.
Sociālā dienesta darbinieces nepieciešamības gadījumā personas, kuras nonākušas krīzes situācijā
un atrodas pašizolācijā savā dzīvesvietā un kurām
nav nekādu citu iespēju, kā nodrošināt sevi ar pirmās nepieciešamības precēm un pārtiku, lūdz sazināties ar sociālā darba speciālisti savā pagasta
pārvaldē.
Sociālā darba speciālistes izvērtēs katru gadījumu
un, ja tas būs nepieciešams, palīdzēs Ventspils novada iedzīvotājiem, atvedot pirmās nepieciešamības preces un pārtiku. Tas netiks darīts bez maksas,
cilvēkam būs jānorēķinās par piegādātajām precēm
un produktiem, tādēļ mājās jābūt skaidrai naudai.

KANDAVAS NOVADS

da Sociālo dienestu pa tālruni. Aicinātas ne tikai
trūcīgās vai maznodrošinātās personas, bet visi,
kam tas nepieciešams, var droši pieteikt pārtikas
pakas.
Sociālajā dienestā, sākot ar 6. aprīli, atkal būs pieejamas EAFVP pārtikas pakas, kas tiek sagādātas
ar Latvijas Sarkanā Krusta starpniecību. Šobrīd ir
pasūtīts vairāk paku nekā parasti.
Tāpat Sociālais dienests sadarbībā ar ēdinātājiem
un Kandavas luterāņu draudzes zupas virtuvi nodrošina iedzīvotājus ar siltu zupu, kuras saņemšanai jāierodas ar saviem traukiem.

Kandavas novadā krīzes situācijā nonākušie var
saņemt gan pārtiku, gan pabalstu.
Tiem, kam nepieciešama pārtika vai cita veida
materiālais atbalsts, jāsazinās ar Kandavas nova-

Pašvaldība aicina arī tos, kuri zaudējuši ienākumus, vērsties dienestā, lai saņemtu krīzes situācijas pabalstu. Jebkura situācija tiks izvērtēta un
iespēju robežās atrisināta.
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POZITĪVI UN AR SMAIDU
Izveidota četru novadu uzņēmumu un
saimnieciskās darbības veicēju datubāze

Izveidota četru Pierīgas novadu uzņēmumu un
saimnieciskās darbības veicēju datubāze – unikāls
rīks, kas palīdz iepazīt un atrast vietējo pakalpojumu sniedzēju un ražotāju. Datubāzē apkopota informācija par Tukuma, Engures, Ropažu un Garkalnes novada uzņēmumiem un saimnieciskās
darbības veicējiem, kas piekrituši informācijas
par savu darbību ievietošanai datubāzē.
Datubāze sniedz iespēju iedzīvotājiem un lietotājiem ērtā veidā iegūt informāciju par teritorijā

Valmieras un apkārtnes uzņēmēju
atbalstam izveidota tiešsaistes vietne
Ņemot vērā īpašos apstākļus Covid-19 uzliesmojuma dēļ, Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā
ar Valmieras pilsētas pašvaldību izveidojusi īpašu
tiešsaistes vietni Valmieras un apkārtnes uzņēmēju atbalstam un ērtībām. Vietnē pieejama operatīvi atjaunota informācija uzņēmējiem un darba

esošiem komersantiem un saimnieciskās darbības
veicējiem, to darbības veidu un kontaktinformāciju, lai veicinātu vietējo produktu un pakalpojumu
izmantošanu un popularizēšanu. Datubāze strukturēta pa nozarēm un teritorijām, bet ērtais meklēšanas rīks palīdz atrast vajadzīgo pēc atslēgvārda. Datubāze ir vieta, kur meklēt palīgu, sadarbības partneri, pircēju vai pārdevēju kāda konkrēta
pakalpojuma veikšanai vai produkta ražošanai.
Tajā apkopotie dati vienmēr ir papildināmi un/vai
koriģējami.
Datubāze pieejama Tukuma un Engures novada
vietnēs zem banera “DATU BĀZE” vai adresē datubaze.tukums.lv.
Aktivitāti īstenojusi BDR “Partnerība laukiem un
jūrai” projektā “Senie amati – no tradīcijām līdz
mūsdienām”, sadarbības partneris Latvijā – BDR
“Ropažu Garkalnes partnerība”.

