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Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) veiktajā aptaujā apzināta 118 pašvaldību pieredze par darbu ār-
kārtas stāvokļa laikā un atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lai apkopotu pašvaldību labo praksi sabiedrības atbalstam krīzes mēnešos un sniegtu to kā iedvesmu 
citām pašvaldībām, LPS sagatavojusi speciālizdevumu “Pašvaldību pieredze ārkārtas situācijas lai-
kā”, kurā stāstīts par pašvaldību un vietējo kopienu rīcību koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ 
izsludinātajā ārkārtas situācijā.
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PAŠVALDĪBU PIEREDZE  

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
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Kopumā pašvaldības rīkojas atbildīgi, izpildot Mi-
nistru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu 
nr. 104 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 
grozījumus tajā, un mērķtiecīgi strādā, lai ierobe-
žotu Covid-19 izplatību un atbalstītu 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, mi-
nistrijām u. c.

• Lai krīzes apstākļos darbotos saskaņotāk un 
efektīvāk un koordinētu pašvaldības iestāžu 
darbu šajā situācijā, kā arī lemtu par drošības 
pasākumiem koronavīrusa izplatības mazinā-
šanā pilsētas vai novada teritorijā, izveidotas 
krīzes vadības komisijas (piemēram, Rīgā, kur 
notiek regulārs darbs ar Slimību profilakses un 
kontroles centru, kas piedalās pašvaldības krī-
zes vadības komisijas sēdēs) vai krīzes vadības 
grupas (Ķekavas, Ogres, Grobiņas, Baldones 
novadā, Ventspilī, Liepājā u. c.).

• Krīzes laikā darbojas arī civilās aizsardzības 
(CA) komisijas.

Tā Liepājā pirmā CA komisijas sēde notika 
12. martā tūlīt pēc valdības lēmuma paziņošanas 
par ārkārtas situācijas ieviešanu. Vēl Rīgā nebija 
beigusies preses konference, kad liepājnieki jau 
pieņēma savus lēmumus, turklāt par stingrākiem 
ierobežojumiem, nekā sākotnēji valstī tika no-
teikts, piemēram, par kultūras un sporta pasāku-
mu pilnīgu atcelšanu.

Arī Jēkabpilī pilsētas domes priekšsēdētājs Ai
vars Kraps sasauca civilās aizsardzības komisijas 
sēdi 12. martā, un tajā piedalījās Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības un apkārtējo novadu pārstāvji, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, SIA “Jē-
kabpils autobusu parks”, SIA “Jēkabpils Reģionālā 
slimnīca”, kā arī citu atbildīgo institūciju pārstāvji.

13. martā uz sēdi sanāca Ogres sadarbības teri-
torijas CA komisijas locekļi, lai pārrunātu drošības 
pasākumus saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī.

13. martā Rēzeknes novada pašvaldībā CA komi-
sijas priekšsēdētāja Rēzeknes novada pašvaldības 
vadītāja Monvīda Švarca vadībā notika Rēzeknes 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisi-
jas sēde, kurā Rēzeknes un Viļānu novada un Rē-
zeknes pilsētas vadība un operatīvie dienesti lēma 
par cilvēku pulcēšanās ierobežojumiem, par paš-
valdību un operatīvo dienestu sadarbību un infor-
mācijas apmaiņu.

Šajā dienā Dobeles novada pašvaldībā tika aizva-
dīta Dobeles sadarbības teritorijas CA komisi-
jas sēde, kurā līdz ar Dobeles, Auces un Tērvetes 
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novada domju priekšsēdētājiem piedalījās pār-
stāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta, Zemessardzes, Valsts policijas, Dobeles no-
vada pašvaldības policijas, Dobeles un apkārtnes 
slimnīcas un Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienesta.

13. martā Kuldīgas novada domē par rīcību ārkār-
tas situācijā lēma Kuldīgas sadarbības teritorijas 
CA komisijas locekļi.

16. martā CA komisijas sanāksmē Valmierā tika 
spriests par problēmām un resursiem un lemts par 
risinājumiem.

Šajā dienā Līvānu novadā tika sasaukta Līvānu 
novada domes vadības un atbildīgo dienestu ār-
kārtas situācijas komisijas CA sēde, kurā lēma par 
stingrākiem drošības noteikumiem novadā.

16. martā Talsu novada pašvaldībā notika Talsu 
sadarbības teritorijas CA komisijas sēde, kurā 
skatīja jautājumu par Covid-19 ierobežošanu Talsu, 
Dundagas, Mērsraga un Rojas novadā.

20. martā Aizkraukles sadarbības teritorijas CA 
komisijas sēdē Aizkrauklē pulcējās piecu novadu – 
Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas un 
Skrīveru – vadītāji un speciālisti un atbildīgo valsts 
dienestu pārstāvji.

Grobiņas sadarbības teritorijas CA komisijas 
vadītājs Grobiņas novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Priedols ar Aizputes, Durbes, Nīcas, Pā-
vilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novada 
domes priekšsēdētājiem un Grobiņas novada do-
mes Ugunsdzēsības dienesta vadītāju un Latvijas 
Neatkarīgo ekspertu asociācijas ugunsdrošības 
speciālistu attālināti tiekas divas reizes nedēļā, iz-
mantojot telefonkonferenci.

• Daudzās pašvaldībās regulāri notiek pašvaldī-
bas vadības operatīvās sanāksmes. Pašvaldī-
bas rīkojas dažādi, piemērojot savu rīcību un lē-
mumus tieši konkrētās teritorijas specifikai un 
iedzīvotāju vajadzībām.

Ventspilī krīzes vadības grupa tika izveidota 
16. martā, un tajā iekļauti gan Ventspils pilsētas 
domes pārstāvji, gan pārstāvji no SIA “Ziemeļkur-
zemes Reģionālā slimnīca”, Sociālā dienesta, Izglī-
tības pārvaldes, Pašvaldības policijas, Valsts polici-
jas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa, 
Ventspils Brīvostas pārvaldes un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģio-
na Ventspils brigāžu atbalsta centra. Taču plāna iz-
strāde Covid-19 profilaksei un gatavībai infekcijas 
uzliesmojumam Ventspilī sākās jau februāra bei-
gās. Ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) 25. februāra vēstuli “Par Covid-19 
skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās 
novēršanai izglītības iestādēs”, Ventspils pilsētas 
dome 27. februārī izdeva rīkojumu par preventīvo 
soļu koordinēšanu izglītības iestādēs, tajā skaitā 
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atceļot ārzemju braucienus un nododot aktuālāko 
informāciju skolēnu vecākiem. Ventspils pilsētas 
pašvaldības plāns koronavīrusa profilaksei un ga-
tavībai infekcijas uzliesmojumam un turpmākās 
darbības tika vairākkārt izskatīti apvienotajā do-
mes Veselības komisijas un Sociālo jautājumu ko-
mitejas sēdē. Visām pašvaldības iestādēm un ka-
pitālsabiedrībām, vadoties pēc SPKC rekomendā-
cijām, ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi Co-
vid-19 profilaksei un rīcībai saslimšanas (aizdomu 
par saslimšanu) gadījumos, t. sk. jāveic SPKC reko-
mendētās sabiedrisko telpu un transportlīdzekļu 
dezinfekcijas. Tāpat SIA “Ziemeļkurzemes Reģio-
nālā slimnīca” kopā ar Ventspils pilsētas domes 
Būvniecības kvalitātes kontroles nodaļu un iestā-
žu un kapitālsabiedrību pārstāvjiem apkopoja in-
formāciju par to, kurās pašvaldības ēkās un skolās 
ir jāizvieto papildu dezinfekcijas līdzekļi. Iknedēļas 
videokonferencēs gan pilsētas mērs Aivars Lem-
bergs, gan citi pašvaldības speciālisti informē par 
Ventspils pilsētas domes rīcību šajā ārkārtējās si-
tuācijas laikā. Katru darbdienas rītu notiek Vents-
pils pilsētas domes vadības operatīvās sanāksmes.

Jēkabpilī 5. martā pašvaldības izpilddirektors, pa-
matojoties uz SPKC rekomendāciju darba devē-
jiem saistībā ar Covid-19, izdeva rīkojumu, lai no-
vērstu apdraudējumu trešo personu veselībai un 
dzīvībai. 11. martā pašvaldībā notika sanāksme ar 
izglītības, kultūras, sporta un sociālās jomas iestā-
žu vadītājiem, un tajā pārrunāja preventīvās darbī-
bas koronavīrusa ierobežošanai. Nākamās dienas 
vakarā domes priekšsēdētājs Aivars Kraps sasauca 
sanāksmi par turpmāko rīcību sakarā ar Ministru 
prezidenta Krišjāņa Kariņa paziņojumu par ārkār-
tas situācijas izsludināšanu valstī. Sanāksmē pieda-
lījās pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un soci-
ālo iestāžu vadītāji, bet pēc tam preses konferencē 
tika sniegta informācija medijiem. Līdzīga sanāk
sme un preses konference notika arī 15. martā, kad 
iestāžu vadītāji apmainījās ar informāciju par darba 
nodrošinājumu un drošības ievērošanu iestādēs.

Saulkrastu novada dome 12. marta pēcpusdienā, 
vēl pirms valdības lēmuma par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu visā valsts teritorijā, bija sasau-
kusi ārkārtas sēdi par pašvaldības rīcību saistībā 
ar Covid-19 uzliesmojumu, kurā nolēma apmek-
lētājiem slēgt vairākas pašvaldības iestādes un 
ieteikt iedzīvotājiem izmantot epakalpojumus. 
Sēdē piedalījās ne tikai domes deputāti, bet arī 
pašvaldības iestāžu vadītāji un novadā praktizē-
jošie ģimenes ārsti.

12. martā Valmierā tūlīt pēc valdības ārkārtas 
sēdes pilsētas pašvaldība plkst. 18 sasauca ārkār-
tas situācijas sēdi ar atbildīgo iestāžu vadītājiem, 
kurā lēma par vispārizglītojošajām un pirmsskolas 
izglītības iestādēm un sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas iestādēm, kā arī to, ka nākamajā dienā 
izlems, kā nodrošināt darbu ar klientiem bez tieša 
kontakta.

Kuldīgā 12. martā Kuldīgas slimnīcas speciālisti 
informēja novada uzņēmumu un izglītības iestāžu 
vadītājus par jauno slimību Covid-19, simptomiem 
un rīcību, lai izvairītos no vīrusa izplatīšanās.

https://www.facebook.com/kuldigalv/?__tn__=kC-R&eid=ARADFLgVMMuV_aHntpUqvyM2ywp0YwheTs22deGaz68HhyF8VwJX5zSILhOCsBJA_Tt_HauYfMJnJK_N&hc_ref=ARSOEs_0tOzeyCaaEkuq6Tu-E6PP9Dd4PyNyL4eIuO5MQEZpRV-gUocz8OTy89_YgHE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_7Xd4l8LVHch4DmYwtswlCtO53VTCGJwnGXTJwPqIwbIgFGlgTSX6vLNNPkkarCYnKgpui5_ggza5IGxX31B4FsPW4vMZLuDtiBPpJRQOrzoLhaMXMMC1jMdEAKmW_vOlrJjIbyL1CC6HyTWFqHAk1kEDufrjVN9mRDjjLEIoARGS97Wre5BxchbQAqz8Y0q716F1yugTSuakwV3Fo_dQ1wV6u_Hw2ZxNilEoaivDP8nS4bCe1YN3usnicYpv6AWmI3CENKssTCjtqqx7CNaIjwXjUC7SmcEo3y25y9AYW-c2zFsxWD-WdJAujYFV1TUGGS2yCG8rP6vgAfcvM2sElQi7_NxTsKfbeCtUh5L85jxnLvE29h9YuPFwMclf_lCFU49otK_hJE7nx9x6zlKF_P3-ZS_9EyYIHYByqIIXWa5Nt4AdhMatDlVVP7fA2m7hKYBDova79oLZQJxu4ubYxaf1o0JsaEDkgdZbTGGR4JHulezDbQ
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Sekojot Ministru kabineta rīkojumam par ārkārtas 
situācijas ieviešanu valstī, Aizkraukles novada 
pašvaldība 12. martā izdeva rīkojumu par turpmā-
ko rīcību novadā. 13. martā pašvaldībā turpinājās 
intensīvs darbs un saziņa ar iestāžu vadītājiem par 
darbu ārkārtas situācijas apstākļos. Pašvaldība ap-
kopoja gan administrācijas un iestāžu kontaktin-
formāciju, gan valsts iestāžu kontaktinformāciju, 
kas pieejama pašvaldības tīmekļvietnē un sociāla-
jos kontos, kā arī izgatavoja uzskatāmu infografi-
ku. Tā kā todien pie Aizkraukles novada iedzīvotā-
jiem nonāca jaunākais pašvaldības bezmaksas iz-
devuma “Domes Vēstis” numurs, visās pastkastēs 
tika ievietota arī jaunākā informācija par ārkārtas 
situācijas radītajām izmaiņām novada publisko 
iestāžu darbā un par to, kā sevi pasargāt no sa-
slimšanas, turklāt informācija bija sagatavota arī 
krievu valodā.

Ķekavas novadā krīzes vadības grupa tika izvei-
dota jau 13. martā, un tā pieņēma stingrākus iero-
bežojumus, nekā to paredzēja valdības 12. marta 
rīkojums. Ķekavas novada krīzes vadības grupu 
vada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, un gru-
pas sastāvā strādā pašvaldības izpilddirektore, no-
zaru pārvalžu vadītāji, Reģionālās pašvaldības po-
licijas priekšnieks, Ķekavas novada sociālā dienes-
ta vadītāja, Ķekavas ambulances direktors, darba 
aizsardzības speciālists un sabiedrisko attiecību 
vadītāja. Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus 
un sociālās distances ievērošanu, krīzes vadības 
grupas sanāksmes notiek galvenokārt tiešsaistē 
vismaz reizi dienā, kad tiek noziņots par situāciju 
novadā un lemts par turpmāko rīcību. Nepiecieša-
mības gadījumā krīzes vadības grupa kopā sanāk 
arī biežāk, bet savstarpējo saziņu uztur pastāvīgi. 
Lai maksimāli mazinātu risku Covid-19 izplatībai, 
Ķekavas novada krīzes vadības grupa jau pirma-
jā sēdē 13. martā nolēma noteikt vēl stingrākus 
ierobežojumus, nekā to paredzēja 12. marta Mi-
nistru kabineta (MK) rīkojums, proti, Ķekavas no-
vadā tika pilnībā aizliegti visi publiskie pasākumi 
neatkarīgi no apmeklētāju skaita, tika slēgti ba-
seini un sporta klubi ne tikai komandu sportam, 

bet arī individuālajiem apmeklētājiem. (MK rīko-
jums sākotnēji paredzēja aizliegt pasākumus virs 
200 cilvēkiem, tas tika grozīts 14. martā.) Tāpat 
jau 13. martā visas Ķekavas novada pašvaldības 
iestādes, izņemot bērnudārzus un Ķekavas sadzī-
ves servisa centru, pārtrauca klientu pieņemšanu 
klātienē un pakalpojumus iedzīvotājiem nodroši-
na attālināti. Krīzes vadības grupa pirmajā nedē-
ļā primāri nodarbojās ar dezinfekcijas līdzekļu un 
individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu 
novada operatīvajiem dienestiem – Reģionālajai 
pašvaldības policijai, Ķekavas ambulancei un so-
ciālajiem dienestam. Aktuāls jautājums bija par 
izglītības iestāžu darbu, jo īpaši bērnudārzu darbī-
bu un papildu drošību tajos, kur atbilstoši valdības 
rīkojumam jānodrošina dežūrgrupa bērniem, kuru 
vecākiem nav citas bērna pieskatīšanas alternatī-
vas. Tāpat būtiska ir sabiedrības informēšana par 
izmaiņām un ierobežojumiem šajā ārkārtas situ-
ācijā. Sanāksmēs tiek izskatīti jautājumi, ko par ār-
kārtas stāvokli uzdevuši iedzīvotāji, zvanot uz paš-
valdības klientu apkalpošanas centriem, vienoto 
informatīvo tālruni 8488, pašvaldības iestādēm, 
kā arī jautājuši, izmantojot elektroniskās iespējas 
un sociālos tīklus. Visa aktuālā informācija par ār-
kārtas situāciju, Covid-19 un krīzes vadības grupas 
lēmumi ir pieejami pašvaldības interneta vietnē un 
Ķekavas novada Facebook lapā.

Lielvārdes novadā 13. marta rītā saistībā ar valstī 
izsludināto ārkārtas situāciju tika sasaukta admi-
nistrācijas ārkārtas sanāksme, lai lemtu par turp-
māko rīcību un attiecīgu normatīvo aktu izdoša-
nu.

31. martā lielvārdieši videokonferencē ar Nacio-
nālo bruņoto spēku (NBS) Gaisa spēku koman-
dieri pulkvežleitnantu Viesturu Masuli, piedalo-
ties Gaisa spēku un Nodrošinājuma pavēlniecības 
2. reģionālā nodrošinājuma centra pārstāvjiem, 



Zemessardzes 54. Ogres bataljona pulkvežleit-
nantu Aināru Rauzi un Lielvārdes novada pašvaldī-
bas domes un administrācijas darbiniekiem pārru-
nāja iespējamo NBS Aviācijas bāzes iesaistīšanos 
palīdzības sniegšanā Covid-19 izplatības laikā Liel-
vārdes novadā, modelējot vīrusa pandēmijas iz-
raisītas krīzes situācijas. Jautāti par pieejamajiem 
atbalsta instrumentiem, kā svarīgāko Aviācijas bā-
zes pārstāvji minēja cilvēkresursu nodrošinājumu 
pārtikas un ūdens piegādē, transporta pieejamību, 
patrulēšanu ielās, kā arī citu NBS rīcībā pieejamu 
palīdzību, ja tāda būs vajadzīga.

Ogres novada pašvaldība 13. martā sasauca visu 
iestāžu vadītāju sapulci, kurā pārrunāja gan MK 
rīkojuma nosacījumus, gan Ogres novada pašval-
dības rīcību Covid-19 izplatības novēršanā. Ar rīko-
jumu atsevišķi uzdevumi tika uzdoti gan centrālās 
administrācijas struktūrvienībām – Sabiedrisko 
attiecību nodaļai, Dzimtsarakstu nodaļai, Tūrisma 
informācijas centram, Ogres novada būvvaldei, 
Kancelejai, Personālvadības nodaļai un Materiāl-
tehniskā nodrošinājuma nodaļai –, gan arī Ogres 
novada pašvaldības policijai un vispārīgās izglītības 
iestādēm. 9. aprīlī Ogres novada dome ārkārtas 
sēdē nolēma izveidot Ogres novada krīzes vadības 
grupu un iekļāva tās sastāvā arī NVO pārstāvjus. 
Krīzes vadības grupā ir pārstāvji no Ogres novada 
Uzņēmēju biedrības, sieviešu invalīdu biedrības 
“Aspazija”, LIZDA Ogres Starpnovadu arodorgani-
zācijas, Ogres Māmiņu kluba, Ogres novada Tūris-
ma uzņēmēju biedrības, biedrībām “Otrās mājas”, 
“Nesēdi mājās” un “OSPORTS”, Ogres Basketbola 
kluba, hokeja kluba “Ogres juniors”, “Handbola 
kluba Ogre”, Latvijas Sarkanā Krusta Viduslatvijas 
komitejas, Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klu-
ba “KARATĒ SENE”, Ogres Trīsvienības baptistu 
draudzes, Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes 
un Ogres apustuliskās draudzes “Vārda spēks”, kā 
arī trīs domes deputāti.

13. martā četru novadu – Kandavas, Tukuma, En-
gures un Jaunpils – vadītāji pieņēma aicinājumu 
iedzīvotājiem saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, 
aicinot visus pēc iespējas palikt mājās un izvērtēt 
jebkuras publiskas vietas apmeklēšanas nepiecie-
šamību, būt atbildīgiem gan pret sevi, gan pret 
apkārtējiem un ar sapratni un iecietību izturēties 
pret noteiktajiem ierobežojumiem.

Jelgavas novadā četras dienas pēc ārkārtas situā-
cijas izsludināšanas notika attālinātā vadības un 
visu iestāžu vadītāju sanāksme ar 13 pagastu pār-
valžu vadītāju līdzdalību.

Baldones novadā 3. aprīlī Baldones novada do-
mes priekšsēdētājs Raimonds Audzers izveido-
jis ārkārtas situācijas darba grupu, pieaicinot 
iestāžu vadītājus un novada speciālistus, lai iz-
skatītu jautājumu par novada iedzīvotāju izmi-
tināšanu karantīnas krīzes situācijā Baldones  
novadā.

Savukārt Grobiņas novada domē ārkārtas stāvok-
ļa darba grupa trīs cilvēku sastāvā (Aivars Priedols, 
Andrejs Beļakovs un Andris Jefimovs) tiekas ik die-
nu, lai izvērtētu un risinātu novadā svarīgus jautā-
jumus.

Arī Liepājā krīzes vadības grupa tiekas katru dienu 
plkst. 14 un attālināti izlemj aktuālos jautājumus. 
Liepājas pašvaldība jau kopš 13. marta ārkārtējās 
situācijas apstākļos ļoti atbildīgi līdzdarbojas un 
rīkojas, piemēram, operatīvi pārstrukturēts paš-
valdības iestāžu un kapitālsabiedrību darbs, orga-
nizēti dažādi preventīvi pasākumi un sabiedrības 
izglītošana, ar prāmi atbraukušajiem organizētas 
medicīniskās pārbaudes, kā arī iniciētas policijas 
pārbaudes pašizolācijas vietās. Liepājnieki sekmī-
gi nodrošināja remigrantu transportēšanu. Uzņe-
mot Liepājas ostā prāmju reisus ar repatriantiem, 
pašvaldība sadarbojās ar valsts pārstāvjiem, un 
katrs repatriantu prāmis Liepājā sagaidīts ar īpašu 
piesardzību: pašvaldība līdzorganizējusi mediķu 
klātbūtni, nodrošinot arī testa veikšanas iespējas, 
policijas patruļu klātbūtni un organizējusi trans-
portu, lai personas varētu nokļūt līdz pašizolācijas 
vietai.
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Rīgā izveidots diennakts tālrunis, kas darbojas arī 
brīvdienās un svētku dienās. Sākot no 4. aprīļa, 
Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatī-
vais tālrunis 8000 0800 strādā diennakts režīmā. 
Pašvaldība aicina iedzīvotājus neskaidrību gadīju-
mā par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību 
krīzes apstākļos zvanīt uz šo tālruni vai rakstīt uz 
epasta adresi apc@riga.lv. Jautājumus var uzdot 
arī Rīgas domes sociālo tīklu kontos: Twitter: @Ri-
gasDome; Facebook: @Riga.lv.

Vispamatīgāk izstrādātā krīzes vadības sistēma ir 
Jelgavā. Visu diennakti iedzīvotāji jebkurā krīzes 
situācijā var vērsties Pašvaldības operatīvās infor-
mācijas centrā (POIC), zvanot uz tālruņa numuru 
8787. Katrs gadījums tiek izvērtēts, un meklēti 
iespējamie risinājumi. Jautājumus var uzdot arī 
POIC kontos – Twitter: @poic_jelgava; Facebook: 
@poicjelgava. Lai paplašinātu iespējas ārkārtējā 
situācijā saņemt informāciju, iedzīvotāji aicināti 
reģistrēties agrīnai apziņošanai: www.karte.jel-
gava.lv. POIC darbojas diennakts režīmā un ciešā 
sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi. Pašvaldības 
operatīvās informācijas centrs izveidots, īstenojot 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.–2020. gadam projektu “Civilās aizsar-
dzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu 
pilsētā (C-System)”. Jelgavu var uzskatīt par pirm-
rindnieci civilās aizsardzības jomā Latvijā, no tās 
mācās pārējās pašvaldības.
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Jau kopš 12. marta, kad valdība valstī izsludinā-
ja ārkārtējo situāciju, pašvaldības ir operatīvi un 
mērķtiecīgi strādājušas, lai kopīgi ierobežotu Co-
vid-19 izplatību.

Kopumā pilsētās un novados atbildīgi tiek ievēroti 
visi valstī noteiktie ierobežojumi – slēgtas skolas, 
bērnu rotaļu un sporta laukumi, kultūras nami, bib-
liotēkas, muzeji u. c. Arī pašvaldību domes nodroši-
na darbu un sniedz pakalpojumus attālināti; sēdes 
tiek rīkotas videokonferenču veidā vai arī klātienē, 
ievērojot noteikto fizisko distancēšanos un epide-
mioloģiskās drošības nosacījumus (piemēram, do-
mes sēde notiek kultūras nama zālē, kur iespējams 
izvietoties citam no cita divu metru attālumā).

Kokneses novada pašvaldība vēl pirms MK rīkoju-
ma nr. 103 izdošanas 11. martā izdeva savu rīkoju-
mu par iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa 
izraisītās slimības Covid-19 izplatību, ar kuru atcēla 
visus publiskos pasākumus un darbinieku koman-
dējumus. 25. martā Kokneses novada domē klātie-
nē, ievērojot piesardzību un 2 metru distanci, noti-
ka komiteju sēdes un kārtējā novada domes sēde. 
Turpmāk tās notiks videokonferences režīmā.

Lai pašvaldību domju un komiteju sēdes varētu or-
ganizēt un lēmumus pieņemt attālināti, vispirms 
pašvaldībām nākas apstiprināt grozījumus pašval-
dības nolikumā, kas turpmāk ļaus komitejas vai do-
mes sēdes norisē izmantot videokonferenci (attēla 
un skaņas pārraidi reālajā laikā). Grozījumi paredz: 
ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā 
un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 
ierasties sēdes norises vietā, komitejas vai domes 
priekšsēdētājs var noteikt, ka sēdes norisē tiek iz-
mantota videokonference. Domes deputāts uzska-
tāms par klātesošu sēdē un ir tiesīgs piedalīties bal-
sošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam 
ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē 
ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta 
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elektroniskā balsošana tiešsaistē. Lēmums pieļauj 
iespēju arī turpmāk deputātam veselības stāvokļa 
vai komandējuma dēļ nebūt klāt domes sēdē, bet 
lemt un balsot par jautājumiem attālināti un tieš-
saistē.

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja izdoto rī-
kojumu par pašvaldības domes un komiteju sēžu 
organizēšanu attālināti, nu jau daudzviet Latvijā 
sēdes notiek un lēmumi tiek pieņemti videokon-
ferenču režīmā (operatīvi uz to pārgāja Liepāja, 
Jelgavas, Aizkraukles, Bauskas, Kuldīgas novads).

Pirmie bija Jelgavas novada deputāti, kas 25. mar-
tā organizēja attālinātu ārkārtas domes sēdi ar 
veiksmīgu balsošanu.

26. martā Kuldīgas novada domes deputāti ne-
pulcējās domes sēdē klātienē, bet pirmoreiz notu-
rēja sēdi videokonferences režīmā. Sēdē piedalījās 
16 no 17 domes deputātiem. Viņi izskatīja sagata-
votos lēmumprojektus un izlēma kopumā 69 jau-
tājumus. Domes sēde tika translēta internetā, un 
to ikviens varēja noskatīties Kuldīgas kontā sociā-
lajā tīklā youtube.com.

26. martā notika arī pirmā attālinātā Aizkraukles 
novada domes sēde. Tajā piedalījās 14 deputāti 
un tika izskatīti 25 darba kārtības jautājumi, pie-
ņemot vairākus nozīmīgus lēmumus par atbalstu 

Aizkraukles novada iedzīvotājiem ārkārtas situāci-
jas periodā. Jāpiebilst, ka aizkrauklieši vairāk nekā 
desmit gadus dokumentu apritei izmanto vienoto 
dokumentu vadības sistēmu “Namejs”, savukārt 
elektroniskā balsošana sēdēs ieviesta pirms di-
viem gadiem.

26. martā veiksmī-
gi aizritēja arī pirmā 
Bauskas novada do-
mes sēde, kurā depu-
tātiem bija iespēja pie-
dalīties videokonfe-
rences veidā. Domes 
sēdē piedalījās 16 no 
17 domes deputātiem, 
un kopumā tika skatīts 

61 jautājums. Kā ierasts, arī šo domes sēdi ikviens 
interesents varēja skatīt Bauskas novada pašval-
dības vietnē. Līdz ārkārtas situācijas beigām šādi 
tiks organizētas visas komiteju un domes sēdes. 
Domes sēdes videokonferences režīms nav ikdie-
nas darba modelis, tādēļ pēc ārkārtas situācijas 
beigām videokonferences rīku deputāti varēs iz-
mantot gadījumos, kad pamatotu iemeslu dēļ, ap-
liecinot to ar savu iesniegumu, nevar sēdi apmek-
lēt klātienē.

27. martā ārkārtas domes sēdē Carnikavas nova-
da domes deputāti vienbalsīgi ar 13 balsīm apstip-
rināja grozījumus pašvaldības nolikumā, kas valstī 
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izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā turpmāk 
ļaus komiteju un domes sēdes noturēt attālināti – 
tiešsaistes režīmā. Lēmuma pieņemšanai deputāti 
sapulcējās brīvā dabā pie Carnikavas Novadpēt-
niecības centra, ārkārtas sēdes laikā atbildīgi ievē-
rojot sociālo distancēšanos. Attālinātās sēdes tiks 
rīkotas, izmantojot videokonferenču un tiešsais-
tes sapulču eplatformu Zoom. Deputāti sēdēm 
reģistrēsies un balsos elektroniski.

Arī deputātus satikt tagad var attālināti, jo viņu un 
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību kontakti 
publicēti pašvaldību tīmekļvietnēs.

Lielākā daļa pašvaldību domju un administrāciju 
darbinieku strādā attālināti, izmantojot mūsdie-
nu tehnoloģiju sniegtās iespējas (Zoom, Teams, 
WhatsApp u. c.). Viņiem tehnoloģiski ir nodroši-
nāta attālināta piekļuve darba datoram, iekšējām 
informācijas sistēmām, epastam, failiem, izvei-
dotas darbinieku WhatsApp grupas, sanāksmes 
notiek tiešsaistē.

Ņemot vērā to, ka līdz šim valstī nebija izstrādāta 
vienota kārtība darba organizācijai īpašos apstāk-
ļos, Liepājas pašvaldības administrācija uz ārkār-
tējās situācijas laiku izveidojusi jaunu darba organi-
zēšanas kārtību, kas paredz saglabāt tās rīcībspēju 

un visu funkciju izpildi iespējamu risku gadījumā, 
ieviešot vairākus ierobežojumus. Pašvaldības ad-
ministrācija, izmantojot risku vadības ieteikumus, 
visus darbiniekus sadalīja divās grupās, t. s. šūnās, 
katrā struktūrvienībā nodrošinot nepārtrauktu 
pašvaldības funkciju izpildi. Abām grupām jāievēro 
savstarpēja distancēšanās un darba vietu klātienē 
apmeklēt drīkst noteiktajās dienās. Kamēr viena 
grupa strādā klātienē, otra grupa strādā attālināti, 
izmantojot attālinātas komunikācijas rīkus (pie-
mēram, Jitsi, Zoom Meeting, Cisco Webex) un pro
grammatūru (grāmatvedības un lietvedības sistē-
mas, epastu u. c.). Darbiniekiem ir pienākums būt 
sasniedzamiem darba laikā. Šim nolūkam visiem 
ir nodrošināti nepieciešamo programmu piekļuves 
dati un komunikācija tiek pārvirzīta uz epastu un 
mobilajiem tālruņiem. Visu ārkārtas situācijas lai-
ku grupas netiekas savā starpā ne tikai darba laikā, 
bet arī ārpus tā, ieskaitot privāto vidi. Tādējādi tiek 
samazināta varbūtība, ka, inficējoties kādam no 
darbiniekiem, karantīnā jādodas visai struktūrvie-
nībai vai iestādei. Šāda darba organizācija noteik-
ta, lai pašvaldības administrācija ar saviem cilvēk-
resursiem varētu maksimāli ilgi nodrošināt nepār-
trauktu darbu, ja kāda daļa no darbiniekiem nonāk 
pašizolācijā vai karantīnā. Kopš 16. marta Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija un pašvaldības 
iestādes klientu apkalpošanu nodrošina attālinā-
ti, ik nedēļu elektroniski un telefoniski sniedzot 
vairākus simtus konsultāciju un pakalpojumu. Arī 
citas pašvaldības iestādes pielāgojušās jaunajiem 
apstākļiem. Liepājas pilsētas domes darbs pilnībā 
pārorganizēts, lai tas varētu notikt videokonferen-
ču režīmā. Domes sēde un lemšana notiek evidē, 
visas sapulces notiek attālināti ar Zoom palīdzību. 
Tajā pašā laikā administrācijas ēkas foajē speciāli 
izveidotajā pastkastē un pastkastītēs pie pašvaldī-
bas iestāžu durvīm var atstāt iesniegumus arī uz 
papīra.

Viena no pirmajām pašvaldībām, kas operatī-
vi pārgāja uz domes sēžu organizāciju attālinātā 

9



formā, bija Kuldīgas novada pašvaldība. Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa atzīmē, ka telefoniski 
vai videokonferences formā notiek visas pašvaldī-
bas darba sanāksmes. Jau krīzes pirmajā nedēļā uz 
darbu no mājām pārgāja Finanšu un ekonomikas 
nodaļa; tas bija iespējams tāpēc, ka novadā ie-
viesta centralizētā grāmatvedība, erēķinu aprite 
un citi IT risinājumi. Šobrīd trīs ceturtdaļas admi-
nistrācijas darbinieku strādā attālināti (iesniedzot 
savam nodaļas vadītājam digitālas atskaites par 
paveikto), un pašvaldības darbs ir nodrošināts.

Ķekavas novada pašvaldībai veiksmīgi darbo-
ties attālināti un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus 
ļauj iepriekšējo gadu intensīvais darbs pie evides 
risinājumu ieviešanas. No visiem aplūkotajiem 
tehniskajiem risinājumiem par visefektīvāko rīku 
izvēlēta videokonferenču un tiešsaistes sapulču e
platforma Zoom. Ķekavas novada pašvaldība 95% 
no darba procesa un pakalpojumu apjoma veic e
vidē. Jau daudzus gadus pašvaldība un visas tās 
iestādes strādā ar elektronisko dokumentu vadī-
bas sistēmu “Namejs”, līdz ar to visa pašvaldības 
dokumentācija, tās saskaņošana, parakstīšana, 
izmantojot eparakstu, notiek elektroniski. Pērn 
šajā elektroniskajā sistēmā integrēta arī grāmat-
vedība, un visi maksājumu dokumenti ir tikai elek-
troniski. Šī eplatforma nodrošina informācijas ap-
rites caurredzamību un izsekojamību, piemēram, 
ikkatra iesnieguma ceļš ir atklāts no tā reģistrē-
šanas brīža līdz atbildes nosūtīšanai. Tāpat arī Ķe-
kavas novada domes un komiteju materiāli, sēžu 
vadība un gaita ir pieejama un norisinās elektro-
niskajā vadības sistēmā, kas turklāt uzstādīta tā, 
lai automātiski tiktu ģenerēts sēdes protokols, kas 

tikai jāpapildina ar dalībnieku jautājumiem un de-
batēm. Pašvaldības darbu ērtāku un operatīvāku 
padara arī arhīvu digitalizācija. Elektroniskā veidā 
ir pārvērsts viss apjomīgais papīra dokumentu ar-
hīvs, un šā gada laikā tiks digitalizēts arī viss nova-
da būvvaldes arhīvs. Ķekavas novada pašvaldība 
iedzīvotājiem nodrošina arī 41 valsts un pašval-
dības epakalpojumu, ko 2019. gadā izmantojuši 
gandrīz 3000 iedzīvotāju. Visi deputāti ir apgādāti 
ar portatīvajiem datoriem, un elektroniski ir pie-
ejami visi domes sēžu un komiteju materiāli, lai ar 
tiem varētu strādāt un iepazīties mājās.

Pirms pārejas uz pakalpojumu sniegšanu attālinā-
ti pašvaldību apmeklētāju centros un iestādēs, kur 
ikdienā notiek iedzīvotāju pieņemšana, tika ievies-
ti vairāki drošības līdzekļi – pie ieejas ēkā dezin-
fekcijas paklāji, apmeklētāju plūsmas regulēšana, 
stikla vairogs, dezinfekcijas līdzekļi, cimdi, maskas 
u. c. –, bet vēlāk pašvaldības un to iestādes tika arī 
pie šimlaikam atbilstošiem jauniem “modes” tēr-
piem, ko pirmām kārtām piešķīra sociālajiem dar-
biniekiem.

26. martā Līvānu ielās parādījās speciālā apģērbā 
un maskās tērpti Līvānu novada Sociālā dienesta 
un Bāriņtiesas darbinieki, kas devās apsekošanā. 
Dome par to informēja savā interneta vietnē un 
Facebook, aicinot iedzīvotājus neuztraukties. Šīs 
informācijas ievietošana Facebook kontā izraisīja 
pozitīvu rezonansi Latvijas publiskajā telpā – ap-
mēram 9000 skatījumu.
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Lūk, šādi gatavi veikt savus amata pienākumus ār-
kārtas situācijā ir arī Kokneses novadā.

Pašvaldības pakalpojumus, informāciju un kon-
sultācijas pilsētas un novadi sniedz lielākoties 
attālināti, galvenokārt ar telefona un epasta 
starpniecību, mudinot cilvēkus vairāk izmantot e
pārvaldības iespējas – portālu www.latvija.lv –, kā 
arī maksājumus veikt internetbankā. Šajā laikā bū-
tiski pieaudzis elektroniski parakstīto dokumentu 
skaits (piemēram, Siguldas novadā pieteikumus 
var aizpildīt arī pašvaldības portālā e.sigulda.lv; 
Ogres novada pašvaldība izmanto arī Latvijas Pas-
ta un kurjerpasta pakalpojumus). Portālā www.
latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 epakalpoju-
mu, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt 
un saņemt elektroniski un nav jādodas uz iestādi 
klātienē. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pie-
teikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu 
saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elek-
troniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, 
iesniegt gada ienākumu deklarāciju u. c.

Arī Siguldas novadā pašvaldības 
vadība aicina izvēlēties neklātie-
nes formu, aizpildot pieteikumus 
pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, 
kur pieejami arī pašvaldības pakal-
pojumu apraksti. Ārkārtējās situā-

cijas laikā no 14. marta līdz 1. aprīlim pašvaldībā 
saņemti 116 epieteikumi. Tāpat šajā laikā Pakal-
pojumu centrā palielinājies pa tālruni apkalpoto 
klientu skaits. Vidēji dienā klientu apkalpošanas 
speciālisti atbild uz 17 tālruņa zvaniem par dažā-
dām pašvaldības pārziņā esošām sfērām. Attālināti 
komunikācija ar iedzīvotājiem turpinās arī tīmekļa 
vietnes www.sigulda.lv sadaļā “Vēstule pašvaldī-
bai”, kur ārkārtējās situācijas laikā atbildēts uz 17 
iedzīvotāju jautājumiem. Apkopotie dati liecina, 
ka pašvaldības pakalpojumu portālu e.sigulda.lv 
lielākoties izvēlas ģimenes ar bērniem. Februārī 
portālā tika izveidots jauns epakalpojums “Pabal-
sta piešķiršana par bērna piedzimšanu”, kas dod 
iespēju vecākiem attālināti pieteikties vienreizējā 
pašvaldības pabalsta saņemšanai. Ārkārtējās si-
tuācijas laikā 12 ģimenes šo pabalstu pieteikušas 
elektroniski, kas ir trīsreiz vairāk nekā februārī. 
Patlaban Klientu apkalpošanas pārvaldes speciā-
listi sadarbībā ar Informāciju tehnoloģiju nodaļas 
kolēģiem strādā pie jaunu epakalpojumu izveides 
pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.

Vienlaikus Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir ie-
spēja pašvaldībās iesniegt iesniegumus papīra 
formā, ievietojot tos īpašās pastkastītēs pie dom-
ju, pagasta pārvalžu un pašvaldības iestāžu dur-
vīm.

Ventspilī pie ieejas durvīm Sociālā dienesta filiālēs 
uzstādītas nojumes, kurās izvietoti iesniegumi un 
jaunākā informācija par dienesta darbu ārkārtējās 
situācijas apstākļos un sociālā atbalsta saņemša-
nas kārtību.

Ja tukumniekiem jānodod iesniegums pašvaldī-
bai, viņi to var ievietot pasta kastītē pie Tukuma 
novada domes durvīm.

http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
https://e.sigulda.lv/
http://www.sigulda.lv
https://e.sigulda.lv/epakalpojums/48#gotoh1
https://e.sigulda.lv/epakalpojums/48#gotoh1


Arī pie Ropažu novada pašvaldības ir slēgta past-
kaste, kurā var ievietot iesniegumus vai citus do-
kumentus nodošanai pašvaldībai.

Salas novada pašvaldība kopš aprīļa vidus trešdie-
nās atsāk maksājumu pieņemšanu klātienē paš-
valdības kasē, taču jāievēro piesardzība.

Carnikavā pie ieejas pasta nodaļā uzstādīta past-
kastīte dokumentu ievietošanai un namrunis (do-
mofons), ko visu diennakti var izmantot saziņai ar 
pašvaldības policiju, ja nav pieejams mobilais tāl-
runis. Par novērotajiem likumpārkāpumiem un no-
ziedzīgiem nodarījumiem iespējams paziņot paš-
valdības policijai arī mobilajā aplikācijā Mobio.lv.

Nīcas novada domes zālē novietots atsevišķs da-
tors un telefons, ko var izmantot saziņai ar domes 
darbiniekiem.

Stopiņu novada domē 1. stāva foajē nodalīta tel-
pa starp pirmajām un otrajām ieejas durvīm, kur 
izvietots galds un krēsls apmeklētājiem, lai uz vie-
tas var uzrakstīt iesniegumus un atskaites, stends 
ar biežāk izmantotajām iesniegumu veidlapām, 
kastīte iesniegumu un dokumentu ievietošanai, 
dezinfekcijas līdzekļi; turpat atrodas zvana poga 
saziņai ar pašvaldības speciālistiem. Sociālais die-
nests šeit izsniedz iedzīvotājiem pārtikas pakas.

12
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Daži interesanti fakti

• Rīgā par darbu paaugstināta riska un slodzes 
apstākļos Rīgas domes Labklājības departa-
menta pakļautības iestāžu un Rīgas bāriņtiesas 
darbinieki saņems piemaksas. Tās noteiks par 
laika periodu no 1. aprīļa līdz 31. maijam, un 
to lielums būs vidēji 20% apmērā no mēnešal-
gas darbiniekiem, kas iesaistīti Covid-19 jautā-
jumu risināšanā un seku novēršanā. Savukārt 
piemaksas līdz 60% no mēnešalgas saņems 
darbinieki, kuri tiešā saskarsmē nodarbojas ar 
Covid-19 slimnieku un kontaktpersonu apkal-
pošanu.

• Salas novadā algas tiek saglabātas ne tikai kul-
tūras darbiniekiem, bet arī pulciņu vadītājiem, 
kuri intensīvi strādā pie jaunā repertuāra izvei-
des, pasākumu scenārijiem u. tml.

• Ciblas novadā krīzes apstākļos izveidota jauna 
darbvieta sociālajam pedagogam, kas tiks fi-
nansēta no pašvaldības budžeta.

• Beverīnas novada pašvaldības darbinieki, ku-
riem ārkārtas situācijā samazinājies darba ap-
joms, piedalās pašvaldības mežu atjaunošanā.

• Kocēnu novada darbinieki, skolu direktori un 
tehniskie darbinieki iesaistās pārtikas paku pie-
gādē izglītības iestāžu audzēkņiem.

• Lejaskurzemes novadu vadītāji izveidojuši te-
lefongrupu, kurā divreiz nedēļā dalās ar piere-
dzi un jautājumiem saistībā ar Covid-19.

• Kuldīgas novada pašvaldības vadība regulāri 
kontaktējas ar Valmieras, Liepājas, Cēsu un citu 
pašvaldību kolēģiem, lai sadarbotos un cits no 
cita pārņemtu labo pieredzi.

Lielvārdes novada pašvaldība atzīmējusi: mums 
nav nekādu unikālu pasākumu, bet unikāli ir paši cil-
vēki šajā laikā – pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri 
risina izglītības, sociālos, drošības un citus jautāju-
mus ar izdomu, ātri, ar maksimālu atdevi un sadar-
bojoties cits ar citu.

LPS veikusi aptauju un apkopojusi datus par 118 
pašvaldībām. Visas pašvaldības dažādos veidos 
informē iedzīvotājus.

• Izdots speciāls pašvaldības bezmaksas infor-
matīvais izdevums – 60 pašvaldībās.

• Informācija ievietota pašvaldības vietnē – 118 
pašvaldībās.

• Informācija ievietota pašvaldības sociālajos tīk-
los – 106 pašvaldībās.

• Publiskās vietās izvietoti plakāti – 86 pašvaldī-
bās.

• Pašvaldības izstrādāti vizuālie materiāli – in-
fografikas – 53 pašvaldībās.

Informācija pašvaldības vietnē

Visu pašvaldību vietnēs ievietota galvenā in-
formācija par Covid-19. Daudzās tīmekļvietnēs 

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA
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(piemēram, Rēzeknes pašvaldības portālā www.
rezekne.lv) tā veidota kā atjaunojama ziņa, kur 
teksta tiešraides veidā tiek atspoguļotas svarīgā-
kās ar Covid-19 saistītās aktualitātes gan Latvijas, 
gan vietējā mērogā, vai kā atsevišķa sadaļa par 
Covid-19 (Valmieras, Balvu, Kokneses, Ķekavas, 
Pļaviņu novadā u. c.), lai visa svarīgākā informācija 
būtu pieejama vienuviet.

Tāpat vietnēs pašvaldības ievieto informāciju par 
domes, administrācijas un iestāžu darbu krīzes lai-
kā un aktualitātēm.

Informācija pašvaldības sociālajos tīklos

Lielākā daļa pašvaldību informāciju ievieto un ak-
tīvi komunicē arī sociālajos tīklos – galvenokārt 
Facebook un Twitter, kā arī Instagram, draugiem.lv 
un YouTube.

Tā Liepājā nepārtraukti tiek uzturēta aktīva saziņa 
pašvaldības sociālajos tīklos: krīzes divās nedēļās 
martā vien tapuši vairāk nekā 50 sociālo tīklu ie-
raksti.

Siguldas novada pašvaldība aprīļa sākumā prie-
cājās, ka Facebook kontā sasniegusi jau 9000. se-
kotāju!

Speciāls pašvaldības bezmaksas informatīvais 
izdevums

Informāciju par Covid-19 pašvaldības publicējušas 
arī savos informatīvajos izdevumos drukātā veidā, 
bet atsevišķas pašvaldības izdevušas speciālus in-
formatīvos izdevumus.

Jau 17. martā Balvu novada pašvaldība ārpus plāna 
izdeva savu informatīvo izdevumu “Balvu Nova-
da Ziņas”, lai rakstiski informētu iedzīvotājus par 
situāciju novadā. Tā kā ne visiem ir pieejams inter-
nets, būtiskākā informācija novadniekiem tika no-
dota maksimāli ātri arī drukātā veidā.

17. martā – nedaudz vēlāk, nekā katru mēnesi ie-
rasts, pie lasītājiem nonāca arī Kokneses novada 
pašvaldības informatīvais izdevums “Kokneses 
Novada Vēstis”, taču ar visaktuālāko informāci-
ju.

18. martā operatīvi tika izdotas “Kuldīgas Nova-
da Vēstis”, ko Kuldīgas novada pašvaldība izdod 
divas reizes mēnesī.

20. martā Ikšķiles novada pašvaldība izde-
va informatīvā izdevuma “Ikšķiles Vēstis” 



speciālizlaidumu, lai vietējie iedzīvotāji būtu infor-
mēti par novada iestāžu darbību ārkārtējās situā-
cijas laikā.

Valmierā 25. martā izdots informatīvais izdevums 
ar aktuālo informāciju iedzīvotājiem par Covid-19.

30. martā iznāca Liepājas pilsētas pašvaldības iz-
dotais informatīvā izdevuma “Katram Liepājnie-
kam” speciālizlaidums par Covid-19.

Lai informāciju savlaicīgi saņemtu cilvēki, kuriem 
nav pieejams internets, Pļaviņu novadā informa-
tīvo izdevumu “Pļaviņu Novada Ziņas” piegādāja 
nedēļu agrāk, nekā ierasts, un tajā apkopota sva-
rīgākā informācija par koronavīrusu un ārkārtas 
situāciju un publicēti novada darbinieku telefona 
numuri ar skaidrojumu, kur vērsties nepieciešamī-
bas gadījumā.

Par Covid-19, tā pazīmēm, iespējām izvairīties un 
saņemt medicīnisko palīdzību plaši informēts arī 
Grobiņas novada “Ziņu Lapā” u. c.

Ne atsevišķā izdevumā, bet ar ziņām savā infor-
matīvajā izdevumā iedzīvotājus informē 16 paš-
valdības. Tomēr šis skaits varētu būt lielāks: iespē-
jams, anketā nav pievienota informācija.

Plakāti publiskās vietās
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Interesanti piemēri

Rēzeknes novadā jau vairākus gadus katrs 
no 25 pagastiem izdod savu informatīvo 

izdevumu. Ārkārtas situācijā tie ir ļoti vēr-
tīgs informācijas avots, īpaši ņemot vērā 
to, ka šis ir lielākais novads, ar ļoti lielu 

lauku teritoriju, kurā dzīvo daudz veco cil-
vēku. Pārsvarā viņi nelieto internetu, tāpēc 

šie informatīvie izdevumi ir svarīgs infor-
mācijas ieguves veids. Izdevumus saga-

tavo pagastu darbinieki, to izdošanai nav 
vajadzīgi papildu izdevumi, tikai printeris. 
Katra pagasta pārvalde nodrošina šo izde-
vumu sagatavošanu un piegādi iedzīvotā-
jiem. Novada pašvaldība oficiālo lēmumu 

publicēšanai izdod bezmaksas informatīvo 
izdevumu “Rēzeknes Novada Ziņas”.

Stopiņu novada pašvaldība gatavo infor-
māciju atsevišķām riska grupām – tieši 

viņiem domātu, viegli saprotamā un uz-
tveramā veidā.



Lai sniegtu informāciju plašākam jelgavnieku lo-
kam, Jelgavas pilsētvidē izvietoti informatīvi pla-
kāti ar Pašvaldības operatīvās informācijas centra 
diennakts tālruni 8787. Pilsētas iedzīvotāji pa šo 
tālruni var zvanīt jebkurā diennakts laikā un jebku-
rā krīzes situācijā. POIC darbojas diennakts režīmā 
un ciešā sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi. Jelgav-
nieki var telefonos izmantot arī Mobio aplikāciju, 
kas sūta ziņu par pašvaldības aktuālo informāciju.

Uzrunājošs plakāts sagaida, iebraucot Liepājā.

Vizuālie materiāli – infografikas

Daļa pašvaldību izmanto Slimību profilakses un 
kontroles centra un citu iestāžu sagatavotos vi-
zuālos materiālus, bet vairākas pašvaldības izstrā-
dājušas savas infografikas.

Tā Smiltenes novada domes speciālistu sagata-
votā infografika par Covid-19 izplatīta pa visiem 
iespējamiem kanāliem, tajā skaitā izlīmēta daudz-
dzīvokļu māju kāpņu telpās, pagastos, autobusu 
pieturās un citās publiskās vietās.

Daugavpils novada izglītības iestādēs izvietoti 
uzskatāmi materiāli, kā mazgāt rokas, kā arī citi 
noderīgi padomi, un skolēni, skolotāji un vecāki 
tiek informēti e-klasē un citās platformās.

Lielvārdes novadā infografikas atradušas vietu 
rotaļu un sporta laukumos.

Tāpat Brocēnu novadā uzskates materiāli izvieto-
ti rotaļlaukumos, skeitparkā, mežaparkā, atpūtas 
vietās un pie daudzdzīvokļu māju korpusiem.

Informatīvi skaidrojoši plakāti Ķekavas novadā iz-
vietoti aktīvās atpūtas vietās.

Arī Raunas novadā informējošas zīmes izliktas pie 
dažādiem koplietojuma objektiem un citās iedzī-
votāju pulcēšanās vietās.

Tāpat Grobiņas un Pārgaujas novadā vairākās 
publiskās vietās izvietoti informatīvi paziņojumi.

Svarīga informācija par Covid-19, cilvēku uzvedī-
bu un palīdzības veidiem lasāma uz paziņojumu 
dēļiem vai informācijas stendos Alsungas, Balti-
navas, Balvu, Krustpils, Skrīveru un citos nova-
dos.

Gulbenes novada pašvaldība visā novada terito-
rijā ir izvietojusi informatīvas brīdinājuma zīmes, 
kas ierobežo cilvēku pulcēšanos sabiedriskās, 
publiskās, atpūtas vietās un atgādina par distan-
ces ievērošanu, brīdinājumi izvietoti arī autobusu 
pieturās.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvojamajās 
mājās izplatījis informatīvas lapas par uzņēmuma 
darbību ārkārtējās situācijas apstākļos un to, kas 
jāievēro iedzīvotājiem, lai ierobežotu Covid-19 iz-
platību. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, 
informācija sagatavota gan latviešu, gan krievu 
valodā.

Pēc pašvaldības iniciatīvas SIA “Līvānu dzīvokļu 
un komunālā saimniecība” izvietojusi apmēram 
300 informatīvo plakātu Līvānu novada māju kāp-
ņu telpās.
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Liepājas pilsētas dome veikusi ļoti plašu iedzīvotā-
ju informēšanas kampaņu gan internetā, gan tieši 
uzrunājot – vidē, pastkastēs, kāpņu telpās, lielvei-
kalos, sabiedriskās iestādēs u. c. Lai nodrošinātu 
iedzīvotājiem svarīgāko informāciju par Covid-19, 
izsludināto ārkārtējo situāciju, valdības un pašval-
dības lēmumiem, Liepājas pilsētas pašvaldības Sa-
biedrisko attiecību un mārketinga daļa sagatavo-
jusi vairākus informatīvus materiālus gan latviešu, 
gan krievu valodā. Tie izplatīti 35 000 iedzīvotāju 
pastkastītēs, izvietoti tirdzniecības centros, kafej-
nīcās, pieturvietās un citās publiskās vietās.