devējiem. Tajā arī sniegta iespēja iesūtīt savus
jautājumus un priekšlikumus, kā arī konsultēties,
zvanot vai rakstot e-pastā.
Tiešsaistes vietne
Uzņēmēju atbalsta tiešsaistes vietne pieejama
saitē http://developvalmiera.lv/covid-19/. Vietnē
lasāmas jaunākās ziņas, skatāms apkopojums par
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valsts atbalstu un Valmieras pilsētas pašvaldības
atbalstu uzņēmējiem, kā arī vienuviet atrodama
informācija par citiem noderīgiem resursiem. Sadaļa “Biežāk uzdotie jautājumi” sniedz praktiskus
ieteikumus un atbildes uz jautājumiem, kas rodas
uzņēmējiem un darba devējiem, organizējot ikdienas darbu sociālās distancēšanās, pašizolācijas un
karantīnas apstākļos.

un darba devējiem nodrošināta iespēja operatīvi sazināties ar pašvaldību un Valmieras Attīstības
aģentūru, kas ātri reaģēs, iespēju robežās risinās un
atbildēs uz iesūtītajiem pieteikumiem. Uzņēmēji un
darba devēji aicināti izmantot šo risinājumu jebkādu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu gadījumā.

Problēmas un risinājuma pieteikums

Papildus iepriekš minētajiem risinājumiem uzņēmējiem un darba devējiem pieejamas arī bezmaksas konsultācijas telefoniski vai e-pastā. Jebkādu
ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu gadījumā uzņēmēji un darba devēji var zvanīt uz tālruņa numuru
26805200 vai rakstīt uz e-pasta adresi baiba.zvejniece@valmiera.lv. Kontaktpersona Baiba Zvejniece ir Valmieras Attīstības aģentūras uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja.

Pilsētas vadība ļoti augstu vērtē iespēju nodrošināt
atgriezenisko saiti, iespēju komunicēt ar uzņēmējiem un, cik tas iespējams, reaģēt uz uzņēmēju un
darba devēju vajadzībām. Šim mērķim vietnē pieejama problēmas un risinājumu pieteikuma forma.
Aizpildot īso pieteikuma formu, kurā jāapraksta
problēma un iespējamais risinājums, uzņēmējiem

Apkopoti Latvijas pārtikas tirgotāji, kas
nodrošina piegādi uz mājām
Šobrīd, kad valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un
nav ieteicams apmeklēt
publiskas vietas, cilvēki aizvien biežāk meklē iespēju iepirkties, neapmeklējot lielveikalus. Interneta tiešsaistes iepirkšanos nodrošina arī lielākie tirdzniecības
tīkli, taču piegādes netiek veiktas uz reģioniem,
līdz ar to lielāku popularitāti iegūst dažādi vietējie internetveikali, kas spēj nodrošināt piegādi arī
ārpus Rīgas.
Kustība Pacel Latviju radījusi jaunu platformu
www.produktupiegades.lv, kur tiek apkopoti gan
interneta veikali, gan saimniecības, kas nodrošina
preču piegādi ar pakomātu starpniecību vai pieved
preci pie pašām mājas durvīm. Tādā veidā kvalitatīva vietējā produkcija tiek nodrošināta gan Rīgas,
gan reģionu iedzīvotājiem.
Pacel Latviju idejas autors un vietnes radītājs Jānis
Rozītis stāsta: “Darbojoties ar dažādiem Latvijas
pārtikas zīmoliem, secinājām, ka nav vienas vietas,
kur būtu apkopoti visi ražotāji, kas savu preci spēj
piegādāt klientam. Aktuāli tas ir ne tikai rīdziniekiem, bet arī reģionos dzīvojošajiem. Mūsu mērķis

Konsultēšanās

ir panākt, lai sabiedrība varētu ērti tikt pie Latvijā
audzētas un ražotas pārtikas, tā atbalstot vietējos
lauksaimniekus un uzņēmējus. Šābrīža situācija ir
īstais brīdis radīt platformu, kur katrs cilvēks, izvēloties savu pilsētu, redz iespējas, no kurām saimniecībām vai uzņēmumiem viņš var pasūtīt preces un saņemt tās tieši pie mājas durvīm vai pakomātos. Tādā
veidā šobrīd ir lielāka iespēja pasargāt sevi no vīrusa
un atbalstīt vietējos ražotājus un uzņēmējus, kuriem
lielai daļai tiešā tirdzniecība veikalos un tirdziņos ir
apstājusies. Mēs arī ceram, ka krīzes situācija spēs
mainīt mūsu iepirkšanās paradumus un arī turpmāk
cilvēki meklēs sev tuvumā saimniecības, pie kurām
iegādāt ikdienas preces un produktus.”
Šobrīd vietne www.produktupiegades.lv vēl ir
izstrādes stadijā, un gan saimniecības, gan tirdzniecības vietnes, kas atbilst prasībām, var aizpildīt
pieteikuma formu mājaslapā, lai tiktu pievienotas
kopējam sarakstam.
Pacel Latviju ir kustība, kas atbalsta Latvijas uzņēmējus un palīdz veidot sabiedrības domu par to,
kā mēs varam padarīt Latviju stiprāku, veicinot
ekonomikas izaugsmi un vietējo uzņēmējdarbību.
Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu un kustību, varat noklausīties Latvijas Radio 1 interviju ar
Jāni Rozīti www.produktupiegades.lv mājaslapā
vai www.facebook.com/pacellatviju.
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Vietējie uzņēmumi mobilā Covid-19
analīžu punkta māsiņām nodrošina
pusdienas
Lai sniegtu atbalstu māsiņām, kuras mobilajā Covid-19 analīžu punktā Liepājā veic testus, ēdināšanas uzņēmumi no Tiamo Grupas nodrošinās siltas pusdienas, savukārt “Lielbāta” sarūpējusi dabīgo avota ūdeni. Ņemot vērā ilgās darba stundas,
Centrālās laboratorijas māsiņas ļoti novērtē siltu
pusdienu piegādi, jo šajā saspringtajā laikā tam ne
vienmēr atliek laika.
Rūpējoties par iedzīvotājiem un paplašinot valsts
apmaksāto laboratorisko izmeklējumu veikšanas

iespējas, Liepājā kopš 19. marta stadionā “Olimpija” darbojas mobilā telts Covid-19 testa veikšanai.

Balvu novada pašvaldība teic paldies par
pirmo attālināto mācību nedēļu

Balvu novada pašvaldība savā mājaslapā 27. martā
ievietojusi patiesi aizkustinošu pateicību visām novada izglītības iestādēm, skolēniem un vecākiem.
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Radošais fotokonkurss “Ar smaidu pret
vīrusu” Ozolnieku novadā

Ozolnieku Tautas nams rīkoja radošo fotokonkursu “Ar smaidu pret vīrusu”, meklējot visjaukāko
smaidu pret niknāko vīrusu.
Līdz 30. martam konkursa dalībniekam bija jāatsūta paša, līdzcilvēku vai jebkur apkārtējā vidē
atrasts smaids un jābūt gatavam, ka šo bildi varētu publicēt Ozolnieku novada pašvaldības vietnē
www.ozolnieki.lv un novada Facebook lapā.
Tautas nama žūrijas “trenētā acs” oriģinālākos un
neatvairāmākos smaidus publicē FB lapā, speciāli
izveidotā albumā. Līdz 4. aprīlim notiek balsošana. Visvairāk “Like” saņēmušās bildes autors tiks
pie pārsteiguma balvas.

Apglezno un nobildē arī Tu savu pastkastīti!
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10. marta līdz 10. septembrim “Bilžu birojs”, mūzikas un mākslas festivāla “Bildes” rīkotājs, sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” rīko akciju “ApGLEZNO
un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”.
Mūsdienās cilvēki par saziņas avotu izmanto internetu un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt personiskāks par pastkastītē saņemtu, ar roku rakstītu
vēstuli, ko uz mājām atgādājis pastnieks. Pastkastīte ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, labajām
domām, vēlējumiem un sapņiem.
Pagājušajā gadā, domājot par vēstuļu sūtīšanas
burvību un romantiku, festivāla “Bildes 2019” dalībnieki (mūziķi, mākslinieki, fotogrāfi, žurnālisti
u. c., kā arī viņu bērni) apgleznoja vai citādi mākslinieciskoja pastkastītes, piešķirot tām jaunu, neierastu veidolu. Neliels atskats uz izstādes tapšanu
“Bilžu” vasaras nometnē –https://ej.uz/pastkastites2019. Publikācija par izstādes “Pastkastītes”
atklāšanu tirdzniecības centrā “Spice” – https://
ej.uz/bilzu-izstade2019.
Izstādes darbi un pašu mākslinieku emocijas akci-