Kandavas novada pašvaldība veidojusi publikā-
cijas un infografikas ne tikai pašvaldības infor-
matīvajos kanālos, bet arī Kurzemes Radio, kur 
Kandavas novada domes ziņas skan divreiz mēne-
sī – katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā 
plkst. 9:30.

Raidlaiks Kurzemes Radio ir arī Alsungas novada 
pašvaldībai, kas informē par novada aktualitātēm. 
Iedzīvotājiem informācija tiek sniegta gan pašval-
dības vietnē un sociālajos tīklos, gan informatīvajā 
izdevumā “Alsungas Ziņas”, gan pie ziņojumu dē-
ļiem.

Jūrmalas pašvaldības speciālisti atzīst, ka infor-
matīvo materiālu sagatavošanā un ražošanā iegul-
dīts daudz darba, jo īpaši tādu izveidē, kuri būtu 
piemēroti izvietošanai pilsētvidē, turklāt gan lat-
viešu, gan krievu valodā. Izveidots materiāls “jau-
tājumi–atbildes” par Covid-19 abās valodās drukā-
tā veidā, kas nogādāts visās jūrmalnieku pastkas-
tītēs.

Informācijas izvietošana uz digitāliem ekrāniem 
un stendiem

Dažas pašvaldības iedzīvotājiem svarīgu informā-
ciju izvieto uz digitāla lielizmēra ekrāna pilsētas 
centrā (Aknīstes, Līvānu, Salas novads). Infor-
matīvie ekrāni pieejami arī vairākās publiskās vie-
tās Ventspilī, digitālais stends ir Valmierā, un arī 
Kārsavas novada domes telpās var iepazīties ar 
videomateriālu.

Videouzrunas un videomateriāli

Vairākas pašvaldības izvieto videouzrunas pašval-
dības interneta vietnē, Facebook kontā vai You-
Tube.

Gulbenes novadā ārkārtējās situācijas sākumā 
tika izveidots domes priekšsēdētāja videopaziņo-
jums, kurā viņš informēja iedzīvotājus par notieko-
šo, pašvaldības atbalstu un to, kā šajā laikā strādās 
novada iestādes.

Salacgrīvas novada pašvaldības Facebook kon-
tā var skatīties domes priekšsēdētāja Dagņa 
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Interesants piemērs – Liepājā 
izveidoti informatīvie balss, video 

un vizuāli paziņojumi ar padomiem 
par izvairīšanos no Covid-19, kas tiek 
atskaņoti sabiedriskajā transportā.



Strauberga paziņojumu par iestāžu rīcību Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī citas uzstā-
šanās.

Dažos gadījumos, lai Valkas novada iedzīvotājus 
operatīvāk informētu par atsevišķām tēmām, tiek 
izveidota Valkas novada domes priekšsēdētāja 
Venta Armanda Kraukļa videouzruna, ko publicē 
pašvaldības tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos.

Regulāri parādās videomateriāli par Smiltenes 
novadu, arī video par pašvaldības atbalstu krīzes 
laikā.

Informatīvi videomateriāli filmēti arī Siguldas no-
vadā, lai pēc iespējas plašāk izskanētu iedzīvotā-
jiem pieejamais pašvaldības atbalsts.

Līvānu novada pašvaldībai ir sižeti Vidusdaugavas 
Televīzijā, kā arī katru pirmdienu raidījums “Līvā-
nu novada dome informē” YouTube, Facebook un 
pašvaldības interneta vietnē, kur tiek ievietota 
pašvaldības vadības videouzruna iedzīvotājiem un 
skaidrojums par šābrīža situāciju un pieņemtajiem 
lēmumiem.

Visbiežāk ekrānā uzstājas Ventspils mērs Aivars 
Lembergs, arī par krīzes aktualitātēm. Tā 13. mar-
tā norisinājās preses videokonference par rīcību 
ārkārtas situācijas laikā. 19. martā preses video-
konferencē Aivars Lembergs informēja par Vents-
pils pilsētas domes atbalstu uzņēmējiem. Regulāri 
parādās arī Kurzemes televīzijas veidoti sižeti ka-
nālā “Re:TV” un kabeļtelevīzijā.

Informatīvais tālrunis

Dažās pašvaldībās darbojas informatīvais tālrunis 
(Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Ķekavas, Limbažu, Smil-
tenes novadā u. c.).

Rīgā izveidots diennakts tālrunis 8000 0800, kas 
strādā arī brīvdienās un svētku dienās.

Arī Jelgavā augu diennakti var vērsties pēc infor-
mācijas un palīdzības Pašvaldības operatīvās in-
formācijas centrā pa tālruņa numuru 8787.

Valmierā darbojas pašvaldības atbalsta tālrunis 
palīdzībai iedzīvotājiem 28674775 un bezmaksas 
tālrunis 8484, kur iedzīvotāji var lūgt palīdzību pir-
mās nepieciešamības preču, medikamentu, pārti-
kas piegādes pakalpojumam un iztikas līdzekļiem 
to nodrošināšanai.

Ērtākai saziņai ar Ķekavas novada pašvaldību iz-
veidots bezmaksas informatīvais tālrunis 8488: 
zvani, lai saņemtu konsultācijas par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem un aktualitātēm, sa-
zinies ar Reģionālo pašvaldības policiju vai piesaki 
komunālo pakalpojumu bojājumus!

Limbažu novada pašvaldības informatīvie tālru-
ņi krīzes laikā ir 64023003, 28398978. Tie darbo-
jas darba dienās no plkst. 7:30 līdz 17. Sestdienās 
un svētdienās no plkst. 9 līdz 22 darbojas tālrunis 
22017882 (Limbažu novada pašvaldības policija).

Smiltenes novadā ar pašvaldības informatīvā tāl-
ruņa palīdzību iespējams operatīvi palīdzēt paš-
izolācijas nodrošināšanā cilvēkiem, kuriem tas ir 
nepieciešams, informēt novada vientuļos seniorus 
par piesardzības noteikumiem un noskaidrot si-
tuāciju saistībā ar pārtikas iegādi, konsultēt par at-
balstu krīzes situācijā ģimenēm, apzināt brīvprā-
tīgos, kuri būtu gatavi iesaistīties un palīdzēt, ja 
situācija pasliktināsies. Pašvaldības informatīvais 
tālrunis darbojas no plkst. 8 līdz 20, arī brīvdienās.
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https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/9242-limbazu-novada-pasvaldibas-informativie-talruni-covid-19-izsludinatas-krizes-laika
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Vienota e-pasta adrese

Daudzās pašvaldībās izveidota vai norādīta vie-
nota e-pasta adrese iedzīvotāju saziņai ar pašval-
dību, un nereti tas ir pirmais veids, kā iedzīvotāji 
vēršas pie pašvaldības.

Virtuālais asistents Covidbot

Vairākas pašvaldības savā tīmekļvietnē integrē-
jušas virtuālo asistentu Covidbot. Tas ievietots 11 
pašvaldību vietnēs – Rīgas, Valmieras, Alūksnes, 
Amatas, Burtnieku, Gulbenes, Ogres, Ropažu, Sa-
las, Smiltenes un Strenču novadā.

Daži interesanti piemēri

• Aizkraukles novada pašvaldība ļoti aktīvi ie-
dzīvotājus konsultē telefoniski un veiksmīgi sa-
darbojas ar reģiona medijiem.

• Aizputes un Garkalnes novadā aktīvi darbojas 
pašvaldības policija, pieskatot, aizrādot par no-
teikumu neievērošanu, brīdinot un, ja nepiecie-
šams, arī informē un skaidro.

• Burtnieku novadā pašvaldība sadarbojas ar 
pensionāru biedrībām, nodrošina ar drukātiem 
materiāliem seniorus, bet sociālie darbinieki 
nodod informāciju, kad dodas apsekot cilvēkus 
klātienē. Šīs ir grupas, kuras vismazāk saņem 
uzticamu informāciju, kā arī nelieto internetu.

• Kocēnu novada pašvaldība cenšas pieiet ar 
personīgu attieksmi katram gadījumam indivi-
duāli.

• Preiļu novada pašvaldība senioriem, inva-
līdiem un tiem, kas nedarbojas ar datoru, ja 
nepieciešams, izprintē un nodod informatīvās 
lapas personīgi. Daudzi vēlas, lai svarīga infor-
mācija kā atgādinājums būtu pieejama un at-
kārtoti izlasāma mājās.

• Rēzeknes un Rēzeknes novada pašvaldības 
pārstāvji bieži piedalās tiešraidēs vietējā televī-
zijā un radio.

• Rūjienas novada pašvaldība rūpējas par publi-
kācijām vietējā presē.

• Valmierai ir reklāmas radio, TV sižeti, publikā-
cijas “Liesmā”, Valmieraszinas.lv, “Tava Izvēle”.

• Saldus novada pašvaldība aktuālo informāciju 
nodod Kurzemes Radio.

• Varakļānu novada pašvaldībā ir pieejami arī 
bukleti ar nepieciešamo informāciju par Co-
vid-19.

Interesanti piemēri

Cēsu novadā var bez maksas lejuplādēt 
mobilo lietotni “Cēsis 8911”, lai ātrāk 

uzzinātu informāciju par ārkārtas stāvokli 
un ar to saistītajiem ierobežojumiem un 

norisēm novadā, kā arī ziņotu pašvaldības 
policijai par novērotiem pārkāpumiem.

Jelgavas novadā, tāpat kā Jelgavas pilsē-
tā, iespējams izmantot mobilo aplikāciju 
Mobio, kas sūta ziņas un telefoniski infor-

mē par pašvaldības aktualitātēm.

Ogres novada pašvaldība lieto mobilo lie-
totni “Ogres novadnieks”.



Kopumā pašvaldības ļoti atbildīgi izturas pret ie-
dzīvotāju informēšanu – izvieto informāciju viet-
nēs, iekļauj tur Covidbot, nodrošina informāciju 
sociālajos tīklos, gatavo un drukā paziņojumus un 
plakātus, veido infografikas, videopamācības, re

klāmas utt. Rīga, Liepāja un Olaines novads īpaši 
aktīvi nodrošina informācijas izplatīšanu arī krievu 
valodā. Tāpat pašvaldības sadarbojas ar reģionāla-
jiem un centrālajiem medijiem.
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PALĪDZĪBA ĀRKĀRTAS APSTĀKĻOS

Transporta pakalpojums

LPS veiktajā aptaujā uz jautājumu, vai pašvaldībās 
sniedz atbalstu transporta nodrošināšanai, no 
118 pašvaldībām pozitīvu atbildi sniegušas 78 paš-
valdības, 38 pašvaldības atbildējušas noliedzoši, 
bet divas nav atbildējušas.

Kopumā pašvaldības ir gatavas sniegt atbalstu 
transporta nodrošināšanai.

Tā, piemēram, Ventspilī pašvaldības policija sa-
darbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts policiju no-
drošināja auto kolonnu pavadīšanu no Ventspils 
ostā ienākošā pasažieru prāmja.

Tāpat Liepājā prasmīgi tika organizēta repatriēto 
nogādāšana no Liepājas ostā ienākušajiem iedzī-
votāju repatriācijas reisiem, Lietuvas un Igaunijas 
valstspiederīgo konvojēšana līdz Latvijas valsts ro-
bežpunktiem, pašvaldības organizēta transporta 
nodrošināšana pasažieriem, kuriem nav personīgā 
transporta, lai nokļūtu līdz 14 dienu pašizolācijas 
vietai.

Ārkārtējās situācijas laikā Priekules novada paš-
valdība nodrošinās iespēju nokļūt dzīvesvietā no 
slimnīcām personas ar viegliem Covid-19 sim
ptomiem, ja nav iespēju atgriezties mājās pašiem. 
Priekules novada pašvaldība vajadzības gadījumā 
izmantos ārpakalpojumu no SIA “Priekules slimnī-
ca”, kam ir speciāli aprīkots transports.

Atsaucoties Valmieras pilsētas pašvaldības aicinā-
jumam, SIA “VTU Valmiera” nodrošina Covid-19 
pacientu transportēšanu no ārstniecības iestādes 
uz dzīvesvietu, ja pacientam nav citas iespējas 
nokļūt mājās, ievērojot drošības prasības. Trans-
portēšana tiek nodrošināta cilvēkiem, kuriem 
ārstniecības iestāde noteikusi stingru izolāciju 
dzīvesvietā, ņemot vērā, ka simptomi ir viegli un 
atveseļošanās posmu iespējams pavadīt mājās. 
Par transporta nepieciešamību ārstniecības ie
stāde informē pašvaldību, kas sazinās ar SIA “VTU 
Valmiera”. Uzņēmums pakalpojuma sniegšanai ir 
pielāgojis mikroautobusu, pasažieris ir pilnībā no-
robežots no transportlīdzekļa vadītāja, kas ievēro 
stingrus drošības noteikumus, valkājot aizsargtēr-
pu un veicot dezinfekciju. Pēc katras pasažiera no-
gādes no ārstniecības iestādes dzīvesvietā trans-
portlīdzeklim tiks veikta pastiprināta dezinfekcija. 
SIA “VTU Valmiera” pakalpojumu nodrošina, sa-
ņemot pieprasījumu no uzņēmuma īpašniekiem – 
Valmieras pilsētas un Beverīnas, Burtnieku, Ko-
cēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas nova-
da pašvaldības.

Palīdzību iedzīvotājiem, ja jānokļūst no lidostas 
līdz dzīvesvietai, kur jāpavada karantīna, sniedz 
arī Krustpils novada pašvaldība.

https://www.valmiera.lv/images/articles/large/22984_kellysikkemau7wkypkoyhgunsplash.jpg


Rēzeknes novada pašvaldība Covid-19 pacientu 
transportēšanai pielāgojusi mikroautobusu. Co-
vid-19 pacientiem, kuriem nav personīgās auto-
mašīnas, ir sarežģīti nokļūt mājās no ārstniecības 
iestādes, lai turpinātu atveseļošanos. Izmantot 
sabiedrisko transportu viņi nedrīkst, palīdzību ne-
steidz sniegt ne valsts, ne pašvaldības. Rēzeknes 
novada dome ir viena no pirmajām, kas vajadzības 
gadījumā būs gatava transportēt ar koronavīrusu 
sasirgušos.

Preiļu novadā pašvaldība kopš 30. marta palīdz 
vietējam šūšanas uzņēmumam SIA “Firma Jata” 
nogādāt no Riebiņiem uz darbu Preiļos strādnie-
kus, jo atcelti vairāki autobusu reisi. Darbinieku at-
vešanai tiek izmantots pašvaldības rīcībā esošais 
transports.

Gatavību gādāt par savu saslimušo iedzīvotāju 
transportēšanu apliecinājusi Ciblas novada paš-
valdība, kas sniedz atbalstu pēc pieprasījuma, 
Bauskas novads, kas specializētā transporta pa-
kalpojumu vajadzības gadījumā pērk kā ārpakal-
pojumu, Jaunjelgavas novada pašvaldība, kas 
novadniekiem allaž cenšas izlīdzēt krīzes situāci-
jā, Brocēnu novada pašvaldība, kas nodrošinās 
transportēšanu, ja tas būs nepieciešams, bet līdz 
šim nav saņemts neviens šāds lūgums, kā arī citas 
pašvaldības.

Taču šis jautājums nav tik viennozīmīgs, kā varētu 
likties. Daudzas pašvaldības iebilst pret šādu pa-
kalpojumu, jo uzskata, ka tas ir jāorganizē centra-
lizēti un inficētie pacienti jāpārvadā ar specializēto 

medicīnisko transportu un speciālistu uzraudzībā. 
Tālāk Dobeles novada pašvaldības argumenti.

• Pašvaldības līdz šim vēl nav iepazīstinātas ar 
vienotām, profesionālu institūciju centralizē-
ti izstrādātām sabiedrisko transporta līdzekļu 
dezinfekcijas instrukcijām, līdzekļu sarakstu un 
aprīkojumu. Nav informācijas, kā pareizi dezin-
ficēt transporta līdzekli pēc Covid-19 inficēta 
pacienta transportēšanas un vai pēc dezinfek-
cijas ir pieļaujama veselo iedzīvotāju pārvieto-
šanās vai pārtikas piegāde skolēniem.

• Pašvaldībām nav ar ko dezinficēt transportlī-
dzekli.

• Pašvaldībai būtu vienkāršāk šādu pakalpojumu 
nopirkt, jo automašīnai jābūt atbilstoši aprīko-
tai, kā arī darbinieki būtu jāinstruē, kā rīkoties 
ārkārtas situācijā.

• Lietderīgāk būtu izmantot Latvijas Armijas vai 
Zemessardzes transportu, kas ir piemērotāks 
par pašvaldību autoparku, kā arī šīm struktū-
rām ir individuālās aizsardzības līdzekļi un ap-
mācīts personāls.

• Gulošu pacientu nogādāšanai dažas pašvaldī-
bas gatavas apmaksāt pakalpojumu, ko varē-
tu piedāvāt institūcija, kurai ir šādi transport-
līdzekļi. Reti kuras pašvaldības rīcībā ir kāds 
transportlīdzeklis gulošu pacientu pārvadāša-
nai.

• Ir jānodrošina speciāls aprīkojums (apģērbs) 
pacientiem.

• Būtu jākompensē pašvaldībām Covid-19 analī-
zes šoferiem un iesaistītajām personām, kuras 
piedalās pacientu pārvešanā.

• Tā kā vairākas pašvaldības skolu transportu 
mobilizējušas brīvpusdienu izvadāšanai, ir jā-
nomā papildu transporta vienība.

Ierosinājums: nogādāšanu dzīvesvietā risināt ār-
pakalpojuma veidā ar iestādēm, kurām ir medicī-
niski un speciāli aprīkotas transporta vienības, vai 
nodrošinot ar speciāliem individuālās aizsardzības 
un dezinfekcijas līdzekļiem.
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Pašizolācijas un karantīnas iespējas

Aptaujā uz jautājumu, vai pašvaldības nodrošina 
telpas, kur izvietot cilvēkus, kam jābūt pašizolā-
cijā vai karantīnā, no 118 pašvaldībām pozitīvu 
atbildi sniegušas 78 pašvaldības, 38 pašvaldības 

atbildējušas “nē”, bet divas nav atbildējušas.

Pašvaldības ir apzinājušas telpas un iespējas, kur 
cilvēkiem piedāvāt pašizolāciju – viesnīcās, tūris-
ma mītnēs, kopmītnēs, pašvaldības nodrošinātos 
dzīvokļos u. c.
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Rīgā jau marta vidū viesnīcas un hosteļi bija gatavi 
uzņemt iedzīvotājus pašizolācijai, piesolot izmi-
tināšanu aptuveni 2000 personām. Piedāvājumā 
bija numuri ar dažādu vietu skaitu cenā no 20 līdz 
74 eiro diennaktī. Tāpat tika solīts vajadzības gadī-
jumā atvērt vēl divas viesnīcas, pieteikties aicināja 
arī citu viesnīcu un hosteļu pārstāvjus.

Ventspilī pašvaldības aicinājumam atsaucās dažā-
di naktsmītņu uzņēmēji, kuri piedāvā dzīvokļus vai 
telpas cilvēkiem, kam stingri jāievēro pašizolācija.

Liepājā martā tika saņemti 12 piedāvājumi no ie-
dzīvotājiem, kuri cilvēku pašizolācijai piedāvā sa-
vas privātās telpas. Prasības šādām mītnēm – paš-
izolācijas vietā nepieciešams atsevišķs sanitārais 
mezgls (duša, tualete), ieteicams, arī virtuve, kas 
nav koplietošanā ar citiem cilvēkiem, un iespējami 
draudzīga samaksa.

Jelgavā pašizolācijas iespējas pašvaldība nodro-
šina sadarbībā ar pilsētas viesnīcu. Ārkārtējās 
situācijas laikā jelgavnieki, kam nepieciešama 
pašizolācija un savā dzīvesvietā to nodrošināt 
nav iespējams, var izmantot sporta kompleksa 
“Zemgale_V” viesnīcas “Zemgale” numuriņus. 
Iedzīvotājiem, kas izvēlēsies šādu iespēju, par uz-
turēšanās laiku pakalpojuma sniedzējam jāmaksā 
20 eiro diennaktī. Savukārt Jelgavas pilsētā dekla-
rētiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotā-
jiem, kā arī personām, kuras finansiāli ietekmējusi 
Covid-19 izraisītā krīze, šo pakalpojumu apmaksās 

pašvaldība ar noteikumu, ka nav uzstādīta Co-
vid-19 diagnoze. Ja vajadzēs, pašvaldība meklēs 
papildu telpas, lai nodrošinātu iespēju pašizolē-
ties. Viesnīca “Zemgale” savu pirmo pašizolantu 
sagaidīja 14. aprīlī.

Jēkabpilī pašvaldība apzinājusi pašizolācijas ie-
spējas pilsētā, un viesus gatavi uzņemt ir viesnīcas 
“Luiize” un “Citrus Spa” un apartamenti “Old Town 
Apartments”. Pašvaldība aicina pieteikties jēkab-
piliešus, kuri var piedāvāt naktsmītnes ar atseviš-
ķu dušu un tualeti un, vēlams, arī ar virtuvi ēdiena 
pagatavošanai.

Aizkraukles novadā ir apzināti naktsmītņu piedā-
vātāji un nodrošināta iespēja izvietot cilvēkus, kam 
nepieciešama 14 dienu izolēšanās. Aicinājumam 
vērsties pašvaldībā pēc praktiska atbalsta pašizolā-
cijas laikam #paliecmājās un sniegt atbalstu mājas 
karantīnā esošajiem, kā arī senioriem atsaukušies 
gan uzņēmēji, gan privātpersonas, kopskaitā ap 
20, un katru dienu pienāk arvien jaunas vēstules.

Alsungas novadā ir nodrošinātas telpas, kur izvie-
tot cilvēkus, kam jābūt pašizolācijā vai karantīnā. 
Šādu iespēju piedāvā gan pašvaldība, gan tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji. Pašvaldības policija kopā 
ar Valsts policiju sadarbojas ar novada iedzīvotā-
jiem, kas ziņo policijai par tiem, kuri neievēro paš-
izolāciju.
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Alūksnes novadā apzināti un tiek piedāvāti dzī-
vokļi, lai pašizolētos. Ja kādam Alūksnes novada 
iedzīvotājam ir nepieciešama palīdzība un pašizo-
lēšanos nav iespējams nodrošināt, neapdraudot 
mājiniekus vai sabiedrību, iespēju robežās pašval-
dība var sniegt atbalstu. Šādā gadījumā jāsazinās 
ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi. Viens 
cilvēks lūdzis palīdzību nodrošināt dzīvesvietu 
pašizolācijai, kas nodrošināta naktspatversmes 
ēkā. Personai, kura atgriezusies no ārzemēm un 
atrodas pašizolācijā, piesaistīts brīvprātīgais, kas 
nodrošina pārtikas piegādi.

Amatas novadā ir nodrošinātas telpas, kur izvietot 
cilvēkus, kuriem jābūt pašizolācijā vai karantīnā. 
To piedāvā viesu nami “Bille” un “Laimes ligzda”, 
brīvdienu mājas “Ezerrozes”, “Kalniņi”, “Murmuļ-
muiža”, “Zābaciņi”, “Aizvēji” un “Dzērves”, kem-
pings “Ozolkalns” un lauku viesnīca “Kārļamuiža”.

Bauskas novadā tiek apzināti viesu nami un 
naktsmītnes, kas var nodrošināt klientu pašizolā-

cijas iespējas. Bauskas Tūrisma informācijas centrs 
izveidojis sarakstu ar naktsmītnēm, kas piedāvā 
iedzīvotājiem pašizolācijas pakalpojumu. Infor-
mācija tiek atjaunota.

Cēsu novadā jau kopš 16. marta tiek sniegta palī-
dzība tiem, kam vajadzīga pašizolācija, un nodro-
šinātas telpas cilvēkiem, kuriem jābūt pašizolācijā 
vai karantīnā. Ja kādam Cēsu novada iedzīvotājam 
nepieciešama palīdzība paškarantīnas nodrošinā-
šanai, kas citādi nav iespējama un var apdraudēt 
citus mājiniekus vai sabiedrību, pašvaldība gādā 
atbilstošus izmitināšanas apstākļus. Šāda palīdzī-
ba pēc objektīva izvērtējuma ir bez maksas, paš-
valdība nodrošina izolētas izmitināšanas telpas in-
divīdiem vai ģimenēm. Pārtikas un vajadzīgo pre-
ču piegādes karantīnas laikā cilvēki var organizēt 
paši ar tuvinieku palīdzību, bet, ja nepieciešams, 
pašvaldība nodrošina arī to.

Gulbenes novadā pašizolēšanās mītnes piedāvā 
viesu nami un apartamenti: “Apartamenti” (Gulbe-
nē), “My Kingdom”, atpūtas komplekss “Lācītes”, 
viesnīca “Gulbene”, atpūtas komplekss “Dīķsalas” 
un “Crystal Apartment”.

Iecavas novadā mierīgi pavadīt karantīnu var mo-
telī “Brencis”.
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Jelgavas novada pašvaldība, sekojot līdzi noti-
kumiem ārkārtējās situācijas laikā, ir lēmusi par 
pretimnākošu soli tiem iedzīvotājiem, kam ne-
pieciešama pašizolēšanās, ja ģimenē Covid-19 
saslimšanas draudu dēļ grūti rast risinājumu par 
atsevišķām dzīves telpām. Jelgavas novada ie-
dzīvotājiem un to kontaktpersonām, kuri atgrie-
zušies no Covid-19 skarto valstu teritorijām vai 
kontaktējušies ar cilvēkiem, kuri izbraukuši no šīm 
teritorijām un kuriem nav saslimšanas simptomu, 
31. marta ārkārtas domes sēdē noteiktas pašizolā-
cijas iespējas IKSC “Jaunlīdumi” Jaunsvirlaukas pa-
gastā, Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vi-
dusskolas dienesta viesnīcā un dzīvoklī Kalnciemā. 
Jelgavas novada pašvaldība pašizolācijas iespējas 
nodrošina ar nosacījumu, ka personām pašizolē-
šanās savā dzīvesvietā nav iespējama. Savukārt 
iedzīvotājiem, kas izvēlēsies šādu iespēju, jārēķi-
nās, ka par uzturēšanās laiku būs jāveic komunālo 
pakalpojumu maksa pēc faktiskā patēriņa saskaņā 
ar apstiprinātajiem tarifiem.

Kocēnu novadā uzņēmēji ārkārtas situācijas ap
stākļos sniedz atbalstu iedzīvotājiem. Nepiecieša-
mības gadījumā telpas pašizolācijai piedāvā lauku 
māja “Gribieši” Vaidavas pagastā un brīvdienu 
māja “Meldri” Vaidavas pagastā.

Krāslavas novadā ir nodrošinātas telpas, kur izvie-
tot cilvēkus, kam jābūt pašizolācijā vai karantīnā. 
Netiek izmantoti pašvaldības dzīvokļi, bet cilvēkus 
izvieto norobežotā teritorijā. Šādas telpas ir pare-
dzētas katrā pagastā, lai karantīnā esošā cilvēka 
tuvinieki atrastos netālu un varētu viņu nodrošināt 
ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm.

Ķekavas novadā Tūrisma koordinācijas centrs ap-
zinājis novadā naktsmītnes, kas iedzīvotājiem pie-
dāvā izmitināšanu pašizolācijas laikā. Pašizolēties 
var viesu namos “Svelmes” un “Xcelsus” un biolo-
ģiskajā zemnieku saimniecībā “Valmoniras”.