jas rīkotājus tik ļoti iedvesmoja, ka šī aizsāktā tēma
tiks turpināta arī šogad, “Bilžu” 35. jubilejas gadā,
un radīšanas prieks tiks nodots tālāk visai Latvijai.
Šogad privāto pastkastīšu īpašnieki kopā ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem tiek aicināti
atjaunot, mākslinieciskot vai radoši personalizēt
savas piemājas pastkastītes, padarīt tās krāsainas
un īpašas.
Lai veicinātu akcijas norisi, uz sadarbību aicinātas
arī izglītības iestādes ar pasākumiem “Ja man būtu
pastkastīte...”. Tajos skolēni var sagatavot maketus pastkastītes mākslinieciskai pārveidošanai, lai
savu ideju varētu realizēt kopā ar vecākiem skaistajā pavasara gaidīšanas laikā vai vasaras brīvlaikā.
Lai piedalītos akcijā un kļūtu par “Bilžu” neklātienes dalībnieku, gatavās pastkastītes būs jānofotografē un jāiesūta uz “Bilžu biroja” e-pasta adresi
bildes@bildes.lv. Pēc rezultātu apkopošanas akcijas noslēgumā mūzikas un mākslas festivāla “Bildes 2020” laikā tiks paziņots aktīvākais novads,
pilsēta un skola.

Radošo darbu konkurss par Jēkabpili
Varbūt šis laiks jāizmanto, lai radītu ko jaunu? Varbūt Tev ir lieliskas idejas, kuras īstenot Jēkabpils
jubilejas gadā? Piedalies radošo darbu konkursā!
Radošo darbu konkurss
2020. gadā Jēkabpils svin 350. dzimšanas dienu.
Lai sveiktu ikvienu jēkabpilieti un pilsētas viesi
svētkos, veicinātu jēkabpiliešu radošo darbību un
iesaistīšanos kultūras dzīves veidošanā, kā arī attīstītu dažādu nozaru radošo mijiedarbību, Jēkabpils
Tautas nams izsludinājis radošo darbu konkursu
“Manai pilsētai – 350”. Konkursa nolikumam visatbilstošākie iesniegtie darbi tiks eksponēti izstādē
“Manai pilsētai – 350”, kuras atklāšana notiks Jēkabpils Tautas namā Jēkabpils pilsētas svētku laikā.
Konkursa tēma ir “Mana Jēkabpils” – tagadne un
vēsture, nemitīgie procesi un mirkļa apstāšanās,
attīstība un savstarpēja mijiedarbība. Konkursa
izaicinājums – jebkādā radošā mākslas izteik
smes veidā atklāt savu piederību pilsētai, atainot
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Jēkabpili no sava skatpunkta, radot paliekošu radošu darbu, kuru iespējams iekļaut izstādē “Manai
pilsētai – 350”.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama šeit. Konkursa darbu projekti jāiesniedz elektroniski līdz 23. aprīlim.

Baltinavas novada aicinājums vecākajai paaudzei
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Nīcas novads: skats no gaišās puses

tāji cits citu iedvesmo un atbalsta, dziedot un spēlējot mūzikas instrumentus.
Sabiedrībā populāri cilvēki tiešsaistē bez maksas
straumē koncertus. Muzeji piedāvā virtuāli apskatīt
ekspozīcijas.
Tikai viena mēneša laikā ir gandrīz izkliedējies toksiskais mākonis, kas karājās virs lielākajām Ķīnas
pilsētām, un CO₂ izmešu daudzums samazinājies
vismaz par 25%. Varbūt tā šai krīzei ir zelta odere, jo
cilvēki redz, ka klimata pārmaiņas iespējams mazināt, ja ir vēlme.

Krīzes laikā, kad cilvēki satraucas un sabiedrībā dominē vairāki domāšanas veidi – panika, bailes, vienaldzība un kritika –, radās liela vēlme tajā visā saskatīt pozitīvās iezīmes, uzmundrināt iedzīvotājus
un paraudzīties uz to no gaišās puses, lai kaut mazliet kliedētu šo sasprindzinājumu un drūmo gaisotni,
kas valda ik uz soļa.