Arī Limbažu novadā ir nodrošinātas telpas cilvē-
kiem, kam jābūt pašizolācijā vai karantīnā. Pašval-
dība aicina atsaukties uzņēmējus, kuri gatavi ne-
pieciešamības gadījumā izmitināt viesu namos tos 
iedzīvotājus, kuriem jāievēro pašizolācijas laiks.

Madonas novada pašvaldība, sadarbojoties ar 
nevalstiskajām organizācijām, iekārtojusi telpas 
cilvēkiem, kuriem nepieciešams atrasties paška-
rantīnā, taču nav tam piemērotu apstākļu. Pakal-
pojums tiek nodrošināts bez maksas. Tāpat apzi-
nātas rezerves iespējas novada viesu namos, citās 
pašvaldībai piederošās telpās, piemēram, Rupsa-
lā, kas agrāk bija kā aprūpes centra “Latgale” fi-
liāle, taču šobrīd ir tukšas, bet izmantojamas tel-
pas. Sociālā dienesta darbinieki nodrošina pirmās 
nepieciešamības preču piegādi novada iedzīvotā-
jiem, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā. Sa-
darbībā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
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Diakonijas centru rasta iespēja četriem cilvēkiem 
pašizolēties kopienas centra “Baltā ūdensroze” 
telpās Madonā. Šis pakalpojums pieejams cilvē-
kiem, kuri atrodas bezizejas situācijā bez citām 
piemērotām telpām, kurās uzturēties paškarantī-
nā. Vajadzības gadījumā šeit var iekārtot vēl vie-
nu pašizolēšanās vietu. Rēķinoties ar to, ka telpas 
pašizolācijai ar laiku var būt nepieciešamas lielā-
kam cilvēku skaitam, Madonas novada pašvaldība 
aktīvi izvērtē tās rīcībā esošo dzīvojamo fondu, kā 
arī apzina viesnīcas, viesu namus, atpūtas mājas, 
kas piekristu sniegt šo pakalpojumu. Telpas cilvē-
ku pašizolācijai šobrīd ir gatava nodrošināt sporta 
un atpūtas bāze “Smeceres sils”, viesu māja “Api-
ņu kalte” un atpūtas māja “Sniegi”.

Pļaviņu novadā var nodrošināt telpas cilvēku iz-
vietošanai, kuriem jābūt pašizolācijā vai karantī-
nā. Ir apzināti visi novada uzņēmēji, kas darbojas 
viesnīcu un tūrisma jomā, un zināms, cik personas 
un kur var izolēt, ja tas būs vajadzīgs.

Priekuļu novadā telpas cilvēku izvietošanai, ku-
riem jābūt pašizolācijā vai karantīnā, tiek nodro-
šinātas sadarbībā ar uzņēmējiem. Priekuļu novadā 
pašizolēties iespējams viesnīcā “Tigra” un “Liepas 
muižā”.

Raunas novadā brīnišķīga vieta atpūtai, pašizolā-
cijai, pašiedvesmai vai vienkārši laiskām brīvdie-
nām dziļi laukos kupolveida teltī ir “DiDille” Drus-
tos pie Draudzesskolas ezera.

Rundāles novadā jebkurš jautājums par atbalstu 
krīzes situācijā nonākušajiem tiek risināts indivi-
duāli. Ir apzinātas pašizolācijas vietas kaimiņu no-
vados un nepieciešamības gadījumā sniegta infor-
mācija.

Salas novadā ir nodrošinātas telpas, kur izvietot 
cilvēkus, kam jābūt pašizolācijā vai karantīnā. Bi-
jusī Biržu pamatskolas ēka gatava uzņemt cilvē-
kus, kuri atgriezušies no ārzemēm un noteikto ka-
rantīnas laiku vēlas pavadīt no ārpasaules nosacīti 
norobežotā vietā. Pašvaldība piedāvā tiem, kuri 
nodevuši analīzes koronavīrusa noteikšanai un 
gaida izmeklējumu rezultātus vai gluži vienkārši 
vēlas pašizolēties un sociāli distancēties, apmes-
ties mierīgā vietā. Paredzētā ēka atvērta ikvienam 
novada iedzīvotājam.

Salacgrīvas novadā pašvaldība ir apzinājusi viesu 
mājas, kuras būtu gatavas izmitināt karantīnā un 
pašizolācijā dzīvojošos, un vajadzības gadījumā 
lūgs tās vērt durvis gribētājiem.

Foto: Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljons

26



Salaspils novadā ir nodrošinātas telpas, kur izvie-
tot cilvēkus, kam jābūt pašizolācijā vai karantīnā. 
Zemessardzes 1. Rīgas brigāde Salaspils novada 
domi nodrošinājusi ar 15 saliekamajām armijas 
gultām, lai vajadzības gadījumā tās varētu izman-
tot sociāli mazaizsargāto iespējamo Covid-19 pa-
cientu izguldīšanai izolācijas laikā. Tās noderētu, 
ja saslimtu iemītnieki pašvaldības dzīvokļu fonda 
namā Skolas ielā 7, kurā dome izīrē pagaidu dzī-
vojamo platību noteiktām iedzīvotāju grupām. At-
saucoties uz Salaspils novada domes lūgumu Aiz-
sardzības ministrijai, Zemessardzes 1. Rīgas brigā-
des 19. kaujas nodrošinājuma bataljons Salaspils 
pašvaldībai nodevis 15 saliekamās armijas gultas 
ar īpašiem matračiempaklājiņiem, lai nepiecieša-
mības gadījumā varētu iekārtot karantīnas telpas 
15 cilvēkiem. Nams Skolas ielā 7 ir kopmītņu tipa 
ēka ar atsevišķām un arī vairākām koplietošanas 
telpām. Tādējādi ir risks, ka ēkas iemītnieki varētu 
neievērot piesardzību, kas savukārt var novest pie 
saslimšanas. Ņemot vērā pieredzi Rīgas “Zilā krus-
ta” patversmē, Salaspils novada pašvaldība izstrā-
dājusi rīcības plānu, lai būtu gatavi ātri reaģēt un 
vajadzības gadījumā ieviest karantīnu. Dzīvokļu 
fonda pārziņā ir brīvas telpas, ko varētu izmantot 
šim nolūkam, tajās iespējams nodrošināt piemē-
rotus sanitāros apstākļus, kas jau ir daļēji veikts. 
Pašvaldība te varētu izolēt 15 cilvēkus.

Arī Skrīveru novadā telpas cilvēku izvietošanai, 
kuriem jāuzturas pašizolācijā vai karantīnā, ir re-
zervētas, bet vēl nav bijusi vajadzība tās izmantot.

Smiltenes novadā telpas cilvēku izmitināšanai ir 
gatavas un noskaidroti brīvprātīgie, kuri būtu gata-
vi nodrošināt palīdzības sniegšanu. Līdz 7. aprīlim 
aicinājumam palīdzēt bija atsaukušās 16 personas 
un 11 uzņēmumi, kas gatavi piedāvāt pašizolāciju, 
transporta pakalpojumus, ēdienu gatavošanu u. c.

Talsu novadā izveidotas dažas īpaši pielāgotas 
telpas, kur iespējams pavadīt karantīnas laiku. 
Patlaban pieejamas trīs labiekārtotas istabas ar 
atsevišķu ieeju. Katrā telpā ir atsevišķs sanitārais 
mezgls, pieejama virtuve, bezvadu internets, sani-
tārie uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļi. Netiek 
nodrošināta ēdināšana, bet pieejamas elektriskās 
plītis. Telpas karantīnā esošiem cilvēkiem tiek no-
drošinātas novada teritorijā, bet piesardzības ap-
svērumu dēļ publiski netiek atklāta to atrašanās 
vieta. Apmešanās vieta karantīnas laikam pieeja-
ma par maksu.

Valkas novada dome aicina izmantot iespēju paš-
izolēties pašvaldības piedāvātā dzīvoklī vai telpās 
gadījumā, ja persona vai ģimene ir atgriezusies no 
ārzemēm un dzīvo kopā ar kādu no Covid-19 ris-
ka grupā pakļautajiem cilvēkiem, bet nav iespējas 
palikt citā savā īpašumā. Ja būs nepieciešama pa-
līdzība pārtikas un medikamentu piegādei dzīves-
vietā, to nodrošinās sociālā dienesta darbinieki, 
piesaistot brīvprātīgos.

Bērnu ēdināšana

LPS aptaujā par skolēnu ēdināšanu ārkārtējās si-
tuācijas laikā apkopota informācija par 118 paš-
valdībām.

Kopumā skolēnu ēdināšanu (brīvpusdienas) no-
drošina 115 pašvaldības, bet nenodrošina (vēl nav 
pieņemts domes lēmums par ēdināšanas veidu) – 
3 pašvaldības.

Ēdināšanas veidi

• Pašvaldības skolēnu ēdināšanu (brīvpusdienas) 
nodrošina atšķirīgos veidos – pārtikas pakas 
ar piegādi mājās vai tuvāk dzīvesvietai, taloni/
kuponi vecākiem, karte vecākiem, naudas pār-
skaitīšana uz vecāku kontu, dāvanu karte, siltu 
pusdienu piegāde mājās vai izsniegšana uz vie-
tas skolā, zupas virtuves, pabalsts ēdināšanai.

• Atsevišķas pašvaldības izmanto vairākus skolē-
nu un bērnudārzu audzēkņu ēdināšanas veidus, 
kombinējot pārtikas paku un pabalstu u. c.

• Ir pašvaldības, kuras ēdina visus skolēnus, nevis 
tikai trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu 
ģimeņu bērnus.

• Pārtikas pakas kā skolēnu ēdināšanu nodrošina 
69 pašvaldības no aptaujātajām.

• Kā ēdināšanas veidu siltu pusdienu piegādi mā-
jās norādījušas 26 pašvaldības.

• 13 pašvaldības nodrošina ēdināšanu talonu un 
kuponu veidā.

• Kā atbalstu dāvanu kartes veidā norādījušas 2 
pašvaldības.
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• 7 pašvaldības nodrošina naudas izmaksu vecā-
kiem pabalsta veidā (pārskaita uz kontu).

• Kartes kā norēķina veidu veikalos pārtikas iegā-
dei nodrošina 3 pašvaldības.

Valdība ar grozījumiem Ministru kabineta rīkoju-
mā nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
uzlikusi pašvaldībām par pienākumu attālināto 
mācību laikā nodrošināt trūcīgo, maznodrošinā-
to un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu. Šādi 
jāizmanto valsts budžeta finansējums, ko Izglītī-
bas un zinātnes ministrija ārkārtas stāvokļa laikā 
pārskaitīs pirmo četru klašu skolēnu brīvpusdie-
nām. Ja piešķirtie līdzekļi pilnībā netiek izmantoti 
1.–4. klašu bērnu ēdināšanai, pašvaldība ir tiesī-
ga piešķirt pusdienas arī 5.–9. klašu audzēkņiem. 
Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam skolēnam 
pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs ir 0,71 
eiro dienā.

Jāatzīmē, ka daudzas pašvaldības dara vairāk – at-
vēl no sava budžeta lielāku līdzfinansējumu bērnu 
ēdināšanai un palielina atbalstāmo pulku. Lūk, 
daži piemēri.

Aizkraukles novadā ēdināšanas nauda trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu 1.–12. klašu skolēniem 
un bērnudārza vecuma bērniem, kas dārziņu ne-
apmeklē, noteikta 1,95 eiro dienā. Pirmo mēne-
si nauda pārskaitīta uz vecāku kontiem, pēc tam 
lems par taloniem vai veikalu kartēm.

Vecumnieku novadā bērnu ēdināšanai piešķir 
gan produktu pakas, gan talonus pārtikas iegā-
dei. Novada trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 
un daudzbērnu ģimeņu bērniem no pirmsskolas 
vecuma līdz 9. klasei atvēl 2 eiro darba dienā par 

katru bērnu pārtikas pakas sagatavošanai. Savu-
kārt pārtikas produktu iegādes taloni ar vērtību 1 
eiro mācību dienā paredzēti Vecumnieku novadā 
deklarētajiem bērniem no pusotra līdz sešu gadu 
vecumam (ja tie neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes klātienē) un klātienes mācību program-
mas apgūstošajiem izglītojamiem līdz 19 gadu ve-
cumam. Pārtikas talonu saņemšanai var pieteik-
ties arī 10.–12. klašu audzēkņi no trūcīgām, maz-
nodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.
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Ikšķiles novadā bērniem no trūcīgām un mazno-
drošinātām ģimenēm tiek sagādātas siltas pus-
dienas ar piegādi mājās. Ārkārtējās situācijas laikā 
pašvaldība nodrošina ēdināšana arī pirmsskolnie-
kiem un 1.–12. klašu skolēniem no daudzbērnu 
ģimenēm – viņiem uz mājām tiek piegādātas pār-
tikas pakas, kuru vērtība ir 2,45 eiro dienā vienam 
izglītojamajam.

Alūksnes novadā pārtikas pakas tiek piegādātas 
ne tikai maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, 
bet katram Alūksnes novada skolēnam, kurš paš-
laik mācās attālināti (atbalsts – 1 eiro mācību die-
nā).

Dadgas novadā pārtikas paku 30 eiro vērtībā reizi 
mēnesī saņem visi skolēni no 1. līdz 9. klasei.

Arī Smiltenes novadā atbalstu saņem visi sko-
lēni. Brīvpusdienas pašvaldība nodrošina visiem 
1.–9. klašu izglītojamajiem, kuriem dzīvesvieta ir 
deklarēta Smiltenes novadā, tajā skaitā tiem, kas 
mācās citu novadu izglītības iestādēs, bet šajā krī-
zes laikā dzīvo Smiltenes novadā. Siltām pusdie-
nām ar piegādi ir liela piekrišana, un pieaug skolē-
nu skaits, kuri vēlas tās saņemt mājās. Smiltenes 
pilsētā un tuvākajā apkārtnē pusdienu piegādes 
tiek veiktas katru darba dienu astoņos maršrutos, 
bet pagastos pārtikas pakas piegādā vienreiz ne-
dēļā. Vecāki var izvēlēties brīvpusdienu nodrošinā-
šanas veidu – svaigi pagatavotu pusdienu piegāde 
mājās katru darba dienu vai pārtikas paku piegāde 
reizi nedēļā. Pagastos priekšroku vairāk dod pārti-
kas pakām.

Alojas novadā pārtikas pakas nodrošina visiem 
novadā deklarētajiem 1.–4. klašu bērniem, visiem 
piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri neapmek-
lē bērnudārzu, 5.–12. klašu audzēkņiem no trūcī-
gām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 
kā arī tām ģimenēm, kas nonākušas krīzes situāci-
jā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Alsungas novadā pārtikas paku vienu reizi mēne-
sī 22 eiro vērtībā piegādā 1.–9. klašu audzēkņiem, 
kurus sociālais dienests ir atzinis par trūcīgiem vai 
maznodrošinātiem, kā arī daudzbērnu ģimenēm. 
Savukārt pārtikas paku reizi mēnesī 12 eiro vērtī-
bā saņem visi 1.–12. klašu un pirmsskolas vecuma 
bērni (no divu gadu vecuma), ja kāds no vecākiem 
izteicis vēlmi to saņemt.

Engures novadā tiek nodrošināta ēdināšana bēr-
niem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
ar pārtikas pakām un naudas pabalstu. Pašvaldība 
ārkārtējās situācijas laikā sedz ēdināšanas izdevu-
mus ģimenēm, kurās ir piecgadnieki vai sešgad-
nieki un/vai vispārizglītojošās skolas audzēkņi. 
Pabalsta apmērs vienam bērnam ir 0,90 eiro die-
nā, ko izmaksā, neizvērtējot ģimenes materiālo 
situāciju. Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā 
bankas kontā.

Bauskas novadā ēdināšanas atbalsts ir šāds: pār-
tikas paka 28 eiro vērtībā katram 1.–9. klašu bēr-
nam no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbēr-
nu ģimenes; pārtikas karte 20 eiro vērtībā par kat-
ru pirmsskolas vecuma bērnu un par katru bērnu, 
kurš ir vispārīgās izglītības iestādes 1.–12. klašu 
audzēknis.

Jēkabpils novadā materiālais atbalsts ēdināšanai 
20 eiro vērtībā mēnesī piešķirts katram pirmssko-
las izglītības iestāžu bērnam, ja viņš neapmeklē 
dārziņu, un 1.–12. klašu skolēniem. Tiem skolē-
niem no 1. līdz 9. klasei, kuru ģimenei ir piešķirts 
trūcīgas, maznodrošinātas un/vai daudzbērnu ģi-
menes statuss, piešķir atbalstu pārtikas pakas ie-
gādei, pārējiem skolasbērniem no pirmsskolas līdz 
12. klasei – kuponu pārtikas preču iegādei. Jēkab-
pils novada domes lēmums paredz, ka materiālo 
atbalstu audzēkņu ēdināšanai ārkārtējās situācijas 
periodā var saņemt katrs Jēkabpils novadā de
klarētais izglītojamais no bērnudārza vecuma līdz 
12. klasei.
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Talsu novadā deputāti apstiprinājuši jaunu pabal-
sta veidu: atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 
attālināto mācību laikā. 15 eiro mēnesī, neizvērtē-
jot ģimenes materiālo stāvokli, paredzēti visiem 
skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 12. klasei vispāriz-
glītojošajās mācību iestādēs. Skolēniem no trūcī-
gām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 
reizi mēnesī piegādā pārtikas pakas 25 eiro vērtī-
bā.

Arī Kokneses novada domes deputāti līdztekus 
trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam ārkārtas situācijas laikā lēmuši atbal-
stīt arī pārējos mazos novadniekus no bērnudārza 
vecuma līdz 12. klasei, piešķirot 1,50 eiro vienam 
bērnam par katru darba dienu.

Tāpat ne tikai mazaizsargātos, bet visus savus 
novada bērnus atbalsta arī Līvānu novadā. Trūcī-
gām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 
piešķir pārtikas pakas (vienas pakas vērtība – 25 
eiro), bet visiem bērniem no piecu gadu vecuma 
līdz 12. klasei – pārtikas kartes (kuponus) 17 eiro 
vērtībā.

Līdzīgi rīkojas arī Riebiņu novadā: 21 eiro vērtas 
pārtikas pakas aprīlī un maijā saņems īpaši atbal
stāmo kategoriju bērni, kas mācās 1.–4. klasē, un 
pārtikas kuponu produktu iegādei 16 eiro vērtībā 
saņems visu pārējo ģimeņu bērni (pirmsskolas 
vecuma bērni, piecgadnieki un sešgadnieki, 1.–
12. klašu audzēkņi).

Jelgavas novadā tā bija pašvaldības iniciatīva – 
sadarbībā ar ēdinātājiem pārtikas paku nodroši-
nājums 12 eiro vērtībā nedēļā vienam bērnam, ne 
tikai maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu, 
bet ģimenēm, kas uzskata, ka to skārusi krīze. 
Šāda pašvaldības taktika ietver gan trūcīgās, maz-

nodrošinātās ģimenes, gan daudzbērnu ģimenes, 
gan ikvienu ģimeni Jelgavas novadā, kam pašrei-
zējā situācijā grūti sabalansēt ģimenes budžetu un 
pietiekami brīvi atlicināt līdzekļus pārtikai.

Madonas novadā ēdināšana tiek sniegta pārti-
kas paku veidā vai ar finansiālu pabalstu (naudas 
pārskaitījums uz bankas kontu). Atbalsta kopējā 
summa, ko saņems 1.–4. un 5.–12. klašu skolēni, 
ir 20 eiro mēnesī, savukārt šābrīža neklātienes 
pirmsskolniekam atbalsta kopējā summa ir 15 eiro 
mēnesī. Pārtikas pakas tiek nodrošinātas arī ga-
dījumā, ja izglītojamais ir deklarēts Madonas no-
vadā, bet mācās cita novada vai pilsētas izglītības 
iestādē. Tas pats attiecas uz gadījumu, ja izglītoja-
mais mācās Madonas novada pašvaldības izglītī-
bas iestādē, bet ir deklarēts citā administratīvajā 
teritorijā un apliecina, ka nesaņem šāda veida at-
balstu citā pašvaldībā. Tādējādi pašvaldības atbal-
stu saņem krietni plašāka mērķa grupa par IZM 
noteikto. Diskutējot par atbalstu ēdināšanai attā-
lināto mācību laikā, Madonas novada pašvaldība 
nolēma sniegt atbalstu visiem izglītojamajiem, ne 
tikai trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. 
Izvēle – pārtikas paka vai finansiāls atbalsts – pali-
ka vecāku ziņā.
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Paši savu sistēmu radījuši Gulbenes novadā: te 
ņemta vērā individuāla pieeja un ēdināšanas no-
drošināšanā bērniem no trūcīgām un maznodro-
šinātām ģimenēm notiek vienošanās starp sociālo 
darbinieku un ģimeni. Turklāt Gulbenes novada 
pašvaldība darīs vairāk, nekā nosaka valdības lē-
mums par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu 
izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā, brīv-
pusdienu vietā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
piešķirot ikmēneša pārtikas kartes 30 eiro vērtībā 
katram bērnam, kurš jau līdz šim atbilstoši pašval-
dības noteikumiem saņēma apmaksātas pusdie-
nas.

Saldus novadā attālināto mācību laikā katram 
novada skolēnam izmaksās vienreizēju pabalstu 
15 eiro apmērā, kā arī nogādās pusdienu porcijas 
maznodrošinātajām ģimenēm, kurās ir skolēni vai 
pirmsskolas vecuma bērni. 15 eiro pabalsts tiks 
piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas, 
pārskaitot uz iesniegumā norādītās personas kre-
dītiestādes konta numuru. Saldus novada dome 
arī grozījusi pašvaldības budžetu, pārvirzot finan-
sējumu no pašvaldības reprezentācijas izdevu-
miem daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Silto ēdienu piegāde

Ventspilī katru dienu maznodrošinātajiem, trūcī-
gajiem un krīzes situācijā nonākušu ģimeņu bēr-
niem, kas mācās skolās vai apmeklē bērnudārzu 
Ventspilī, vai ir deklarēti un sasniedzami Ventspils 
pilsētā, tiek nodrošinātas pusdienas ar piegādi 
mājās, kā arī pieejama zupas virtuve un pārtikas 
un saimniecības preču pakas no Eiropas Atbalsta 
fonda.

Valmierā notiek brīvpusdienu piegāde mājās 1.–
6. klašu skolēniem pilsētā un apkārtnē 10 km rā-
diusā, trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģi-
meņu bērniem, projekta “Pumpurs” dalībniekiem 
un Sociālo lietu pārvaldes redzeslokā esošu ģime-
ņu bērniem, kā arī daļai no Kocēnu un Beverīnas 
novada skolu bērniem, kuri dzīvo pilsētā. Tiem, 
kas dzīvo tālāk no Valmieras, – pārtikas paku pie-
gāde. Katru darba dienu no plkst. 12 līdz 14 seši 
autobusi veic 12 maršrutus. Informācija par piegā-
des laiku tiek nosūtīta vecākiem eklases pastā un 
īsziņas veidā.

Kuldīgas novadā ēdināšana organizēta kā siltu 
pusdienu piegāde mājās trūcīgo, maznodrošināto, 
daudzbērnu un krīzes situācijā nonākušo ģimeņu 
bērniem no 1. līdz 12. klasei un pirmsskolniekiem. 
Katru dienu pašvaldības brīvpusdienu piegādes 
darbinieki ģimenei nosūta īsziņu ar aptuveno 
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ierašanās laiku. Kopš 20. aprīļa saņēmēju loks pa-
plašināts: brīvpusdienas piegādās visiem Kuldīgas 
novadā dzīvesvietu deklarējušajiem un faktiski 
dzīvojošajiem vispārizglītojošo skolu 1.–12. kla-
šu skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem no 
pusotra gada vecuma neatkarīgi no viņu ģimenes 
mantiskā stāvokļa un izglītības ieguves formas, ja 
vecāki ir piekrituši brīvpusdienu saņemšanai.

Grobiņas novadā piedāvā trīs veidu risinājumus – 
bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm bezmaksas pusdienas ik dienu vai bezmaksas 
pārtikas paku reizi mēnesī. Izšķiršanās par labu kā-
dam no variantiem bija vecāku brīvprātīga izvēle. 
Tiem, kas neietilpst grupās, kurām pienākas bez-
maksas palīdzība, iespējams saņemt pusdienas 
par samaksu (porcija maksā 1,60 eiro).

Jaunpils novadā bērniem no trūcīgām un maz-
nodrošinātām ģimenēm tiek piegādātas pārtikas 
pakas. Ja kādam vajadzīgi kartupeļi, var tikt arī pie 
tiem – tos piešķīris ziedotājs.

Vietējās preces

Viļakas novadā bērniem piegādā pakas 15 eiro 
vērtībā. Pēc Viļakas novada domes organizētā ie-
pirkuma pārtikas pakā ietilpst tikai Viļakas novadā 
ražotās pārtikas preces. Iegādājoties maksimāli 
tika ievērots, lai produkts ir veselīgāks, ražots bio-
loģiskajās saimniecībās un nav ģenētiski modifi-
cēts (bez GMO). Viens no svarīgākajiem noteiku-
miem bija ražotāja un preces atbilstība normatīvo 
aktu prasībām, sertifikācija. Viļakieši pateicas vi-
siem novada ražotājiem par sapratni, atbalstu un 
preču cenu atlaidēm, ko uzņēmēji varēja piedāvāt, 
dažām precēm pat vairāk nekā 30%!

Siguldas novadā reizi mēnesī piešķir pārtikas pa-
kas 20 eiro vērtībā maznodrošināto, trūcīgo un 
daudzbērnu ģimeņu bērniem no 1. līdz 9. klasei 
un vienu reizi mēnesī bērnudārzniekiem. Sociālais 
dienests nodrošina Eiropas Sociālā fonda pārtikas 
pakas, kā arī higiēnas preču pakas trūcīgajiem un 
maznodrošinātajiem. Ģimenēm vai personām, 
kurām tas nepieciešams, iespējams saņemt “Pa-
ēdušai Latvijai” pārtikas pakas. Tāpat novadnieki 
var pieteikties pabalstam krīzes situācijā ēdinā-
šanai. Pārtikas pakas SIA “Vectēvs” veido no Lat-
vijas ražotāju produktiem. Tajās ietilpst dārzeņi 
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(kartupeļi, burkāni, kāposti, āboli un citi), bakale-
jas preces (rīsi, makaroni, cukurs, tēja, pārslas un 
citi), kā arī piena produkti un olas. Kopējais pakas 
svars ir 14 kilogrami.

21. aprīlī sadarbībā ar Kocēnu novada izglītības 
iestāžu darbiniekiem pie Kocēnu novada ģime-
nēm aizceļoja pašvaldības sniegtais atbalsts ār-
kārtējās situācijas laikā, kopumā 349 pārtikas pa-
kas, kuru saturs papildināts ar vietējo uzņēmēju – 
Kocēnu novada Bērzaines pagastā ražotu produk-
ciju – mājražotāju “Mežāzis” cūkgaļas konserviem 
un “Grasbergs” piena produktiem. Kocēnu novads 
nodrošina pārtikas paku 13 eiro vērtībā uz nedēļu 
vienam pirmsskolas un pamatskolas audzēknim, 
kura ģimenei krīzes dēļ ir pasliktinājušies dzīves 
apstākļi vai tai ir sociāli mazaizsargātas ģimenes 
statuss. SIA “Vectēvs” sagatavoto pārtikas pro-
duktu paku nogādāšanu ģimenēm organizē iz-
glītības iestādes, bet to piegādē iesaistās daudzi 
novada darbinieki, skolu direktori un tehniskie 
darbinieki.

NĪN samaksas termiņu pārcelšana

LPS rīkotajā aptaujā uz jautājumu “Vai jūsu paš-
valdībā ir pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņš?” atbildes bija šādas:

jā – 109 pašvaldības;

nē – 7 pašvaldības.

(Dažas pašvaldības bija norādījušas, ka šis jautā-
jums tiks lemts, kad aptauja jau būs beigusies.)

Lielākā daļa pašvaldību domju ir pieņēmušas lē-
mumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) apmaksas termiņu. Par maksājumiem ne-
tiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 

pašvaldības drīkst pārcelt NĪN apmaksas termi-
ņu. Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saka-
rā ar Covid-19 izplatību” paredz, ka pašvaldībām 
2020. gadā ir tiesības noteikt citus NĪN samaksas 
termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vē-
lāku laiku 2020. gadā.

• Tā Krustpils novada pašvaldība pirmo ceturt-
daļu no nodokļa gada summas neatcēla un at-
stāja spēkā prasību pirmā ceturkšņa maksāju-
mu nokārtot līdz 31. martam, bet pārējās trīs 
ceturtdaļas no nodokļa gada summas pārcēla 
uz 15. novembri ar tiesībām veikt maksājumus 
pa daļām pirms šā termiņa.

• Arī Lielvārdes novads pirmā ceturkšņa ap-
maksas laiku nemainīja, atstājot spēkā 
31. martu. Pārējie NĪN samaksas termiņi Liel-
vārdes novadā ir 15. maijs, 15. augusts un 
15. novembris – vienas ceturtdaļas apmērā 
no nodokļa gada summas. Nodokli var no-
maksāt arī reizi gadā avansa veidā.

• NĪN samaksas termiņu par savā teritorijā eso-
šajiem nekustamajiem īpašumiem uz šāgada 
30. aprīli pārcēlusi Liepājas pilsēta un Rucavas 
un Kokneses novads.

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM UN IEDZĪVOTĀJIEM

https://www.facebook.com/grasbergs/?__tn__=K-R&eid=ARAS6CmAYxVwSKOTj2kjotBx_3mWQIDs5Tbl79Q5MVfrcvLLZSX4PiXpJqq6dG_a4R6Izp6jc9FvnAGz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDayzf6uLdLyIPaDlma_nDFNa1BlX0AHl1LUziswBsfSqxLmdJrWssEF83gfokkJQYNhOQmlB1By-JXBIYmXDnsSsl-82KBlz6Rwr3Y7bJdIFL26l7j9oLJ-lOvBbjTsFzYF7gcPG14XNrvzrNZvPUvq0JVZvmmj9io-l6qMLXgKiPC2WubxIvm49HuiyXTXfD1L9q6RlbzmAnQ-jRzrpql9qKR7rHTDbgo1K4lyPl7OyyQlBtVWT_kKR3n90nS8dd32YASE9wQ5zU_rF5IbFQ9AYHoYOV82h-AonRINQFrpXNsjs59SDSewWhtyV8JU-FLcXPriFkBS8WrPTKwRbsJYw
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• Daudzas pašvaldības, piemēram, Rīga un Ag-
lonas, Alsungas, Auces, Baldones, Baltina-
vas, Bauskas, Cesvaines, Dagdas, Dobeles, 
Dundagas, Durbes, Ikšķiles, Ķeguma, Ķeka-
vas, Neretas, Nīcas, Ropažu, Salas, Skrun-
das, Strenču, Tērvetes, Daugavpils novada, 
Jēkabpils novada un Jelgavas novada domes, 
pārcēlušas NĪN samaksas termiņu uz 15. maiju.

• Valkas novadā NĪN apmaksa pārcelta uz 
29. maiju.

• Aknīstes, Mārupes, Rundāles, Vaiņodes un 
Vecumnieku novadā tuvākais nodokļa samak-
sas termiņš ir 31. maijā.

• Aizkraukles, Krāslavas, Ogres un Ventspils 
novada iedzīvotājiem jāielāgo, ka pašvaldība 
nodokļa maksājumus gaidīs līdz 15. jūnijam.

• Madonas, Mērsraga, Riebiņu un Viļānu nova-
dā nodokļa daļa jāsamaksā līdz 30. jūnijam.

• Jelgavas pilsētā un Garkalnes novadā NĪN 
maksājums pārcelts līdz 1. jūlijam.

• Rēzeknes novadā rēķini par nekustamajiem 
īpašumiem jāapmaksā līdz 15. jūlijam.

• Aizputes, Amatas, Alūksnes, Carnikavas, In-
čukalna, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Lubānas, 
Priekuļu, Smiltenes, Stopiņu un Vecpiebalgas 
novadā NĪN samaksas termiņš ir 15. augusts.

• Līdz 17. augustam nodoklis jāsamaksā Burt-

nieku, Cēsu, Grobiņas, Iecavas, Jaunpils, Kan-
davas, Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Ozolnieku, 
Priekules, Raunas, Saldus, Tukuma un Viesī-
tes novadā.

• Gatavas gaidīt maksājumus par NĪN līdz 15. no-
vembrim ir Valmieras un Babītes, Beverīnas, 
Krimuldas, Carnikavas, Kuldīgas, Olaines, 
Priekuļu, Rojas, Rūjienas, Salaspils un Sigul-
das novada pašvaldības, bet līdz 16. novem-
brim – Alojas, Ciblas, Gulbenes, Limbažu, 
Naukšēnu, Preiļu un Talsu novada pašvaldī-
bas.

• Vēl ilgāk – līdz 30. novembrim – nodokļa sa-
maksu gaidīs Rugāju novadā.

• 15. decembrī par visu gadu drīkst maksāt 
Ādažu un Balvu novadā, bet visi NĪN maksā-
šanas termiņi uz 30. decembri pārcelti Kocēnu 
novadā.

Vairākas pašvaldības nolēmušas piešķirt nekus-
tamā īpašuma nodokļa atlaides. Tā Siguldas 
novadā piemēros NĪN atlaidi 90% apmērā uzņē-
mumiem, kas nodrošina izmitināšanas pakalpo-
jumu, un 50% apmērā – sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem. Olaines novadā NĪN atvieglojumi 
paredzēti visām fiziskajām un juridiskajām perso-
nām: fiziskajām personām par dzīvojamo māju vai 
dzīvokli un zemi zem tiem 50% vai 25% apmērā at-
karībā no tā, vai uz 1. maiju NĪN maksātājam ir vai 
nav deklarēta dzīvesvieta šajā objektā, savukārt 
juridiskajām personām tiks piešķirti atvieglojumi 
par ēkām un zemi 50% apmērā.

Nomas maksas atvieglojumi

Atbildot uz aptaujas jau-
tājumu, vai pašvaldībā ir 
piešķirti atbrīvojumi vai 
atlaides uzņēmējiem, 
kas telpas savai saimnie-
ciskajai darbībai nomā 
no pašvaldības vai tās 

kapitālsabiedrības, atbildēts šādi:

jā – 79 pašvaldības;

nē – 35 pašvaldības.

Lielākā daļa vietvaru nāk pretī saviem uzņēmē-
jiem, atbrīvojot no pašvaldības vai pašvaldības 
kapitālsabiedrības mantas (telpas, zemes, būves 
vai kustamas mantas) nomas maksas vai piešķirot 
atlaides, taču tām pašvaldībām, kas vēl tikai gra-
sās izrādīt savu labo gribu, detalizēti jāiepazīstas 
ar Ministru kabineta noteikumu prasībām.

2. aprīlī Ministru kabinets izdevis noteikumus 
nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un 
publiskas personas kontrolētas kapitālsabied-
rības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 



izplatību”, kas detalizē kārtību un nosaka kritēri-
jus, kad komersants var pretendēt uz pašvaldības 
mantas nomas maksas samazinājumu vai atbrīvo-
jumu.

Personas, kas nomā pašvaldības mantu, var pre-
tendēt uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazi-
nājumu tādā gadījumā, ja tās atbilst vienlaikus čet-
riem MK noteikumos paredzētajiem kritērijiem:

1) komersanta ieņēmumi no saimnieciskās dar-
bības 2020. gada martā vai aprīlī salīdzinājumā 
ar 2019. gada attiecīgo mēnesi ir samazinājušies 
vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecis-
ko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā 
ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada 
martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30% 
salīdzinājumā ar vidējo mēneša ieņēmumu ap-
mēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 
2020. gada 29. februārim;

2) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 
nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto no-
dokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro;

3) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 
nav uzsākts maksātnespējas process;

4) komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs 
vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksā-
jumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neiz-
pildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā 
gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un 
citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 
29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iz-
nomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā 
ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

• Lielākā daļa pašvaldību atcēlušas nomas mak-
su skolu ēdinātājiem (Ikšķiles, Saldus novads 
u. c.).

• Pļaviņu novadā no nomas maksām atbrīvotas 
biedrības, kas nomā pašvaldībai piederošas tel-
pas savas darbības nodrošināšanai. Tāpat šajā 
ārkārtas stāvokļa laikā Mazsalacas novada 
pašvaldība atbrīvo no telpu nomas maksas uz-
ņēmējus, kuri nomā pašvaldības telpas.

• Smiltenes novada pašvaldība par 90% samazi-
nājusi mantas nomas maksu krīzē skarto noza-
ru komersantiem, kuri nomā Smiltenes novada 
pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību 

mantu (piem., telpas, zemi, būves vai kustamu 
mantu).

• Carnikavas novadā atbrīvo no Carnikavas no-
vada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu nomas maksas, ja nomas objekts saim-
nieciskās darbības veikšanai netiek izmantots, 
bet nomas maksu par pašvaldības nekustamo 
īpašumu izmantošanu var samazināt par 90%, 
kā arī netiek piemēroti kavējuma procenti un 
līgumsodi samaksas kavējuma gadījumā (izņe-
mot maksu par saņemtajiem pakalpojumiem – 
elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi 
u. c.).

• Olaines novadā uzņēmējiem, kuri pārstāv krī-
zes skartās nozares, telpu noma pašvaldības 
objektos samazināta līdz 100%. Papildus pie-
šķirtajiem NĪN atvieglojumiem uzņēmējdarbī-
bas atbalstam Olaines novada dome ir uzdevu-
si pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām 
(AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeifer-
ti”) 2020. gadā samazināt nomas maksu līdz 
100% krīzes skarto nozaru komersantiem.

• Ārkārtas situācijas laikā no nomas maksas ir 
atbrīvoti krīzes skartie komersanti Grobiņas 
novadā. Samazināta telpu un inventāra nomas 
maksa krīzes skartajiem uzņēmējiem arī Jelga-
vā un Ādažu novadā.

• Madonas novadā saskaņā ar pašvaldības do-
mes lēmumu komersanti – juridiskas personas 
un saimnieciskās darbības veicēji – ārkārtējās 
situācijas laikā ir atbrīvoti no maksas par Mado-
nas novada pašvaldības vai tās kapitālsabiedrī-
bu telpu nomu.

• Krīzes skarto nozaru komersanti, kas reģistrēti 
Ogres novadā, var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvo-
ti no pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 
noteiktās nomas maksas, kā arī tiem var nepie-
mērot kavējuma procentus un līgumsodus sa-
maksas kavējuma gadījumā.

• Ar Valmieras pilsētas domes lēmumu noteikts, 
ka krīzes skartie uzņēmēji šobrīd atbrīvoti no 
pašvaldības kustamās un nekustamās mantas 
nomas maksas vai arī tiem noteikta minimāla 
nomas maksa.

• Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Mi-
nistru kabineta noteikumiem, izvērtēs iespēju 
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uzņēmējiem piešķirt pašvaldības īpašuma no-
mas maksas atlaidi vai to nepiemērot vispār. Šā 
atbalsta saņemšanas kritērijus noteikusi valsts, 
bet to atbilstību katram uzņēmējam individuāli 
izvērtēs pašvaldība.

• Arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība meklē iespē-
jas atbalstīt uzņēmējus ārkārtas stāvokļa laikā – 
nomas maksas atcelšana. Apstiprināti grozīju-
mi, kuri paredz, ka ārkārtējās situācijas spēkā 
esamības laikā nodeva par tirdzniecību publis-
kās vietās tiek noteikta ar 90% atlaidi no sais-
tošajos noteikumos noteiktās nodevas apmēra.

• Salaspils novada pašvaldība un pašvaldības 
kapitālsabiedrības atbrīvos krīzes skarto noza-
ru komersantus no publiskas personas mantas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsa-
biedrības mantas nomas maksas vai lems par 
nomas maksas samazinājumu un par publiskas 
personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemē-
ros kavējuma procentus un līgumsodus samak-
sas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par 
patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģi-
ju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpa-
šuma uzturēšanas pakalpojumiem. Pašvaldība 
tuvākajā laikā intensificēs publisko iepirkumu 
izsludināšanu, “sildot” ekonomiku un dodot ie-
spēju uzņēmējiem iegūt publisko pasūtījumu, 
pārsvarā būvniecības nozarē.

• Siguldas novada pašvaldība pieņēmusi vai-
rākus atbalsta soļus, lai palīdzētu viesmīlības 
sektora uzņēmējiem: piemērota NĪN atlaide 
par ēku, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, 90% 
apmērā Siguldas novadā esošajiem uzņēmu-
miem, kas nodrošina izmitināšanas pakalpoju-
mu, kā arī 50% apmērā – sabiedriskās ēdināša-
nas uzņēmumiem 2020. gadā; piešķirti atvieg-
lojumi šīm nozarēm saistībā ar komunālajiem 
maksājumiem – ūdeni un kanalizāciju, kam 
pakalpojuma sniedzējs SIA “Saltavots” nepie-
mēros līgumsodu par februāra, marta, aprīļa un 
maija maksājumu kavēšanu, samaksājot 20% 
no kārtējā rēķina, kā arī, noslēdzot vienošanos 
ar kapitālsabiedrību, tiks izveidots apmaksas 
grafiks par atliktajiem maksājumiem. Papildus 
tam pašvaldības deputāti nolēmuši dot iespēju 
uzņēmējiem terminēti pārtraukt telpu nomas 
līgumu ar pašvaldību, ja darbība ir tieši ietek-
mēta vai apturēta saistībā ar valstī noteikto 
ārkārtējo situāciju. Proti, uzņēmumi, kuru dar-
bība nav iespējama, tūrisma plūsmai izsīkstot, 

kā arī stājoties spēkā pulcēšanās aizliegumam, 
var prasīt pašvaldībai nomas līguma apturēša-
nu periodā, kad valstī izsludināta ārkārtas si-
tuācija. Šī iespēja attiecas arī uz pakalpojumu 
sniedzējiem, kas saistīti ar sporta un izglītības 
iestāžu darbības nodrošināšanu.

• Kuldīgas novada pašvaldība tūrisma nozares 
uzņēmējus krīzes situācijā atbalstīs, nodrošinot 
bezmaksas jurista un grāmatveža konsultācijas.

• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 
centrs (ZRKAC) Jelgavā ārkārtējās situācijas 
apstākļos konsultācijas par uzņēmējdarbības 
jautājumiem turpina sniegt attālināti. Tās uzņē-
mējiem tiek nodrošinātas bez maksas.

• Valmierā uzņēmēju atbalstam izveidota tieš-
saistes vietne developvalmiera.lv/Covid19, 
kurā vietējie uzņēmēji var gūt svarīgu infor-
māciju, uzzināt atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem, noskaidrot pašvaldības atbalsta 
iespējas, izvirzīt problēmas vai aizpildīt ierosi-
nājuma pieteikuma formu u. c.).

• Lielvārdes novada pašvaldība piedāvā nova-
da uzņēmējiem informatīvo atbalstu un aicina 
aizpildīt aptauju, kas izveidota ar mērķi in-
formatīvi atbalstīt un popularizēt Lielvārdes 
novada uzņēmējus, ievietojot informāciju 
pašvaldības vietnē, norādot uzņēmuma kon-
taktinformāciju un uzņēmējdarbības veidu. 
Šādu pašu iespēju piedāvā arī Siguldas no-
vada pašvaldība, piedāvājot tīmekļvietnes 
www.sigulda.lv sadaļā “Sludinājumi” ievietot 
informāciju par sava uzņēmuma piedāvātajiem 
pakalpojumiem un precēm.

• Vairākas pašvaldības veikušas uzņēmēju ap-
taujas (piemēram, Jūrmala, Cēsis), apkopojot 
uzņēmēju problēmas un vajadzības. Liepājā 
vietējo uzņēmēju aptaujā mēģināts noskaidrot 
no pašvaldības gaidāmo palīdzību un to, kā krī-
ze ietekmē uzņēmējdarbību. Jelgavā pašvaldī-
bas vadība organizēja videokonferenci ar uzņē-
mējiem, izzinot šābrīža situāciju uzņēmējdar-
bībā un meklējot problēmu risinājumus. Alojas 
novada pašvaldība aicināja uzņēmējus aizpildīt 
aptauju par Covid-19 ietekmi, lai noskaidrotu, 
kāda ir uzņēmējdarbības situācija novadā, un 
lai pēc iegūto datu rezultātiem varētu savlaicī-
gi lemt un plānot, kā izstrādāt atbalsta instru-
mentus.
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• Talsu novada pašvaldība veica aptauju nova-
da uzņēmēju vidū, lai noskaidrotu iespējamo 
Covid-19 ietekmi uz Talsu novada ekonomisko 
situāciju. Iegūtie dati no 63 respondentu atbil-
dēm liecina: uzņēmēji sekas jau izjūt un izjutīs 
arī vēlāk. Lai kaut nedaudz atvieglotu uzņē-
mēju ikdienu, Talsu novada dome ir noteikusi 
citu NĪN trīs ceturkšņu maksājumu termiņu: 
to iespējams izdarīt līdz 16. novembrim. Tāpat 
pašvaldība ir gatava piešķirt nomas maksas at-
laides uzņēmējiem, kuri izmanto pašvaldības 
telpas, ja tie atbilst valsts definētajiem kritēri-
jiem. Savukārt, lai mudinātu novada iedzīvotā-
jus atbalstīt vietējos uzņēmumus un ievērot so-
ciālo distancēšanos, pašvaldība apkopojusi tos 
uzņēmumus, kas nodrošina preču piegādi dzī-
vesvietā. Tāpat Talsu novada pašvaldība turpina 
iesākto projektu realizēšanu, tādā veidā dodot 
iespēju uzņēmējiem piedalīties iepirkumu kon-
kursos un iegūt pasūtījumus, tā nodrošinot dar-
ba apjomu. Uzņēmējiem tiek piedāvāta plaša 
un noderīga informācija pašvaldības tīmekļ-
vietnē www.talsi.lv/uzņēmējiem.

• Daudzu pašvaldību kapitālsabiedrības nepie-
mēro soda procentus un kavējuma naudu par 
saņemtajiem pakalpojumiem arī iedzīvotājiem 
(fiziskām personām), kuriem ārkārtas situācijas 
laikā nav iespēju veikt bezskaidras naudas no-
rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem. Aiz-
kraukles novadā nepiemēro soda procentus 
par komunālo maksājumu kavējumu ārkārtējās 
situācijas spēkā esamības laikā “Aizkraukles sil-
tums”, “Aizkraukles ūdens”, “Aizkraukles KUK” 

un “Lauma A” pakalpojumiem. Tāpat Carnika-
vas novadā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 
komunālserviss” šogad piešķirtas tiesības no-
teikt citus komunālo maksājumu termiņus un 
sadalīt komunālos maksājumus fiziskām perso-
nām un komersantiem, ja tie nonākuši krīzes si-
tuācijā vai apstākļos, kas liedz veikt savlaicīgus 
maksājumus ārkārtējās situācijas dēļ. Ludzas 
novadā pašvaldības kapitālsabiedrība “Ludzas 
apsaimniekotājs”, atsaucoties pašvaldības ai-
cinājumam, šajā ārkārtas situācijā nepiemēro 
soda naudu par laikā neveiktiem komunālajiem 
maksājumiem personām, kuras ārkārtas situā-
cijas dēļ nonākušas grūtībās. Mārupes novadā 
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” klien-
tiem, kuri ārkārtas situācijas dēļ nevarēs veikt 
savlaicīgu rēķinu apmaksu (par 2020. gada feb-
ruāri, martu un aprīli), maksājumu kavējuma 
nauda netiks piemērota līdz 31. maijam. Prie-
kuļu novadā, ņemot vērā situāciju valstī un to, 
ka iedzīvotājiem klātienē nav iespējams veikt 
norēķinu, domes deputāti lēmuši nepiemērot 
līgumsodu un nokavējuma procentus fiziskām 
personām par Priekuļu novada pašvaldības iz-
rakstītajiem rēķiniem par sniegtajiem pakalpo-
jumiem ārkārtējās situācijas laikā. Vecumnieku 
novadā SIA “Mūsu saimnieks” klientiem neap-
rēķinās līgumsodu vai likumiskos nokavējuma 
procentus par februāri un turpmākajiem rēķi-
niem līdz ārkārtējās situācijas beigām. Viļānu 
novadā nolemts ārkārtējās situācijas laikā ne-
piemērot iedzīvotājiem soda (nokavējuma) 
procentus par aizkavētiem maksājumiem par 
komunālajiem pakalpojumiem.
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Cits atbalsts

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
(LLKC) mājražotājiem piedāvā iespēju bez mak-
sas izvietot savas produkcijas informāciju Latvi-
jā ražotas pārtikas produktu tiešsaistes katalogā 
“Novada garša”. Lai iekļautu informāciju par savu 
produkciju, mājražotājam jāievēro galvenais kri-
tērijs – jāapliecina, ka produkcija tapusi, izman-
tojot vismaz 70% vietējās izcelsmes izejvielu, kas 
audzēta savā saimniecībā vai iegādāta no Latvijas 
ražotāja. Katalogā “Novada garša” apkopota in-
formācija par Latvijas mājražotājiem un viņu pie-
dāvātajiem pārtikas produktiem, to pieejamību 

http://www.talsi.lv/uzņēmējiem
http://www.novadagarsa.lv/
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un piegādes iespējām. Iespēju “ierakstīties” šajā 
katalogā izmantojušas jau daudzas pašvaldības, 
lai popularizētu savus mājražotājus un uzņēmējus.

Valmierā 25. martā tika uzsākta “Piegāde mā-
jās” – pakalpojuma sniedzēju veicināšanas kam-
paņa #atbalstiValmieru, #atbalstivietējos, #pa-
liecmājās. Katru dienu iniciatīvai pievienojas ar-
vien vairāk uzņēmumu – gan dažādu produktu 
ražotnes, gan biozemnieku saimniecības. Lielisks 
papildinājums ir uzņēmēji un zemnieku saimnie-
cības no Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novada. 
Aicinājumam atsaukušies arī vairāki skaistumkop-
šanas jomas pārstāvji. Iniciatīva “Piegāde mājās” 
apkopo pakalpojuma sniedzējus – uzņēmējus un 
lauksaimniekus un aicina iedzīvotājus #paliecmā-
jās.

Šajā ārkārtas stāvokļa laikā daudzas pašvaldības 
pievērsušās savu uzņēmēju apzināšanai, informā-
cijas sagatavošanai par viņiem un popularizēšanai. 
Tā Siguldas novads, atbalstot novada ēdināšanas 
uzņēmējus, sociālo tīklu vietnē apkopojis informā-
ciju par uzņēmēju piedāvājumiem maltīti pasūtīt 
līdzņemšanai vai piegādei uz mājām. Apkopoti 
ēdienu vai produktu piegādes piedāvājumi arī Jel-
gavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Aiz-
putes, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, Baus-
kas, Burtnieku, Cēsu, Dobeles, Engures, Grobi-

ņas, Gulbenes, Jelgavas, Kandavas, Krāslavas, 
Krimuldas, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Mado-
nas, Mazsalacas, Nīcas, Pārgaujas, Preiļu, Prie-
kuļu, Rojas, Ropažu, Salacgrīvas, Saldus, Sējas, 
Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Tukuma, Vecpie-
balgas, Vecumnieku, Talsu un citos novados.

Rundāles novadā Uzņēmējdarbības un kompe-
tenču attīstības centra vadītāja izveidojusi sa-
rakstu ar vietējo uzņēmēju ražotajām pārtikas 
precēm, kas pieejamas iegādei pēc iespējas tu-
vāk mājām. Rundāles novada mājražotāju sa-
raksts strauji iemantojis popularitāti, jo lietotāji 
ļoti aktīvi dalās sociālajos tīklos (320 dalījušies 
nepilnās divās dienās). Tīklos redzam, ka arī kai-
miņu novadu pagasti vēlas sekot mūsu piemē-
ram, un citu novadu TIC zvana un interesējas par 
šā saraksta izstrādes procesu (kā mēs to dabūjām  
gatavu!?).

Daugavpils novadā tiek piedāvāta iespēja tirgot 
tiešsaistē, aicinot vietējos uzņēmējus savu pro-
dukciju bez maksas izvietot pašvaldības portālā 
www.razotsdaugavpilsnovada.lv.

Pļaviņu novada vietnē izveidota īpaša sadaļa, tas 
arī informē sociālajos tīklos par iespēju iegādāties 
novada mājražotāju pārtikas produktus: publicēta 
informācija par pieejamo produkciju un kontakti 
saziņai.

https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2020/03/14896-jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-mekle-iespejas-atbalstit-uznemejus-arkartas-stavokla-laika/atbalsts.jpg?itok=DBSXsAgi
http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv


Ludzas novada pašvaldības vietnes sadaļā 
“Uzņēmējdarbība” top jauna sadaļa “Ražots Lu-
dzas novadā”, kur vienuviet tiek apkopoti vietē-
jie ražojumi. Pašvaldība aicina iesaistīties ikvienu 
Ludzas novada uzņēmēju, mājražotāju, zemnieku 
un atsūtīt īsu aprakstu par savu piedāvāto preci vai 
pakalpojumu.

Iecavas novada pašvaldība aicina atsaukties gan 
vietējos, gan tālākus stādu audzētājus – izplatītā-
jus, kuri strādā, uzņem savā saimniecībā apmek-
lētājus vai piedāvā stādu piegādi uz mājām. Lai 
atbalstītu vietējos uzņēmējus un iedzīvotāji iegūtu 
informāciju par vietām, kur var iegādāties stādus, 
Iecavas novada pašvaldības vietnes sadaļā “Uzņē-

mējdarbība” iekārtota jauna apakšsadaļa “Dārz-
kopjiem” jeb neliels tirgus placis.
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Sejas maskas un individuālie aizsardzības 
līdzekļi

Joprojām valstī aktuāls ir dezinfekcijas, sejas mas-
ku un aizsarglīdzekļu nodrošinājums. To piegādes 
gaida arī pašvaldības, to kapitālsabiedrības un so-
ciālās aprūpes centri. Priecē, ka vairāki uzņēmumi 
pārorientējuši savu darbību un ražo sejas aizsarg
līdzekļus vai šuj maskas, un uzslavas vērti arī tie 
piemēri, ko var izdarīt pašu spēkiem.