Uzņēmēji, izgudrotāji un sabiedrība kopumā ir spiesta domāt plašāk, pielāgoties situācijai un rast radošu pieeju.
Cilvēkiem ir iespēja ietaupīt savus līdzekļus. Tam,
protams, ir postoša ietekme uz daudziem uzņēmumiem. Bet sabiedrība varētu saprast, ka ir iespējams
dzīvot labi ar daudz mazāk.

Šī nav pirmā krīze, ko sabiedrība piedzīvo, un tomēr
katrai krīzei ir arī pozitīvā puse. Dažas lietas sabruks, bet citas pieaugs. Koronavīrusa izraisītā krīze
mainīs dažus no domāšanas veidiem gan indivīdam,
gan sabiedrībai kopumā.

Tagad ir radusies iespēja izbaudīt laiku kopā ar bērniem. Viņiem patīk būt kopā ar vecākiem visu diennakti, kaut arī tas var būt nogurdinoši, viņi, iespējams, atcerēsies to kā brīnišķīgu laiku kopā ar vecākiem.

Šobrīd cilvēki visā pasaulē apvienojas, lai cīnītos ar
“kopīgo ienaidnieku”. Zinātnieki rada vakcīnas, kas
jau tiek izmēģinātas. Politiskās varas priekšplānā izvirza cilvēku vajadzības.

Varbūt šis ir laiks, kad iespējams saprast, ka nākotnē ir vēlme strādāt mazāk un vairāk laika pavadīt
kopā ar ģimeni. Vairāk koncentrēties uz sevi, savām
vajadzībām un vēlmēm. Iespēja no jauna būt radošam – sākt rakstīt grāmatu, pagatavot interesantus
ēdienus no tiem krājumiem, kas atrodas mājās, vai
arī atsākt gleznot. Katru rītu sākt ar jogu un uzsākt
meditēšanu. Apmeklēt tiešsaistes kursus. Darīt tās
lietas, kurām nekad nav atlicis laika.

Arvien vairāk tiek novērtēts policistu, medicīnas darbinieku un pārdevēju darbs. Neskatoties uz to, ka arī
viņiem ir ģimenes, ko viņi vēlas pasargāt, viņi turpina
darīt savu darbu. Sociālie mediji aicina ikvienu izteikt
ovācijas un pateikties strādājošajiem krīzes laikā.
Sabiedrība vairāk sāk rūpēties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, veikalos ieviešot darba stundas, kad
iepirkties tieši pensionāriem.
Itālijā, kas šobrīd atgādina kara laika ainu, iedzīvo-

Laiks pārdomāt vērtības. Ir ticība, ka šī krīze atstās
lielu ietekmi uz mūsu domāšanas veidu un notiks atgriešanās pie pamatvērtībām.
Aicinājums iedzīvotājiem koncentrēties uz šīs krīzes
pozitīvo ietekmi!
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Kārsavas novadā aicina veidot Lieldienu
kompozīcijas

Kopā ar cīruļu treļļiem, vizbuļu gaišziliem skatiem
un asnu zaļumu Kārsavas novada iedzīvotāji tiek
aicināti meklēt Lieldienu gaismu un prieku sev līdzās. Pašvaldība mudina savu māju pagalmos un
logos veidot Lieldienu kompozīcijas vai instalācijas, nofotografēt to un atsūtīt uz pasta adresi
solvita.dzerkale@karsava.lv līdz 9. aprīlim, norādot autoru un objekta atrašanās vietu. Savas vides
izdekorēšanā īpaši lūgtas iesaistīties iestādes un
organizācijas. Lai kluss un veselīgs svētku gaidīšanas laiks!

Pavasaris klāt!
AS “Latvijas valsts meži” mežkopības meistars
Ķirbižu meža masīvā manījis no ziemas miega pamodušos lāci. Automašīnai tuvojoties, lācis steigšus nozudis mežā.
Iegaumē, ka ikviens savvaļas iemītnieks ir dabai
nozīmīgs. Tāpēc labāk dzīvniekus un putnus neaiztikt un citādi netraucēt!

Lai ieraudzītu pārējos pavasara brīnumus,
turēsim vaļā acis, ausis un sirdi!
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Paldies visiem, kas piedalījās šā izdevuma tapšanā, – Valsts kancelejas, ministriju un pašvaldību darbiniekiem, fotogrāfiju autoriem un jo īpaši pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem!




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

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
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