Ventspilī gan šuj maskas, gan izgatavo sejas vai-
rogus un arī ražo durvju rokturus vīrusa izplatības 
ierobežošanai.

Attēlā redzamās sejas maskas tiek šūtas Ventspilī, 
un ar tām pilsētas dome apgādājusi visus pašvaldī-
bas iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekus, ku-
riem tas nepieciešams. Ventspils dome jau krīzes 
sākumā pasūtījusi 40 000 vairākkārt lietojamo se-
jas masku. Vairāki nelielie Ventspils tekstilnozares 

uzņēmumi, pielāgojoties situācijai un pieprasīju-
mam, piedāvā iedzīvotājiem sejas maskas.

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, 
domājot par savu darbinieku drošību un veselību, 
31. martā saņēma iepriekš pasūtītos 3D printētus 
sejas vairogus, ko ikdienas darbā var izmantot 
sētnieki. Vairogu komplekts sastāv no rāmja, re-
gulējamas lentes un trim maināmiem caurspīdī-
giem sejas aizsegiem jeb vairogiem. Tie paredzēti 
atkārtotai lietošanai, jo tīrāmi ar dezinfekcijas lī-
dzekļiem. Šādi sejas vairogi izgatavoti Ventspils 
Tehnikumā, kas, pateicoties projekta “Shield48” 
īstenošanai, pievienojies SIA “3D Technology” de-
centralizētajam sejas vairogu ražotāju tīklam, un 
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skola aprīkota ar nepieciešamajiem 3D printeriem 
un CNC frēzēm.

Ventspils brīvostā strādājošais metālapstrādes 
uzņēmums “Malmar Sheet Metal” nolēmis ie-
saistīties cīņā pret vīrusa izplatību, ražojot durvju 
rokturus, kas palīdz durvis atvērt ar elkoni, nevis 
plaukstu. Durvju rokturi gan ir tikai uzņēmuma pa-
pildu nodarbošanās krīzes laikā un nav plānota kā 
peļņas avots. Pirmais produkcijas pasūtījums no-
sūtīts uz Beļģiju, taču uzņēmums gatavs piedāvāt 
rokturus arī Latvijā, ja būs tāda interese. Uz roktu-
riem iespējams uzdrukāt arī logo.

Jau krīzes sākumā Liepājas uzņēmums “Tonus 
Elast” uzsāka sejas aizsargmasku ražošanu, un 
drīz tam pievienojās vēl citi vietējie tekstilnozares 
uzņēmumi, jo pieprasījums pēc tām auga ar katru 
dienu. Liepājas pilsētas pašvaldība un Nīcas no-
vads, kas šo uzņēmumu uzskata vienlīdz par sa-
vējo, savus darbiniekus varēja nodrošināt vieni no 
pirmajiem Latvijā. Liepājnieku šūtās maskas lie-
tojamas kā individuāls aizsardzības līdzeklis sevis 
un citu pasargāšanai. Lai operatīvi apkalpotu visus 
pieprasījumus pēc Liepājā tapušajām sejas mas-
kām, kā arī koordinētu liela apjoma pasūtījumus, 
kādus šobrīd veic vairāki lielie uzņēmumi un valsts 
iestādes saviem darbiniekiem, Liepājas tekstil-
nozares uzņēmumi izveidojuši vienotu tālruni un 

epasta adresi visas nepieciešamās informācijas 
apkopošanai.

Arī Jelgavas pilsētas pašvaldība apzinājusi uzņē-
mējus un izveidojusi sadarbību ar Jelgavas uzņē-
mumiem, kas uzsākuši individuālo aizsardzības 
līdzekļu ražošanu. Pašvaldības aicinājumam ār-
kārtējā situācijā starp ikdienas darbiem rast iespē-
ju papildināt individuālo aizsardzības līdzekļu krā-
jumus, nodrošinot sejas aizsargmaskas Jelgavas 
pašvaldības policistiem, mediķiem un sociālajiem 
darbiniekiem, atsaukusies SIA “Berling”. Uzņē-
muma šuvējas kopā ar Jelgavas pilsētas slimnī-
cas speciālistiem izveidojušas prototipu, pēc kura 
maskas tiek šūtas. Pirmās maskas piegādātas Jel-
gavas pašvaldības policijai.

Valmierā uzņēmēji palīdzības dienestiem ražo 
sejas aizsargmaskas par pašizmaksu. Pateicoties 
SIA “EchoTech” iniciatīvai, Valmieras Attīstības 
aģentūra izsniegusi koprades darbnīcas DARE 3D 
printeri un iegādājusies izejmateriālus, lai vietējie 
uzņēmēji izgatavotu aizsargvairogus Valmieras 
pašvaldības dienestu vajadzībām. Tā kā vietē-
jie uzņēmēji vairogus izgatavo par pašizmaksu, 
pašvaldība tos var saņemt savā lietošanā bez 



uzcenojuma. Šāda iniciatīva nākusi no vietējiem 
uzņēmējiem – SIA “EchoTech” (Valmiera), SIA 
“Simple Concept” (Kocēnu novads) un valmierie-
ša Jāņa Ozola. Pirmās maskas izdalītas tiem paš-
valdības dienestiem, kam tās visvairāk nepiecie-
šamas, – Vidzemes Slimnīcas medicīnas personā-
lam, Valmieras pašvaldības policijai un Valmieras 
pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes darbi-
niekiem.

Sadzīves maskas ražo arī šūšanas uzņēmums SIA 
“Lattex D” Daugavpils novadā. Viņu 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. Nespējot iegādāties ap-
tiekā un atbalstot vietējo uzņēmējdarbību, Dau-
gavpils novada pašvaldība iegādājusies šūtās sejas 
maskas pie vietējā uzņēmuma.

Arī Krāslavas novada uzņēmumi piedāvā se-
jas maskas. “Latvilna” ražo divu veidu kokvilnas 

maskas – atkārtoti lietojamu standarta masku un 
atkārtoti lietojamu trīs slāņu masku ar filtru no ne-
austa lina; šūšanas rūpnīca “Nemo” piedāvā gan 
anatomiskas kokvilnas sejas maskas, gan standar-
ta ar ielocēm, gan anatomiskas trīs kārtu maskas.

Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Kuldīgas bizne-
sa inkubatora uzņēmums SIA “FABR” savu dar-
bību no jauna un inovatīva lokšņu materiālu ap-
strādes pakalpojuma attīstīšanas ir pārorientējis 
uz personīgo aizsardzības līdzekļu ražošanu. SIA 
“FABR” ražotie sejas vairogi ar zīmolu Airlöv jau 
tiek izmantoti Kuldīgas slimnīcā, Kuldīgas novada 
Sociālajā dienestā, Kuldīgas novada Pašvaldības 
policijā, Skrundas novada Sociālajā dienestā un 
vairākos privātajos uzņēmumos. Vairogs izgata-
vots no dezinficējamiem materiāliem un ir viegli 
pielāgojams dažādiem galvas izmēriem. Zem tā ir 
iespējams nēsāt gan respiratora masku, gan bril-
les. Pieejami divi viziera izmēri – standarta un ar 
augstāku pieres daļu, kas pasargā no inficēšanās 
brīžos, kad nepieciešams pieliekties pie pacienta.
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Olaines novada uzņēmums SIA “Dinair Filton” 
arī sācis ražot un piedāvāt tirgū savu jauno pro-
duktu – sejas maskas. Izmantot atkārtoti vai maz-
gāt gan tās nevar.

Reaģējot uz situāciju pasaulē saistībā ar Covid-19 
izplatību, uzņēmums “DKRobotics” Rēzeknes 
novadā pārorientējis savu darbību un uzsācis se-
jas vairogu ražošanu. Atšķirībā no citiem uzņēmu-
miem “DKRobotics” to gatavošanai izmanto nevis 
3D printerus, bet lāzeriekārtas.

Siguldas novadā interešu izglītības iestāde “Mazā 
brīnumzeme” gatavo sejas vairogus, kas var node-
rēt dažādu jomu pārstāvjiem. Izglītības un tehnolo-
ģiju uzņēmums drukā un komplektē daudzreiz iz-
mantojamos sejas vairogus – vieglus, ērtus, dezin-
ficējamus un piemērotus arī cilvēkiem ar brillēm.

Arī Smiltenes novada uzņēmējs Miks Purmalis 
sācis ražot sejas vairogus. Ikdienā viņš nodarbo-

jas ar mēbeļu un koka izstrādājumu izgatavošanu, 
bet, pielāgojoties situācijai, radīts cits produkts.

Ozolnieku novada iedzīvotāja Sintija Jue Dža-
na uzdāvinājusi sejas aizsargmaskas sociālajam 
dienestam. Viņa ir ķīniete, bet jau astoņus gadus 
dzīvo Latvijā. Janvārī, kad Covid-19 izplatījās Ķīnā, 
viņa nopirkusi astoņas kastītes (kopā 160 gab.), 
jo satraukusies, ka šis vīruss atnāks arī uz Latviju. 
Izlasījusi ziņu, ka sociālajiem darbiniekiem Latvijā 
ļoti trūkst aizsardzības līdzekļu, viņa 80 vairākreiz 
lietojamās maskas vēlējusies dāvināt.

https://www.facebook.com/mazabrinumzeme/?__tn__=K-R&eid=ARDiCuhuUku9u55GIV3RkTYhbuT4ITcRx2X2d-WvMCxWmI2Y5To_z9Q1L544o5ltPs0GlKLIDJEX2NCR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrVreDlo6gwohYlI6mBpi8OYKratnEgrPlh5YL2LAFxMgM8gQp8gj8foHm7QUxvHbrMd-ohrB-oVssWG0NPdHwOVsrBtWgZvglu3CNIGvmqe1L764Cu2Zxaim6OgLxKlTbTDjris-CSu6RlTitxJPkQ-W3Bu7MYYRGKyJsKh9B0kbhVeRL-BemLQQEEZwJPcWOM5C24BFhkA7URlG_OKD034VF5sc8LFPELyZzEOM_4hZEmIlIdj-LrDuDNqyh6le4slSnpKHEzQfwlfKTa9VRlNfYO2RrbRugE0kddIbhaP9f9oOkC5CmNv0OKlkNfOa6YmcOdaaWdQQ7dj_XYYR04g
https://www.facebook.com/mazabrinumzeme/?__tn__=K-R&eid=ARDiCuhuUku9u55GIV3RkTYhbuT4ITcRx2X2d-WvMCxWmI2Y5To_z9Q1L544o5ltPs0GlKLIDJEX2NCR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrVreDlo6gwohYlI6mBpi8OYKratnEgrPlh5YL2LAFxMgM8gQp8gj8foHm7QUxvHbrMd-ohrB-oVssWG0NPdHwOVsrBtWgZvglu3CNIGvmqe1L764Cu2Zxaim6OgLxKlTbTDjris-CSu6RlTitxJPkQ-W3Bu7MYYRGKyJsKh9B0kbhVeRL-BemLQQEEZwJPcWOM5C24BFhkA7URlG_OKD034VF5sc8LFPELyZzEOM_4hZEmIlIdj-LrDuDNqyh6le4slSnpKHEzQfwlfKTa9VRlNfYO2RrbRugE0kddIbhaP9f9oOkC5CmNv0OKlkNfOa6YmcOdaaWdQQ7dj_XYYR04g


Priekuļu novadā bērnudārza “Mežmaliņa” ped
agogi izgatavojuši vairāk nekā 270 sejas aizsarg-
masku, ko arī uzdāvinājuši – pašvaldības policijai, 
sociālajam dienestam, kā arī Valsts policijas un 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dar-
biniekiem Cēsīs.

Jaunjelgavas novada Dienas centra darbinieki 
veidojuši lekcijas par individuālo aizsargmasku šū-
šanu.

Laikā, kad mācības notiek attālināti, darbību tur-
pina Tārgales pamatskolas skolēnu mācību uz-
ņēmumi. SMU “Jebkas no nekā” meitenes pašas 
sākušas ražot jaunu produktu – sejas maskas.
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Materiāla un praktiska palīdzība

Jau pirmajās ārkārtas situācijas nedēļās pašvaldī-
bu domes pieņēma būtiskus lēmumus, lai nodro-
šinātu atbalstu iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem, 
kurus skārusi krīze, piemēram, ēdinātājiem sko-
lās.

LPS veiktajā aptaujā redzams, ka 83 pašvaldībās 
tiek piešķirti īpaši krīzes pabalsti personām, kuras 
ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības (vientuļi seniori, cilvēki pašizo-
lācijā, darbinieki dīkstāvē u. c.). Sociālā palīdzība 
un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti 
visos novados.

Palīdzība tiek sniegta dažādi – naudas pabalsts, 
pārtikas paka, pārtikas karte, zupas virtuve u. c.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nova-
du un pilsētu sociālie darbinieki klientus apkalpo 
galvenokārt attālināti, bet klātienes pakalpojumi 
tiek sniegti tikai neatliekamos gadījumos. Taču tas 
nenozīmē, ka darba viņiem būtu mazāk, tieši otrā-
di – sociālie darbinieki visiem, kas vēršas dienestā, 
iespēju robežās sniedz gan sociālo, gan psiholo-
ģisko palīdzību. Netiek atstāti novārtā seniori, īpa-
ši vientuļnieki, kurus apgādā ar pārtiku, medika-
mentiem, higiēnas precēm un citām nepiecieša-
mām precēm. Tāpat sociālo darbinieku rūpju lokā 
ir riska ģimenes, pusaudži, kam mācības ne tuvu 
nav pirmajā vietā, jaunieši, kas viegli var noiet no 
ceļa, un vēl, un vēl.

Tā kā pašreizējie ierobežojumi būtiski ietekmē sa-
biedrības finansiālo stāvokli, psiholoģisko un emo-
cionālo labsajūtu, radot arvien pieaugošus vardar-
bības un vielu lietošanas riskus, sociālo dienestu 
speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem nākas 
informēt ģimenes par atbalsta un skolēnu brīv-
pusdienu saņemšanas iespējām, obligāto drošības 
noteikumu ievērošanu, sociālo palīdzību un sociā-
lajiem pakalpojumiem, nepieciešamības gadījumā 
klientiem jāpalīdz aizpildīt arī dokumentus. Nereti 
jārisina jautājumi par spriedzes mazināšanu ģime-
nē, izglītības procesu, bērnu aprūpi, audzināšanu 
un disciplinēšanu, vecāku pienākumiem un atbil-
dību u. c.

Šis Covid-19 pandēmijas laiks mums visiem ir sa-
režģīts. Neziņa par tuvāko nākotni rada stresu un 
nedrošību. Mums katram jāiemācās dzīvot citādi, 
organizēt savu ikdienu, apvienojot darbu no mā-
jām un bērnu izglītošanu mājās. Tas var radīt grū-
tības un jautājumus: kā to visu izdarīt? Bērni mā-
jās ir grūti motivējami, vecākiem, iespējams, nav 
nepieciešamo prasmju, lai ar bērnu risinātu peda-
goģiskus jautājumus. Šādās situācijās nevajadzē-
tu kautrēties lūgt padomu un palīdzību. Tāpēc, 
piemēram, Babītes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Saimīte” sociālā pedagoģe un izglītī-
bas psiholoģe sniedz attālinātas konsultācijas, lai 
vecākiem jebkurā brīdī būtu iespēja apspriesties 
par neskaidriem jautājumiem, izmaiņām bērna 
uzvedībā, ģimenes attiecībām, pedagoģiskajiem 
procesiem. Psiholoģiskais atbalsts un palīdzī-
ba pieejama arī Baldones, Burtnieku, Dobeles, 



Garkalnes, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Kandavas, 
Mārupes, Preiļu, Priekuļu, Saulkrastu, Tukuma 
un citos novados.

Taču vislielākie palīgi gan pašvaldību darbinie-
kiem, gan iedzīvotājiem ir brīvprātīgie. No 17. līdz 
20. martam Latvijā norisinājās virtuālais hakatons 
HackForce, lai meklētu risinājumus koronavīrusa 
krīzes radītajiem izaicinājumiem. Uzvarētājos ie-
kļuva 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 ap-
meklējot mājaslapu www.paliecmajas.lv. Lai pa-
līdzētu 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.

Daudzas pašvaldības labprāt pieņem brīvprātī-
go palīdzību – Rīga, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, 
Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Brocēnu, Cēsu, 
Gulbenes, Līvānu, Madonas, Olaines, Preiļu, Rē-
zeknes, Saldus, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, 
Valkas un citi novadi.

Rīgā brīvprātīgos koordinē Latvijas Samariešu 
apvienība un Latvijas Sarkanais Krusts, kas ir ilg-
gadēji Rīgas domes Labklājības departamenta 

sadarbības partneri un ar starptautisku pieredzi 
brīvprātīgā darba koordinēšanā. Rīgā darbojas arī 
bezmaksas tālrunis par sociālo palīdzību. Galvas-
pilsētā atvērtas četras zupas virtuves un deviņas 
siltā ēdiena izdales vietas.

Gulbenes novadā, atbalstot kustības #paliecmā-
jās iniciatīvu par palīdzības sniegšanu pārtikas 
produktu un citu preču sagādē tiem iedzīvotājiem, 
kas atrodas pašizolācijā vai karantīnā, biedrība 
“Dēms” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību 
izveidojusi brīvprātīgo komandu, kas ir gatavi palī-
dzēt iedzīvotājiem.

Bet par Rēzeknes novadu Twitter bija šāds kustī-
bas aktīvistes tvīts:

Jāuzsver, ka #paliecmājās ir brīvprātīgo kustība, 
bet tā nav labdarība: par precēm katrs maksā 
pats. Darbības princips ir vienkāršs: cilvēks, kuram 
vajadzīgas konkrētas preces vai kaut kas no pār-
tikas, zvana uz tālruni 25661991 un piesaka savu 
vajadzību. Zvanu centrs šo palīdzības pieteikumu 
atbilstoši pāradresē attiecīgā novada brīvprātīgo 
grupai, kas šo ziņu saņem speciālā lietotnē. Tad 
brīvprātīgais sazinās ar personu, lai vienotos par 
preču sarakstu, piegādi un samaksas kārtību.
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Savukārt Limbažu novada pašvaldība uzrunājusi 
uzņēmējus, kuri Covid-19 izsludinātās krīzes laikā 
būtu gatavi organizēt medikamentu un pārtikas 
piegādes uz mājām vai nepieciešamības gadījumā 
izmitināt viesu namos tos iedzīvotājus, kuriem jā-
ievēro pašizolācijas laiks. Šim aicinājumam atsau-
kusies SIA “Pirts aptieka”, SIA “Limbažu siltums”, 
SIA “BioVide”, mazumtirdzniecības uzņēmums 
SIA “Sala I.J.”, SIA “Madara 93”, SIA “Limbažu 
taxi” u. c.

Daudzu novadu iedzīvotāji tiek arī pie bezmak-
sas pakām – tie, kam pārtikas pakas pienākas kā 
trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Tāpat 
kā iepriekš, arī krīzes situācijā iespējams saņemt 
pārtikas pakas no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcī-
gākajām personām. Šajā komplektā ietilpst divas 
pārtikas pakas un viena higiēnas un saimniecības 
preču paka ceturksnī katrai personai, kā arī vēl 
divas pārtikas pakas, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi 
bērni vecumā līdz diviem gadiem.

Liels atspaids, īpaši lauku vecļaudīm, ir mājap-
rūpes pakalpojums. Īpašs prieks par Grobiņas 
novada domi, kas, kā varētu domāt, šajā grūtajā 
krīzes laikā nevis samazinājusi pakalpojuma bie-
žumu, bet šo pakalpojumu pat paplašinājusi un ai-
cina cilvēkus ziņot par personām, kurām vēl būtu 
vajadzīga palīdzība pārtikas un medikamentu pie-
gādē, kā arī citos veidos.

Zupas virtuvēs, ēdot siltu zupu, savējos slavē 
daudzbērnu ģimenes, seniori un citi, kam knapāka 
rocība, Valmierā, Jēkabpilī, Carnikavas, Iecavas, 
Kandavas, Limbažu, Salaspils, Talsu novadā un 
citviet Latvijā.

9. aprīlī Preiļu novada Labklājības pārvaldē nori-
sinājās akcija “Palīdzi izveidot pārtikas komplek-

tus skolēniem!”. Akcijā iesaistījās visi Labklājības 
pārvaldes darbinieki, pašvaldības deputāti un ad-
ministrācijas darbinieki, lai trūcīgo, mazturīgo un 
daudzbērnu ģimeņu skolēni jau pirms Lieldienām 
tiktu pie pārtikas komplektiem. Turklāt Preiļos 
pārtikas pakas var saņemt arī ģimenes, kuras ne-
atbilst nedz trūcīgas, nedz maznodrošinātas ģi-
menes statusam, bet kurām šobrīd ir grūtības no-
drošināt sev pārtiku. Šādas pārtikas pakas izsniedz 
Preiļu novada biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs 
“Puķuzirnis””.

Talsu novada pašvaldība sadarbojas ar Janu Bie-
zo, kura veic sirdsdarbu un organizē pārtikas sagā-
di krīzē nonākušām ģimenēm. Tas ir cits atbalsta 
veids, kas atšķiras no pašvaldības piedāvātajām 
pārtikas pakām. Kad vajadzīgs, sociālais dienests 
sazinās ar Janu un viņa sarūpē cilvēkiem nepiecie-
šamo, bet pašvaldības darbinieki to nogādā pēc 
adreses.

Toties Carnikavas novada dome lēma personām, 
kuras sasniegušas pensijas vecumu, kuru ienāku-
mi iztikas līdzekļu deklarācijā nepārsniedz 150 eiro 
un kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss, par pašvaldības līdzekļiem iegādāties 200 
eiro vērtas veselības apdrošināšanas polises. Šis 
lēmums attiecas arī uz personām, kurām ir noteik-
ta 1. vai 2. grupas invaliditāte, kuru ienākumi iz-
tikas līdzekļu deklarācijā nepārsniedz 150 eiro un 
kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas sta-
tuss.

Tā saucamo krīzes pabalstu paredz Ministru kabi-
neta 2020. gada 12. marta rīkojums “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un veiktie grozījumi So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 
kas nosaka, ka 50% no pabalsta apmēra (ne vairāk 
par 40 eiro) sedz valsts, bet otru pusi – pašvaldība.

Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas 
dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, tās 
laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 
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situācijas beigām piešķir pabalstu krīzes situācijā 
līdz 80 eiro vienai personai triju mēnešu periodā. 
Jāņem vērā, ka ģimene (persona) vienlaicīgi nevar 
saņemt citu saistošo noteikumu paredzēto pabal-
stu.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, 
pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene 
(persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

• ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāci-
ju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezal-
gas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarb-
nieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnie-
ka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma 
līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodar-
binātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas 
zaudējuši ienākumu avotu, u. c.);

• ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevu-
mi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolāci-
jā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām 
valstīm, šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājok-
lim, viesnīcai, transportam u. c.);

• ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies ka-
rantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi (pie-
mēram, jāuzrāda rīkojums par bezalgas atvaļinā-
juma piešķiršanu u. tml.), kas apliecina personas 
apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, 
un jāveic lietderības apsvērumi. Jebkurā gadījumā 
personām ir jāvēršas sociālajā dienestā, kur jāie-
sniedz iesniegums un krīzes situāciju pamatojoši 
dokumenti

Daudzas pašvaldības jau piešķīrušas krīzes pabal-
stu.

80 eiro apmērā personai pamatvajadzību nodro-
šināšanai mēnesī katram ģimenes loceklim tiks 
maksāts Jelgavā, Aizkraukles, Babītes, Bauskas, 
Daugavpils, Iecavas, Inčukalna, Jaunpils, Jēkab-
pils, Kokneses, Kuldīgas, Ķekavas, Līgatnes, 
Olaines, Ozolnieku, Priekuļu, Ropažu, Siguldas, 
Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Vecumnieku novadā 
u. c.

Savukārt Aknīstes, Jaunpiebalgas, Līvānu, Mā-
rupes novads un vēl daži lēmuši par 64 eiro.

Liepājā krīzes un pārtikas pabalstu piešķir, kad visi 
ģimenes resursi izsmelti. Liepājas pilsētā deklarē-
tajiem iedzīvotājiem, kuri ārkārtas situācijas radī-
to apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un kuriem 
nav savu līdzekļu, lai iegādātos pārtiku, tiek pie-
šķirts pabalsts pārtikas iegādei – tās ir kartes pār-
tikas iegādei līdz 45 eiro personai un līdz 200 eiro 
ģimenei mēnesī TOP veikalos. Iedzīvotājiem ār-
kārtas situācijā ir iespēja saņemt arī pabalstu, ko 
piešķir domes Sociālo lietu komisija. Pabalsta ap-
mēru nosaka komisija, bet tā maksimālais apmērs 
nevar būt lielāks par 3000 eiro. Personām, kuras 
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ie-
nākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tie-
sības saņemt arī Eiropas atbalstu – pārtikas preču 
un pirmās nepieciešamības preču komplektus.

Vēl pie pašvaldību sniegtā atbalsta iedzīvotājiem 
noteikti jāatzīmē privāto bērnudārzu finansēšana 
krīzes laikā un pat līdzfinansējuma palielināšana, 
kā, piemēram, Rīgā. Apstiprinot Rīgas pašvaldības 
2020. gada budžetu, piešķirts lielāks Rīgas domes 
līdzfinansējums privātajām pirmsskolas iestādēm. 
Pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četriem 
gadiem maksās līdzfinansējumu 250,61 eiro mē-
nesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā 
līdzfinansējums būs 188,71 eiro. Līdzfinansējuma 
summas pārrēķins privātajām izglītības iestādēm 
tiks veikts par periodu no 2020. gada janvāra, iz-
maksājot starpību. Rīgas pašvaldības līdzfinansē-
jums tiks izmaksāts pilnā apmērā arī par bērniem, 
kuri valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā bēr-
nudārzu neapmeklē, kamēr privātā izglītības ie
stāde nav pārtraukusi pakalpojuma sniegšanu un 
vecākiem ir dota iespēja nepieciešamības gadīju-
mā bērnus vest uz bērnudārzu. Savukārt par bēr-
niem, kuri privātās iestādes šobrīd apmeklē, tiek 
maksāts arī līdzfinansējums par ēdināšanas pakal-
pojumu 1,99 eiro dienā.

Finansiālu atbalstu līdzšinējā apmērā visām pilsē-
tas privātajām izglītības iestādēm un privātajiem 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb 
auklēm turpina sniegt arī Jelgavas pašvaldība ne-
atkarīgi no tā, cik bērnu šobrīd iestādi apmeklē. 
Privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm mēnesī 
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par bērnu no pusotra līdz četriem gadiem pašval-
dība maksā 220 eiro, par piecus un sešus gadus ve-
ciem bērniem – 200 eiro, bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzēji par katru bērnu saņem 150 eiro 
lielu pašvaldības finansējumu. Līdz šim pašvaldība 
privātajām iestādēm maksāja proporcionāli bērnu 
apmeklējumam, bet ārkārtējās situācijas laikā fi-
nansējums tiek saglabāts pilnā apmērā neatkarīgi 
no apmeklējuma.

Līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un 
auklēm turpina sniegt arī Ķekavas un Siguldas 
novada pašvaldība.

Atslogs tiem vecākiem, kuriem nav iespējams bēr-
nu atstāt mājās, ir dežūrdārziņi. Tā, piemēram, 
Liepājā turpina darboties četras pašvaldības bā-
zes pirmsskolas izglītības iestādes, Jēkabpilī un 
Kuldīgas novadā dežūrrežīmā strādā tikai viens 
bērnudārzs.

Bet Kokneses novadā 14. aprīļa rītā, ievērojot 
valstī izsludinātās ārkārtas situācijas piesardzības 
noteikumus, durvis pirmo reizi vēra atjaunotās 
Pērses sākumskolas pirmsskolas grupas telpas, 
kas izvietotas skolas 2. stāvā. Šis ir svarīgs brīdis, 
kas dod būtisku soli Iršu pagasta attīstībai un nā-
kotnei.

Daudzu bērnu vecāki atzinīgi novērtē pašvaldības 
atcelto maksu par interešu pulciņu un mākslas, 
mūzikas vai sporta skolas nodarbībām, piemē-
ram, Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Krimuldas, 
Ķekavas, Līvānu, Olaines, Preiļu, Salaspils, Si-
guldas, Smiltenes, Vecumnieku novadā un citur.
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RĪGA

Kultūras process galvaspilsētas iestādēs notiek e-
vidē, un iedzīvotāji aicināti izmantot piedāvātās 
iespējas – iepazīt muzeju krājumus, apskatīt izstā-
žu ekspozīcijas, reģistrēties egrāmatu bibliotēkai, 
klausīties koncertierakstus, mākslinieku sagatavo-
tus stāstījumus, kā arī mācīties kursos un dažādos 
semināros. Pievienojoties Kultūras ministrijas iero-
sinātajai kampaņai #Ēkultūra, Rīgas pilsētas paš-
valdības orķestris “Rīga” piedāvā klausīties kon-
certierakstus orķestra tīmekļvietnē www.orkestris.
riga.lv un sociālo tīklu kontos. Rīgas Centrālā bib-
liotēka (RCB) aicina reģistrēties egrāmatu bib-
liotēkai vietnē 3td.lv un izmantot RCB bibliotēkas 
tīmekļa vietni www.rcb.lv. VEF Kultūras pils 60. ju-
bilejas gadā iedzīvotājiem sniedz iespēju iestādes 
facebook.com/vefkulturaspils kontā vērot video-
materiālus, kuros sabiedrībā populāri cilvēki stās-

ta par savas radošās darbības pirmsākumiem VEF 
Kultūras pilī, šajā sociālo tīklu kontā ikvienam inte-
resentam ir iespēja virtuālā tūrē iepazīt VEF Kultū-
ras pili, kā arī ielūkoties tīmekļa vietnē http://www.
vefkp.lv/ un iepazīt VEF vēstures muzeja virtuālo 
izstādi “VEF 100 gadi”, bet īpašus stāstus pauž arī 
uzņēmumam dāvinātie suvenīri, kas reiz nākuši 
teju no visas pasaules, stāstus par tiem var lasīt 
Facebook kontā https://www.facebook.com/vef-
muzejs. Izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa” savos 
sociālo tīklu kontos piedāvā videosižetus, kuros ir 
skatāmas sarunas ar izstāžu kuratoriem un dažādu 
nozaru mākslas jomas ekspertiem. Muzejs “Rīgas 
jūgendstila centrs” tīmekļvietnē jugendstils.riga.
lv aicina skatīties filmas, kas stāsta par jūgendstila 
laika notikumiem. Virtuāli apskatāma arī muzeja 
ekspozīcija “Jūgendstila interjers” un fotogalerijas 
par aktualitātēm muzejā. Rīgas Porcelāna muzejs 
sociālā tīkla Facebook kontā aicina interesentus 
skatīt videosižetu sēriju “Ko man nozīmē kerami-
ka?”, arī sarunas ar māksliniekiem un keramikas 
pedagogiem. Kultūras centru “Iļģuciems”, “Iman-
ta”, koncertorganizācijas “Ave Sol”, Rīgas Sv. Pē-
tera baznīcas, kultūras pils “Ziemeļblāzma” un 
kultūras centra “Mazā ģilde” tīmekļvietnēs un so-
ciālo tīklu kontos apskatāmas pasākumu fotogrāfi-
jas un dažādi videosižeti par kultūras notikumiem. 
Savukārt kultūras centrs “Ritums” aicina apmeklēt 
centra sociālo tīklu kontus, kur video formātā var 
iepazīt tautas lietišķās mākslas studijas un kolektī-
vus, to ikdienu un nodarbību daudzveidību. Aktua-
litātes par kultūras jomas norisēm Rīgas pašvaldī-
bā skatiet vietnē www.kultura.riga.lv!
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JŪRMALA

Ārkārtas situācijas un #paliecmājās laikā ir īstais 
brīdis pievērsties lietām, kurām ikdienas steigā 
pietrūcis laika, – izlasīt grāmatu, noskatīties iz-
glītojošu raidījumu vai filmu, noklausīties lekciju, 
sākt trenēties vai īstenot ko citu.

INTERESANTI UN RADOŠI RISINĀJUMI 
PAŠVALDĪBĀS

http://www.orkestris.riga.lv/
http://www.orkestris.riga.lv/
http://www.vefkp.lv/
http://www.vefkp.lv/
https://www.facebook.com/vefmuzejs
https://www.facebook.com/vefmuzejs
http://www.kultura.riga.lv/


Izzini Jūrmalu!

• Jūrmalas ielas un apkaimes var izzināt, noska-
toties LTV raidījumu “Ielas garumā” interneta 
lapā ltv.lsm.lv/lv/kultura/ielasgaruma/visi. In-
teresants ir sižets, kas veltīts Rīgas Jūrmalas 
100. dzimšanas dienai.

• Noklausies Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
2. klases kora dziesmu “Pa īstam un pa jokam”, 
kas tapusi attālinātās mācīšanās laikā: youtu.
be/gSKpAa2Jbts!

• Iepazīsti dzejnieces Aspazijas ikdienas gaitas 
nelielos video, ko piedāvā viens no Jūrmalas 
pilsētas muzejiem, Aspazijas māja: www.face-
book.com/aspazijas.maja.

Sporto un aktīvi pavadi brīvo laiku!

• Ievērojot drošības noteikumus, dodies pastaigā 
vai braucienā ar velosipēdu pa Jūrmalas apkai-
mi! Interesantus velomaršrutus atradīsi mājas-
lapā visitjurmala.lv, šeit.

• Sportot mājās un brīvā dabā piedāvā vairāki 
Jūrmalas treneri. KRC “Jaunķemeri” Facebook 
lapā apskatāmi treneru ieteikumi gan nūjoša-
nai, gan vingrošanai mājās: šeit.

• Iedvesmojošu dokumentālo filmu “Laika limits” 
par ātrumlaivu sporta aizkulisēm un pasaules 
vicečempionu jūrmalnieku Nikitu Lijcu var no-
skatīties YouTube.com šeit.
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VENTSPILS

28. martā Ventspilī, koncertzālē “Latvija”, tika 
plānots aizsākt jaunu tradīciju – atzīmēt Starptau-
tisko klavieru dienu. Tā kā klātienes koncerti ne-
bija iespējami, tad tiešraidē no koncertzāles kla-
viermeistars Dāvids Kļaviņš uz sava radītā instru-
menta “470i” atskaņoja dažādu autoru iesūtītos 
skaņdarbus. Interesenti šo koncertu varēja skatīt 
Instagram.

LIEPĀJA 11. aprīlī Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” 
pirmo reizi saviem klausītājiem piedāvāja bau-
dīt koncertu tiešraidē. Izcilais latviešu pianists 
Andrejs Osokins tukšā koncertzāles Lielajā zālē 
uz klavierēm atskaņoja trīs mūzikas dižgaru – Jo-
hana Sebastiāna Baha, Kloda Debisī un Ludviga 
van Bēthovena – skaņdarbus. Šo koncertu savās 
mājās pie ekrāniem vēroja simtiem skatītāju visā 
pasaulē. Gana daudz klausītāju un skatītāju ir arī 
Leļļu teātra un Liepājas teātra izrādēm internetā.

Tāpat dažādās tīmekļvietnēs un sociālajos kon-
tos liepājniekiem tiek sniegti padomi, kur un kā 
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm tiešsaistes 
režīmā, padomi, kur, kā un pie kā vērsties psiho-
loģisku jautājumu gadījumā, padomi, kā vecākiem 
audzināt bērnus šajā laikā, utt.

https://ltv.lsm.lv/lv/kultura/ielas-garuma/visi/
https://youtu.be/gSKpAa2Jbts
https://youtu.be/gSKpAa2Jbts
https://www.facebook.com/aspazijas.maja/
https://www.facebook.com/aspazijas.maja/
http://www.visitjurmala.lv/lv/redzi-un-dari/aktiva-atput/sportiskas-aktivitates/ritenbrauksana/velomarsruti
http://www.facebook.com/Jaunkemeri
http://www.youtube.com/watch?v=Yo-je1rWYGA


JELGAVA

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ap-
meklētājiem durvis slēdza pilsētas sporta bāzes, 
treniņus atcēla fitnesa klubi un apturētas tika arī 
veselības veicināšanas aktivitātes. Taču vairāki Jel-
gavas treneri atraduši veidu, kā pilsētniekus tomēr 
iesaistīt sportiskās nodarbēs mājas apstākļos: viņi 
piedāvā videotreniņus. Viena no pirmajām uz vir-
tuāliem treniņiem aicināja veselības veicināšanas 
programmas bezmaksas treniņu vadītāja Tatjana 
Gorbatko. Viņai sekoja arī citi pilsētas treneri.

Iespēju robežās Jelgavā attālināti organizē arī in-
terešu izglītības nodarbības un tiek strādāts pie 

pilsētas 755. gadadienas svinību organizēšanas at-
tālinātā režīmā.

Foto: Raitis Junkers, mākslas studijas “Mansards” 
audzēkņu darbu kolāža

Pēc mākslas studijas “Mansards” vadītāja mākslinie-
ka Raita Junkera idejas sākta iniciatīva mājas ap
stākļos atraisīt jaunradi, radot gleznas, zīmējumus, 
skices un citus vizuālās mākslas darbus, kas pēc tam 
tiks apkopoti izstādē – gan virtuālā, gan reālā. Ak-
cijā var iesaistīties ne vien profesionāli mākslinieki, 
bet ikviens, kas šajā laikā radoši darbojas vai vēlas to 
pamēģināt. Darbam jābūt tapušam ārkārtējās situā-
cijas periodā, un akcija ilgs līdz tās beigām. Iesūtītos 
darbus apkopos ekspozīcijā, kurai R. Junkers jau de-
vis nosaukumu – “Pēckrīzes izstāde”.
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RĒZEKNE

• Vairākas Rēzeknes 
pilsētas pašvaldības 
iestādes aktīvi darbojas 
sociālajos tīklos, tā, pie-
mēram, Sporta pārval-
de izvieto programmas 
ar vingrinājumiem no 
mājām, sagatavo testus 

par sportu Rēzeknē, kā arī aicina iedzīvotājus 
iesūtīt vēsturiskus mirkļus Rēzeknes sportā.

• Rēzeknes teātris “Joriks” organizē Facebook 
Live lasījumus un izrādes, savukārt Latga-
les kultūrvēstures muzejs piedāvā virtuālās  
tūres.

• Pašvaldība nodrošina video no drona ar būvnie-
cības objektiem.



VALMIERA

Sagaidot Lieldienas, Valmieras muzejs aicināja 
ikvienu kļūt par virtuālas olu kaujas dalībnieku, 
bet līdz 9. aprīlim Valmieras Tūrisma informācijas 
centrs mudināja iepazīt dažādas Valmieras vietas 
virtuāli, piedaloties digitālajā fotoorientēšanās 
spēlē.

Valmieras pilsētas pašvaldība ārkārtējās situācijas 
laikā aicina piedalīties divos Endomondo izaici-
nājumos #paliecvesels!. Valmierieši un Valmieras 
draugi tiek mudināti reģistrēt savus veselības stip-
rināšanai noietos, nosoļotos, nonūjotos, noskrie-
tos un noskrituļotos kilometrus vienā izaicināju-
mā (šeit) un ar velosipēdu nobrauktos kilometrus 
(šeit) otrā izaicinājumā. #paliecvesels! ir Valmieras 
novēlējums valmieriešiem un ikvienam Latvijas un 
pasaules iedzīvotājam un jo īpaši mediķiem.

Valmieras pilsētas pašvaldība priecājas, ka inicia-
tīva #paliecvesels! par veselīgu un aktīvu dzīves-
veidu kļūst arvien plašāka. Sporta veselības centrs 
kopā ar pašvaldību uzsācis #paliecvesels! video 
ciklu, kurā ikviens var saņemt daudzus un dažādus 
praktiskus padomus ar piemēriem savas veselības 
uzlabošanai. Pirmajā video pamata bāzes vingri-

nājumus demonstrēja valmierietis divkārtējais 
olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris 
Štrombergs (šeit).

Foto: Valmieras muzejs

Valmieras muzejs aicina piedalīties izaicinājumā 
“Pastaiga ar suni” un bildēties vēsturisku foto 
rakursā. Apskati Valmieras muzeja Facebook lapā 
publicētās senās Valmieras fotogrāfijas, mēģini 
uzminēt, kur tās uzņemtas, dodies uz turieni, no-
fotografē ainavu no tā paša rakursa un attēlu sūti 
Valmieras muzejam. Fotogalerija regulāri tiks pa-
pildināta ar jauniem pavedieniem, lai rudenī labā-
kie meklētāji savus fotostāstus ieraudzītu izstādē.

Valmieras muzeja nākamā aktivitāte ir loģisko 
ķēžu veidošana vēsturisko lietu sasaitei ar mūs-
dienu lietām mājsaimniecībās. Tās būs vēsturis-
kas priekšmetu ķēdes, lai iepazītu senas lietas un 
meklētu to līdzinieces mūsdienās. Tā, piemēram, 
ja ķēdes sākumposms ir pūralāde, tad nākamie 
posmi mūsdienās ir skapis vai drēbju pakaramais 
u. tml.

Vēl viena virtuālā ekskursija “Pa Valmieru kopā 
ar arhitektu” aizvedīs ceļojumā pa pilsētu, iepa-
zīstot tās senāko un mūsdienu arhitektūru, muzej-
niekiem stāstu veidojot kopā ar pilsētas arhitekti 
Zandu Lapsu. Katru piektdienu pie interesentiem 
dosies jauns stāsts, to atrast varēs Valmieras mu-
zeja vietnē valmierasmuzejs.lv un Facebook lapā.

Tāpat plānots publicēt muzeja krājumā atrodamās 
fotogrāfijās, kas aicina pasmaidīt, izdomājot tām 
atbilstošu aprakstu.

Vēl jāuzteic Valmieras mūziķu solokoncerti pan-
sionāta un slimnīcas darbiniekiem un klientiem.
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http://www.endomondo.com/challenges/42798244
http://www.endomondo.com/challenges/42807287
https://www.valmiera.lv/lv/video/527_paliecvesels_video_no_vidzemes_olimpiska_centra/
https://www.facebook.com/valmieras.muzejs/photos/pcb.2819183384862215/2819180681529152/?type=3&theater
https://valmierasmuzejs.lv/
https://www.facebook.com/valmieras.muzejs/


JĒKABPILS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība iedzīvotājiem piedā-
vā vairākus radošus risinājumus ārkārtas stāvokļa 
laikā. Te uzskaitījums:

iedzīvotāji aicināti piedalīties un iesūtīt brīvā for-
mā savas iniciatīvas konkursam par pasākumu īs-
tenošanu Viedās pilsētas risinājumu jomā;

uzņēmēji aicināti zvanīt pa tālruni, lai saņemtu 
profesionālas juridiskās konsultācijas par Covid-19 
ietekmi uz uzņēmējdarbību, iespējamiem risinā-
jumiem biznesa saglabāšanai, risku novēršanu un 
atbalstu darbiniekiem;

iedzīvotāji aicināti iesūtīt idejas un piedalīties bal-
sošanā pilsētas labiekārtošanai, kuru realizācija 
tiks uzsākta jau šomēnes;

no 30. marta līdz 3. aprīlim 12–18 gadus veci jau-
nieši varēja piedalīties starptautiskajā mākslas 
nedēļā “Extreme Sketching”, kurā piedalījās arī Jē-
kabpils sadraudzības pilsētas;

pamanījuši aktīvu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
darbību, lai rastu risinājumus, kā ārkārtas situāci-
jā palīdzēt krīzē nonākušajiem jēkabpiliešiem un 
ģimenēm ar bērniem, vairāki Jēkabpils uzņēmēji 
vērsušies pašvaldībā ar iniciatīvu sniegt palīdzīgu 
roku, atbalstot ģimenes un atbalsta organizācijas 
ar finansējumu vai ražoto produkciju, piemēram, 
atsevišķu mediķu ēdināšanas nodrošināšana Jē-
kabpils reģionālajā slimnīcā;

Jēkabpils sporta centrs piedāvā trīs pastaigu marš-
rutus Jēkabpils apkaimē un konkursu vērīgākajiem 
staigātājiem;

Iedzīvotāji aicināti piedalīties sporta viktorīnā – at-
bildēt uz jautājumiem par sportu Jēkabpilī, Latvijā 

un pasaulē, krāt punktus un laimēt balvas no Jē-
kabpils sporta centra;

par godu Jēkabpils 350. gadadienai Jēkabpils kultū-
ras pārvalde un interešu apvienība “Literāts” aicina 
gan jaunus, gan pieredzējušus autorus domāt par 
Jēkabpili un to, kas veido tās identitāti šajā tik savā-
dajā laikā, kā arī rakstīt dzejoļus par pilsētu un pieda-
līties radošo darbu konkursu “Manai pilsētai – 350”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsaka lielu pateicī-
bu uzņēmumam SIA “Latgran”, kas apņēmies 
segt izdevumus vairāk nekā 100 dāvanu karšu (30 
un 15 eiro vērtībā) nodrošināšanai tām ģimenēm, 
kas kādu iemeslu dēļ neatbilst pašvaldības sais-
tošajos noteikumos ietvertajām atbalstāmajām 
audzēkņu grupām (piemēram, bērna deklarētā 
dzīvesvieta ir Jēkabpils, bet viņš mācās skolā vai 
pirmsskolas izglītības iestādē citā novadā). Tāpat 
pašvaldība saka paldies uzņēmumam SIA “Mar-
gret”, kas katru dienu kopš 23. marta nodrošina 
garšīgas un siltas pusdienas SIA “Centrālā labora-
torija” personālam un dežurējošajiem pašvaldības 
policijas darbiniekiem Sporta nama telpās, kur ik 
dienu veic Covid-19 analīzes, kā arī uzņēmuma SIA 
“Evits” kafejnīcai “Oāze”, kas parūpējās par sil-
tām un garšīgām pusdienām Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas Perinatālās aprūpes centra un Uzņemša-
nas nodaļas darbiniekiem.
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AIZKRAUKLES NOVADS

Šogad aizvadījām citādas Lieldienas, jo Latvijā 
noteikti pulcēšanās ierobežojumi un ciemošanās 
pie radiem un draugiem aizliegta. Lai dalītos ar 
idejām kopīgai laika pavadīšanai un uzmundrinā-
tu cits citu, Aizkraukles novada pašvaldība aici-
nāja iedzīvotājus piedalīties sociālajā akcijā #sar-
gasimaizkraukli un publicēt fotogrāfijas un video 
ar svētku svinībām šaurā ģimenes lokā. Savukārt 
vietējie uzņēmēji tika uzrunāti piedāvāt nelielas 
pateicības labākajiem autoriem. Šādu izglītojo-
šu sociālo akciju pašvaldība rīkoja pirmoreiz. Tās 
mērķis bija saliedēt novada iedzīvotājus, meklē-
jot neierastu un mūsdienīgu veidu sabiedrības uz-
runāšanai.
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AGLONAS NOVADS

#Paliecmājās laikā Aglonas novada centrālā bib-
liotēka aicina piedalīties nelielā novadpētniecības 
konkursā par Aglonu un novadu. Atbildes tiek gai-
dītas līdz 30. aprīlim.

AIZPUTES NOVADS

Galvenie pamatprincipi stiprai imunitātei ir sports, 
fiziskā slodze un svaigs gaiss. Tas viss ir Kazdangas 



muižas parkā, kur apmeklētāju ērtībai parka kar-
tes pieejamas pie lieliem info stendiem šādi, kā re-
dzams attēlā.

Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJA” pirms 
Lieldienām aicināja iedzīvotājus iesaistīties svēt-
ku radīšanā, izveidojot olu medības mazākajiem 
novadniekiem un to ģimenēm. Lai to izdarītu, bija 
jāsagatavo pašam vai jāiesaista jaunākie ģimenes 
locekļi olas zīmējuma radīšanā, tas jāizgrezno un 
jāielīmē vai jāievieto savas mājas logā vai logos 12. 

un 13. aprīlī vai jau 11. aprīļa vakarā, lai “cīruļi” varē-
tu atrast olas agri no rīta. Zīmējumi bija jāizvieto tā, 
lai tos būtu iespējams redzēt no ielas vai trotuāra. 
12. un 13. aprīlī, dodoties ar ģimeni pastaigā svaigā 
gaisā, bija jāmeklē olu zīmējumi novada iedzīvotā-
ju logos un jāsaskaita, cik olas izdevies ieraudzīt.

Savukārt Aizputes novadpētniecības muzejs pie-
dāvā Facebook virtuālo pastaigu pa Aizputi #pa-
liecmājās #virtuālāpastaiga #aizputesmuzejs sēri-
jās jebkurā laikā.
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AKNĪSTES NOVADS

Aknīstiešus un jebkuru interesentu šajā laikā prie-
cē novada mākslinieces Jēkabpils mākslas skolas 
Aknīstes filiāles skolotājas Evas Jočas virtuālā 
gleznu izstāde. Viņa glezno gan darbnīcā, gan ķer 
to, kas ir dabā. Izstāde.

4. maijā novadā plānoti virtuālie Baltā galdauta 
svētki “Pie viena galda katrs savās mājās”. Svēt-
kos uzņemtās fotogrāfijas tiks izvietotas fotogale-
rijā mājaslapā un FB kontā.

ALOJAS NOVADS

Visu aprīli Staiceles pilsētas bibliotēkā bija pare-
dzēta Vidrižu amatnieka galdnieka Māra Guķa 
unikālo koka darbu izstāde, tomēr sakarā ar ār-
kārtējās situācijas pagarināšanu tas jādara attāli-
nāti.

ALSUNGAS NOVADS

• Alsungas Mūzikas skolas Mākslas klase Face-
book lapā publicē sa-
vus šā perioda darbi-
ņus.

• Alsungas vidusskola 
klašu WhatsApp gru-

pās publicē savus radošos darbus.
• Alsungas Tūrisma un informācijas centrs plāno 

izstādi un jauno ekspozīciju ielikt Facebook, lai 
par paveikto informētu iedzīvotājus.

• Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde izdarā-
mos darbiņus nodod veikalā, lai vecāki tos reizē 
ar pārtikas produktiem nogādātu mājās bēr-
niem kopā ar sveicienu vēstulīti no skolotājas; 
bērniem šī taustāmā saite ļoti patīk.

"https://www.facebook.com/Aizputesmuzejs/?__tn__=kCH-R&eid=ARCZyiXiRBb2rpoxcu8Wyt5W2iR_lcghiOigg3D53eFQETqURXNRu9PRpc13C0lvGuGQUe-wnyf7PhZI&hc_ref=ARQaH7Ou6flQ3EvFp5iUTSGJUIXyi8G0PttRncM3v9G4AzkNIHClS2XuLDWEgiBFWko&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAPJgfIawaj_4uV0e-B4ma0Qfo_4guwi1spkVCYRhb599M-QSUH83AyQB0e9NYm6-uZeh27tUQB3m8BOqmlSxOo3fPGiSv-LQuNB-RB_G9R1vGd17mlYiT94j0PxiAm2AXM2nyPHQNjBL4NpZYpPwohAq5v3GL1Uxlh4vLNrmPfsnN1buSu7cw_irfiWDhcNzUYiwhqU_N1U78aA2zklJrp4s3jRwHe3TrDe4OMZSAH6brOI7N0XbPt9NMOceOJOZcYzf-upVqyBigq6X5pM1HeFmw3dWf0e1HLmSqlBkKCVnE4IpPWA-ZQ8hQ066-3TeU5hkd0vuZ4_3ARP_j-hcWrWmE5q9E
"https://www.facebook.com/hashtag/paliecm%C4%81j%C4%81s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPJgfIawaj_4uV0e-B4ma0Qfo_4guwi1spkVCYRhb599M-QSUH83AyQB0e9NYm6-uZeh27tUQB3m8BOqmlSxOo3fPGiSv-LQuNB-RB_G9R1vGd17mlYiT94j0PxiAm2AXM2nyPHQNjBL4NpZYpPwohAq5v3GL1Uxlh4vLNrmPfsnN1buSu7cw_irfiWDhcNzUYiwhqU_N1U78aA2zklJrp4s3jRwHe3TrDe4OMZSAH6brOI7N0XbPt9NMOceOJOZcYzf-upVqyBigq6X5pM1HeFmw3dWf0e1HLmSqlBkKCVnE4IpPWA-ZQ8hQ066-3TeU5hkd0vuZ4_3ARP_j-hcWrWmE5q9EbEHHEpw3akev1hgEZz15bJdFLXv_l3XsoflpdWGd9tAKTWifI9gH7OW1kEWJbC8naRH
"https://www.facebook.com/hashtag/paliecm%C4%81j%C4%81s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPJgfIawaj_4uV0e-B4ma0Qfo_4guwi1spkVCYRhb599M-QSUH83AyQB0e9NYm6-uZeh27tUQB3m8BOqmlSxOo3fPGiSv-LQuNB-RB_G9R1vGd17mlYiT94j0PxiAm2AXM2nyPHQNjBL4NpZYpPwohAq5v3GL1Uxlh4vLNrmPfsnN1buSu7cw_irfiWDhcNzUYiwhqU_N1U78aA2zklJrp4s3jRwHe3TrDe4OMZSAH6brOI7N0XbPt9NMOceOJOZcYzf-upVqyBigq6X5pM1HeFmw3dWf0e1HLmSqlBkKCVnE4IpPWA-ZQ8hQ066-3TeU5hkd0vuZ4_3ARP_j-hcWrWmE5q9EbEHHEpw3akev1hgEZz15bJdFLXv_l3XsoflpdWGd9tAKTWifI9gH7OW1kEWJbC8naRH
https://www.facebook.com/hashtag/virtu%C4%81l%C4%81pastaiga?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPJgfIawaj_4uV0e-B4ma0Qfo_4guwi1spkVCYRhb599M-QSUH83AyQB0e9NYm6-uZeh27tUQB3m8BOqmlSxOo3fPGiSv-LQuNB-RB_G9R1vGd17mlYiT94j0PxiAm2AXM2nyPHQNjBL4NpZYpPwohAq5v3GL1Uxlh4vLNrmPfsnN1buSu7cw_irfiWDhcNzUYiwhqU_N1U78aA2zklJrp4s3jRwHe3TrDe4OMZSAH6brOI7N0XbPt9NMOceOJOZcYzf-upVqyBigq6X5pM1HeFmw3dWf0e1HLmSqlBkKCVnE4IpPWA-ZQ8hQ066-3TeU5hkd0vuZ4_3ARP_j-hcWrWmE5q9EbEHHEpw3akev1hgEZz15bJdFLXv_l3XsoflpdWGd9tAKTWifI9gH7OW1kEWJbC8naRHyaMyjJWOfxR8TSyAqltzrIZGGc7_aPv9vIh9YU_4lxX63Obp9B1DXvpVjsm7sQpgyrD4fi1x5xk8iaL3NS3Uc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/aizputesmuzejs?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPJgfIawaj_4uV0e-B4ma0Qfo_4guwi1spkVCYRhb599M-QSUH83AyQB0e9NYm6-uZeh27tUQB3m8BOqmlSxOo3fPGiSv-LQuNB-RB_G9R1vGd17mlYiT94j0PxiAm2AXM2nyPHQNjBL4NpZYpPwohAq5v3GL1Uxlh4vLNrmPfsnN1buSu7cw_irfiWDhcNzUYiwhqU_N1U78aA2zklJrp4s3jRwHe3TrDe4OMZSAH6brOI7N0XbPt9NMOceOJOZcYzf-upVqyBigq6X5pM1HeFmw3dWf0e1HLmSqlBkKCVnE4IpPWA-ZQ8hQ066-3TeU5hkd0vuZ4_3ARP_j-hcWrWmE5q9EbEHHEpw3akev1hgEZz15bJdFLXv_l3XsoflpdWGd9tAKTWifI9gH7OW1kEWJbC8naRHyaMyjJWOfxR8TSyAqltzrIZGGc7_aPv9vIh9YU_4lxX63Obp9B1DXvpVjsm7sQpgyrD4fi1x5xk8iaL3NS3Uc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.youtube.com/watch?v=JWNU8uTn8m0&feature=share&fbclid=IwAR0rZ1ecndVO7kKbbNt04fCgNMqUTU6xk8ayecrECBx8ox_wc5Rrlh4-Rl0


ALŪKSNES NOVADS

Aprīlī Alūksnes novada pašvaldība uzsāka Face-
book kampaņu “Paliec mājās – izglāb kapusvēt-
kus”, aicinot populārus alūksniešus veidot video-
sveicienus ar tām lietām, ko var darīt vienatnē, vai 
arī vienkārši novēlēt visiem uzturēt pozitīvu garu.

Daudz radošu ideju ir Alūksnes bērnu un jauniešu 
centram Pa GALMS, neļaujot jaunradei apsīkt arī 
šajos nestandarta apstākļos. Viņi arī zina, kā var 
saglabāt un noformēt svarīgas un interesantas at-
miņas, piedzīvojumus un sajūtas, un gatavi tajās 

dalīties – SCRAPBOOKING! Tālāk varat noskaidrot 
arī paši!
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APES NOVADS

Šajā laikā visiem vēlams daudz laika pavadīt svai-
gā gaisā, tāpēc Vidagas bibliotēkas āra lasītava 
ar pieturvietām Virešu pagastā gaida lasītgribē-
tājus! Lasītava pieejama 24 stundas diennaktī. 
Plaukti atrodas pie Vidagas bibliotēkas, pie skoli-
ņas un pie Virešu saieta nama.

ĀDAŽU NOVADS

Bērnudārzs “Strautiņš” saviem mazajiem audzēk-
ņiem katru dienu veido dažādus izglītojošus, izklai-
dējošus un aktīvus videouzdevumus, ko pildīt mājās.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola savukārt rīko vir-
tuālus zīmējumu konkursus, uzdevumus, pēc tam 
atrāda audzēkņu darbus virtuālos albumos Face-
book, kā arī organizē deju izaicinājumus. Intere-
santāko un neparastāko iesūtīto deju video auto-
riem – balvas.

Deju kolektīvs “Sprigulis” deju mēģinājumos tre-
nējas katrs savās mājās, attālināti, ik nedēļas izvei-
do kopīgu video ar kādu deju.

Laikā, kad nav ieteicams atrasties veikalos un citās 
sabiedriskās vietās, nenotiek kultūras un sporta 
pasākumi, vairāk laika pavadām pastaigās svai-
gā gaisā dabā. Fotoentuziasti aicināti pastaigas 
izmantot lietderīgi, radot skaistas fotogrāfijas ar 
mirkļiem un burvīgām vietām Ādažu novadā, un 
piedalīties fotokonkursā “Mans Ādažu novads”.

"https://www.facebook.com/pagalmsaluksne/?__tn__=K-R&eid=ARCDJHNrW6oTiAPg_gq7JF7yPLUbv0h0BtGyXIROFM_nGPismVPjwtf3gKPah01lB7e6KURDKg0dnbPp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZ_6odMeNVpXNJbXtCxZvR7FDboUkhUBpHGM6yxNZ190p6FQR51ZHxwT-y6aFLt_zLE_kgQ-cZqPFqIALfQTkTKSJEgvWqkFWrDrwikas2S7tZwvKnE1-Px5aCdbHirUpk9YWsCp45p5NZmJaqEYwHTi3BX5aFQ42Q7yNiEpQDKOKwoGqTM73ee2OBlBIDJSiDhSdysSPkJb9WyOjABAmowheYo4S48ygoiElpR1jQvo2trByjm4Ky4965zVfcAmyaF4WDVHiE3Ac2zh2i3mYKd-c4Y4c7-qWcUMl_ekkUXN9hvAIjp6djmHRvcDHshoxaYmTA2LhsAGlzbNaKyoqhuzduZJJRMPa1YP7583ChwrI4JzVVYBT2


BABĪTES NOVADS

Novada izglītības iestādēs notiek dažādi radoši 
projekti, ko audzēkņi kopā ar pedagogiem veic at-
tālināti.

Lieldienās sociālā tīkla vietnē facebook.com tika 
organizēts virtuāls konkurss “Skaistākā Lieldienu 
ola” (tēmturis #BabītesNovadaSkaistākaOla).

Babītes novadā tiek piedāvātas arī idejas brīvdie-
nām, jo izveidoti trīs pastaigu maršruti. Pirmais 
no tiem ir Krāču kalni un Ķemeru tīrelis, otrais 
pastaigu maršruts – Pilskalns, un trešais marš-

ruts aicina drošā pastaigā pa skraju priežu mežu, 
vienlaikus izzinot nozīmīgas vēstures lappuses SIA 
“Rīgas meži” iekārtotajā Ziemassvētku kauju pie-
miņas vietā pie Antiņu kapiem.

Kamēr #paliecmājās, vari izplānot savas ļoti gai-
dītās brīvdienas Pierīgā. LEADER sadarbības 
projektā “Tūrisms kopā” ir izdots jauns tūrisma 
informatīvais izdevums “Apceļo Pierīgu! Idejas ce-
ļojumiem un atpūtai Mārupes, Olaines, Babītes, 
Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novados”. Šis būs 
lielisks palīgs, lai varētu plānot nelielus un tuvus iz-
braucienus Pierīgā, kad situācija valstī ar Covid-19 
radīto krīzi būs stabilizējusies. Brošūra tiešsaistes 
versijā pieejama šeit vai ej.uz/Turismskopa_buk-
lets.
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BALDONES NOVADS

Baldones Mākslas skolā attālinātais mācību pro-
cess rit pilnā sparā: pedagogi sagatavo uzdevu-

mus un ievieto tos eklasē, tad audzēkņi uzdoto 
izpilda, nofotografē un nosūta atpakaļ skolotāja 
vērtējumam. Komunikācija ar audzēkņiem notiek 
arī caur tālruņa lietotni Whatsapp. Veidojot uzde-
vumus, pedagogi ņem vērā, ka audzēkņiem var 
nebūt mājās krāsu, lielu papīru, grafisko dator-
programmu un visa cita, kas tiek izmantots Māk
slas skolā klātienē. Tāpēc uzdevumi izpildāmi ar 
dabas materiāliem, kā arī ar parastu pildspalvu vai 
zīmuli. Lieldienas gaidot, mazie baldonieši parū-
pējās arī par svētku dekoru – olu – krāsošanu, tiesa 
gan, paguva apgleznot tikai piecas no visām Bal-
dones olām. Apgleznošana notika skolotājas Ievas 
Muzikantes attālinātā vadībā. Audzēkņu darbi tiek 
publicēti skolas mājaslapā www.baldonesmaksla.
lv un Facebook profilā: Baldone Art School.

https://www.pierigaspartneriba.lv/wp-content/uploads/2020/04/buklets_bez-kropenem_compressed.pdf
http://ej.uz/Turismskopa_buklets
http://ej.uz/Turismskopa_buklets
http://www.baldonesmaksla.lv/
http://www.baldonesmaksla.lv/


BALTINAVAS NOVADS

Baltinavas novadā šajā laikā rīkoti vairāki konkursi, 
izmantojot sociālos tīklus (kultūras un sporta akti-
vitātes), lai mājās pavadāmais laiks būtu lietderīgs 
un interesants. No 23. marta līdz 14. aprīlim Balti-
navas novada iedzīvotāji – gan kopā ar ģimeni, gan 
individuāli – tika aicināti piedalīties akcijā “Nav kur 
sportot – sporto mājās!” un nodarboties ar sev pie-
mērotiem un pieejamiem sporta veidiem, pēc tam 
ar foto vai video daloties sociālajā tīklā Facebook, 

pievienojot tēmturus #baltinavasnovads, #balti-
navasporto, #paliecmājās. Radoši konkursi notika 
gan 6.–8. klašu skolēniem, gan visu vecumu bal-
tinaviešiem, gan arī novada vecākā paaudze tika 
aicināta dalīties atmiņās un uzrakstīt savu dzīves-
stāstu vai pieredzes stāstu, lai vēlāk tos apkopotu 
grāmatā “Baltinavas stāsti”.

Skaistas un interesantas vietas, kurp doties dabā 
Baltinavas, Balvu, Rugāju, Kārsavas un Viļakas ap-
kārtnē, ir Baltinavas muižas parks, Balvu pilsētas 
parks un vides objekts “Gaiss”, Balvu vecais parks 
Kubulu pagastā, Kalņa ezera apkārtne Rugāju 
novadā, Malnavas muižas parks Kārsavas nova-
da Malnavas pagastā, Numernes dabas parks ar 
skatu torni un vides objektu “Uguns” Kārsavas 
novada Salnavas pagastā, Balkanu dabas parks un 
Stiglovas grava Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, 
Stompaku purva taka un Mitrakalns Viļakas nova-
da Susāju pagastā un vēl citas. Plaša informācija 
par mazāk zināmām dabas un atpūtas vietām Lat-
vijas valsts mežos ir www.mammadabakarte.lv, 
kā arī lietotnēs LVM GEO un “Dabas tūrisms”.
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BALVU NOVADS Ar apzinību, drošību, inovatīvām un jaunām, ne-
bijušām pieejām, dvēseles lidojumu radošajās 
izpausmēs, ar kārtīgu humora devu Balvu nova-
da ļaudis sagaida pavasari un secina, ka mums, 
latviešiem, vīruss nav ierobežojums, tā ir iespēja 
sevi pacelt jaunā līmenī, darbs vienmēr mūs dzen 
uz priekšu, mēs protam rast risinājumu. Balvu no-
vada Vīksnas pagastā saka: “Covid aizslēdza mums 
durvis, mēs attaisījām logus!”

Kultūras dzīve

Bibliotēkas:

http://www.mammadabakarte.lv,


Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule: 
“Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka krīzes laiks ir biblio-
tēku laiks! Arī šī ārkārtas situācija to apliecina. Cil-
vēkam ir cits laika sadalījums un arī nepieciešamība 
kaut ko mainīt savā ikdienā. Meistarīgi apvienojot 
valdības, pašvaldības un kolektīva iekšējās drošības 
izstrādātos noteikumus ar iespēju komunicēt ar lie-
totājiem attālināti un ierobežota personīgā kontak-
ta apstākļos, mēs sniedzam iedzīvotājam kvalitatī-
vu pakalpojumu. Var tikai priecāties par to, cik ātri 
bibliotēkas lietotāji ir gatavi pieņemt jaunas komu-
nikācijas formas. Jā, protams, paliek ilgas pēc pasē-
dēšanas lasītavā ar avīzi rokā un nesteidzīgas pago-
zēšanās interneta zālē (un ne tikai lietotājiem), jā, 
protams, ir karantīna atgrieztajām grāmatām un ci-
tas neērtības, bet ir patīkami, ka, sākot darba dienu 
un atverot ALISI, jau gaida vairāki desmiti grāmatu 
pasūtījumu. Nesatiekot klātienē savu apmeklētāju, 
sagatavotās grāmatu paciņas satiek savu lasītāju. 
Mēs, protams, gaidām šīs situācijas beigas, bet kat-
ru dienu priecājamies par iespēju attīstīt jaunas ie-
maņas un prasmes!”

Balvu novada Krišjāņu pagasta bibliotēka 7. aprī-
lī (Veselības dienā) rīkoja zibakciju “Kustēsimies 
kopā!”. Iedzīvotāji bija aicināti sociālajos tīklos ie-
vietot fotomirkļus, kur viņi kustas – vingro, strādā, 
aktīvi atpūšas. Akcijā iesaistījās pagasta darbinieki, 
Krišjāņu pirmsskolas grupiņas bērni un audzinātāji, 
arī pagasta iedzīvotāji. Visu aprīli norisinās arī akcija 
“Par tīru Krišjāņu pagastu!”. Ir savākts milzumdaudz 
atkritumu no mežiem, ceļmalām, pļavām.

Balvu novada muzejs:

Izmanto virtuālās izstādes iespējas, piemēram, uz 
25. martu – “Atmiņas par Sibīriju”, kuru kā reālu iz-
stādi bija plānots šogad martā izstādīt Balvu Valsts 
ģimnāzijā.

Sekojot vēsturisko notikumu atceres datumiem, 
sociālajos tīklos tiek ievietota informācija un kāda 
fotogrāfija no muzeja krājuma, piemēram, Balvu 
pagasta valdes 1. sanākšana 1926. gada 1. aprī-
lī; ieteikumi un ticējumi par Lieldienām; apsvei-
kums Balvu Tautas teātrim Starptautiskajā teātra 
dienā – izmantojot šodienas un vēsturiskos foto; 
11. aprīlī par godu mākslinieka Pētera Džigura 
dzimšanas dienai tika sagatavota virtuāla izstāde.

Kultūras dzīve pagastos:

Balvu novada Briežuciema pagastā Lieldienu laikā 

pagasta iedzīvotāji tika aicināti fotogrāfijās iemū-
žināt svētku svinēšanu katrs savās mājās, un at-
sūtīt fotogrāfijas, lai veidotu digitālu fotoalbumu 
“Lieldienas Briežuciemā 2020”.

Latvijas neatkarības gadadienā bija nolemts godi-
nāt arī pagasta iedzīvotājus, kuri ar savu aktivitāti, 
jaunradi un darbu darījuši labu savam pagastam 
un novadam. Pasākums nenotiks, taču pagasta 
darbinieki un pašdarbības kolektīvu vadītāji ar sa-
viem ļaudīm izvēlēsies katrs vienu cilvēku, kurš šo 
pagodinājumu pasākumā būtu saņēmis, un sarū-
pēs šim pagasta cilvēkam paša gatavotu pārstei-
guma dāvanu un veltījuma vārdus.

Ja situācija arvien neļaus rīkot publiskus pasāku-
mus, saulgriežus ielīgos digitāli – iedziedot katrs 
savu līgotni, tās apkopojot un ierakstot diskā.

Laikā, kad nenotiek pasākumi, pagasta iedzīvotāji 
mājās gatavo radošus darbus izstādei.

Krišjāņu pagastā nedēļas garumā notika akcija: 
katru dienu iedzīvotāji aicināti tērpties citā krāsā, 
fotografēties un sūtīt bildes kultūras darba organi-
zatorei vai dalīties sociālajos tīklos.

Tilžas pagastā kultūras nama darbinieki un ama-
tiermākslas kolektīvu dalībnieki aktīvi iesaistīti Til-
žas brīvdabas estrādes dzīvžoga izveidošanā, jau 
iestādītas gandrīz 300 liepas.

Sporta dzīve:

Balvu Sporta centrs, kas kopš 1. aprīļa pievienots 
Balvu Sporta skolai, organizēja akciju “Balvi pret 
Covid-19!”. Tā bija fizisko aktivitāšu veicināšana jeb 
izaicinājums uz 14 dienām ar noteiktiem vingrinā-
jumiem un aktivitātēm. Dalībniekiem bija jāiesū-
ta, kā veicas, aktivitātes filmējot vai ar fotogrāfi-
ju parādot veiktos uzdevumus. Dalībnieki bija no 
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Balvu, Viļakas, Alūksnes, Rīgas un Rugāju novada.

Jaunieši:

Balvu Bērnu un jauniešu centra darbinieki, brīv-
prātīgie un jaunieši šuj sejas maskas. Pagaidām 
gan vēl viņi apgūst pašu šūšanas tehnoloģiju, taču 
darbi virzās uz priekšu, tā ka drīz redzēsim, kam 
jaunieši šīs maskas dāvinās. Ideju esot daudz!

Balvu novada pagastos dzīve rit pilnā sparā! Tā kā 
ir pavasaris, darba netrūkst apkārtnes labiekārto-
šanā: ievērojot visus epidemioloģiskos norādīju-
mus, tajā iesaistās visi pagasta pārvalžu darbinie-
ki, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un dalībnie-
ki. Pat remontus izlēmuši veikt pašu spēkiem, pie-
mēram, Bērzpils pagastā pašu spēkiem remontē 
pagasta ēkas zāli.
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BAUSKAS NOVADS

Muzeji sociālajos tīklos piedāvā virtuālas ekskur-
sijas. Ienāc virtuālā ekskursijā Bauskas muzejā, 
Tautas lietišķās mākslas studijā “Bauska” un Viļa 
Plūdoņa muzejā šeit!

BEVERĪNAS NOVADS

Novada iedzīvotāji izmanto aplikāciju Endomon-
do, braucot ar velosipēdu, skrienot, nūjojot un 
pelnot punktus, jo pasākuma beigās aktīvākie sa-
ņems balvas.

Notika zīmējumu konkurss bērniem “Manas Liel-
dienas”, un labākie zīmētāji Lieldienās tika pie bal-
viņām.

Izsludināts ikgadējais mazo projektu konkurss 
“Veidojam vidi ap mums” un jauno uzņēmēju at-
balsta programma.

http://www.latvia360.com/lv?search=#city:Bauska


BROCĒNU NOVADS

Brocēnu novada pašvaldības policija patrulē nova-
da teritorijā un pārbauda, vai iedzīvotāji nepulcē-
jas grupās sabiedriskās vietās, un aicina ziņot paš-
valdības policijai par neapzinīgiem pilsoņiem, kuri 
neievēro MK rīkojumus par ārkārtas situāciju.

Bibliotēkas piedāvā lasītājiem grāmatu piegādi 
līdz mājas durvīm vai nodošanu divatā, ievērojot 
visus norādījumus par piesardzību.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus, ejot dabā, ņemt 
līdzi personu apliecinošu dokumentu, jo var izno-
māt nūjas un doties nūjot.

Brocēnu novada kultūras iestādes izmanto šo lai-
ku, kad nav apmeklētāju, lai veiktu telpu kosmē-
tiskos remontdarbus un apmeklētājus varētu sa-
gaidīt mājīgās un skaistās telpās.

Jaunieši attālināti veido dažādus uzdevumus un 
izglītojošus videopadomus WhatsApp un sociāla-
jos tīklos. Brocēnu novada jauniešu centrs “Kopā” 
trešdienās plkst. 16 gan savā Instagram kontā, gan 
Facebook lapā publicē izaicinājumus, spēles un uz-
devumus.
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BURTNIEKU NOVADS

Burtnieku novada pašvaldībā aktīvi seko līdzi no-
tiekošajam un pēc iespējas nodrošina līdzvērtīgu 
atbalstu uzņēmējiem, skolēniem, iedzīvotājiem, 
tāpat kā citās pašvaldībās.

Ejot dabā, iedzīvotāji aicināti iemūžināt fotogrā-
fijās Burtnieku novada dabas ainavas un kultūr-
vēstures objektus. Skaistākās fotogrāfijas līdz 
24. maijam var iesūtīt fotokonkursa “Mans Burt-
nieku novads” pavasara posmam. Piecu visaug

stāk novērtēto fotogrāfiju autoriem šajā posmā 
balvā sarūpēts pretēji atverams lietussargs ar koši 
zaļu akcentu!

CĒSU NOVADS

Attālinātās mācības Cēsu novada skolās notiek 
bez sevišķām problēmām – Cēsu skolotājas pat 

rada saturu īpašajam IZM attālināto mācību TV 
kanālam.

Pašvaldība izstrādājusi arī ieteikumus brīvā laika 
pavadīšanai nedēļas nogalēs.

Kā saulains akcents drūmajā laikā – koncertzāles 
“Cēsis” nodrošinātā bezmaksas tiešsaistes strau-
me: Andrejs Osokins, Reinis Zariņš un Daumants 
Liepiņš unikālā soloprogrammu projektā “Laik-
meta piezīmes klavierēm”.



CIBLAS NOVADS

Bibliotēkas par savu darbību informē Facebook 
kontā.

Kultūras darbinieki izmanto iespēju un atrodas at-
vaļinājumā.

Pirmsskolas izglītības iestādes 
šo laiku izmanto, lai sakārto-
tu telpas (veic nepieciešamos 
remontus), un pakāpeniski iz-
manto atvaļinājumus, lai vasa-
rā nevajadzētu slēgt bērnudār-

zus uz mēnesi vai diviem.
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DAUGAVPILS NOVADS

Lai ieraudzītu to, ko ikdienā mēs neredzam, jau ce-

turto reizi Kalupē notiek seno mantu izstāde. Ka-
lupieši no skapjiem, bēniņiem, noliktavām cēluši 
gaismā savus “dārgumus” – kleitas, somas, šalles, 
lakatus, sedziņas, traukus, kurpes, kaklarotas. Tie 
stāsta, kā senos un ne tik senos laikos bērni gājuši 
skolā, ko sievietes ģērbušas un ko veikalos varēja 
nopirkt.

Laikā, kad daudzi strādājam attālināti un inter-
netvide ir kļuvusi par mūsu tikšanās vietu, 15. ap-
rīlī novada iedzīvotāji tika aicināti pieslēgties Dau-
gavpils novada Kultūras centra “Vārpa” sociālā 
tīkla Facebook profilam un būt kopā ar novada 
jaukto kori “Latgale” un dziedātāju Juri Ostrovski. 
Skatītājiem bija iespēja ne tikai vērot spēli, bet arī 
tajā iesaistīties.

DOBELES NOVADS

Dobeles novada tūrisma ļaudis, pavasari gaidot, 
aicina atklāt teiksmotā Zebrus ezera apkārtni – 
par teiksmotu to nodēvējis rakstnieks Kārlis Ieviņš. 
1938. gadā izdotais romāns “Pie teiksmotā ezera” 
ir ne tikai mīlas stāsts, bet arī brīnišķīga poēma 
par Zebrus ezeru un tā apkārtni. Tuvumā gan nav 
labiekārtotu dabas taku, taču ikviens var te atrast 
savām iespējām kaut ko piemērotu. Otra vieta, ko 
rekomendē Dobeles TIC, ir pie mazā Gaurata eze-
ra, kas atrodas tikai 5 km attālumā no Dobeles.



DURBES NOVADS

Šim laikam īpašais Durbes nova-
dā pavisam īsi: mūsdienu deju ko-

lektīva nodarbības un Lieldienu pasākumi ar olu 
krāsošanu un zaķu gaidīšanu – attālinātā režīmā, 
izmantojot gan sociālos tīklus, gan citas mūsdienu 
tehnoloģijas.
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GROBIŅAS NOVADS

• Zentas Mauriņas piemiņas istabu (vietējā mu-
zeja) logos izvietota mākslinieka Jāņa Anmaņa 
gleznu izstāde, kas iepriekš bija skatāma telpās.

• Izveidots videogids, ar kuru attālināti izstaigāt 
Grobiņas arheoloģisko ansambli, kas nominēts 

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarak
stam.

• Izveidots ceļvedis – 11 maršruti Grobiņas nova-
dā – putnu vērošanai ģimenes lokā.

• Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidussko-
la sadarbībā ar pašvaldības Kultūras nodaļu 
organizē zīmējumu akciju “Attālums tuvina”. 
Zīmējumus uz Latvijas neatkarības gadadienu 
izvietos dažādās vietās novadā – iestāžu logos 
un citur.

• Neraugoties uz ārkārtas situāciju, uz Lieldie-
nām novadā tika izvietoti rotājumi, jo prieks 
taču ir vajadzīgs!

• Novada Facebook kontā līdztekus svarīgai in-
formācijai saistībā ar Covid-19 pašvaldība ievie-
to arī iepriecinošu informāciju.

GULBENES NOVADS

Novada kultūras darbi-
nieki Facebook piedāvā 
dažādus izaicinājumus, 
piemēram, “Attālinātā 
Lieldienu ekspedīcija”, 
kurā dalībniekiem bija 

jāiesūta dažādas tematiskas fotogrāfijas, veidojot 
kolāžu. Labākie ieguva balvu. Līdzīgi sociālos me-
dijus izmanto arī citas iestādes.

Jauniešu centrs “Bāze” un novada jaunatnes darbi-
nieki izaicina jauniešus kopā ar ģimeni, draugiem 
vai individuāli pārbaudīt savas zināšanas, atminot 
30 mīklas par Gulbenes novadu.



IECAVAS NOVADS

Lai dalītos ar idejām kopīgai laika pavadīšanai un 
ārkārtējās situācijas periodā uzmundrinātu cits 
citu, Iecavas novada pašvaldība aicināja iedzī-
votājus piedalīties sociālā akcijā. Dalībniekam 
bija jānofotografē vai jānofilmē, kā pavada laiku 
mājās vai ārā; izveidotais foto vai video jāpublicē 
savā Facebook, Twitter vai Instagram kontā; obli-
gāti pievienojot tēmturi #paliecmajasIecava. No 
visiem ierakstiem pašvaldība izlozēja trīs veiksmi-
niekus, kuri par citu cilvēku iedvesmošanu saņēma 
veicināšanas balvu no Iecavas novada pašvaldības.

Iecavas Kultūras nama darbinieki izveidojuši aiz-
raujošu, interesantu, atraktīvu un izzinošu spēli-
viktorīnu. Katru darbdienu sociālā medija Face-
book Iecavas Kultūras nama lapā tiek publicēti pie-

ci jautājumi par un ap kultūras namu, notikumiem, 
pulciņiem un citiem interesantiem faktiem iz kul-
tūras nama dzīves. Atbildes jāiesūta līdz nākamās 
dienas plkst. 9, jo stundu vēlāk publicē nākamos 
jautājumus. Katras nākamās nedēļas pirmdienā 
tiešraidē nosaka vienu pareizo atbilžu iesūtītāju, 
kurš iegūs ieejas karti divām personām uz vienu 
(pēc izvēles) no kultūras nama pasākumiem. Ie-
ejas karte būs derīga vienu gadu. Spēle turpināsies 
vairākas nedēļas.

Iecavas Jauniešu centrs izveidojis jaunu izaicinā-
jumu – interaktīvu pastaigu maršrutu Iecavā. 
Izaicinājums ar nosaukumu “Iecavas pastaiga jeb 
#palieckājās” ir atrodams mobilajā aplikācijā “Ac-
tionbound”, ko var lejupielādēt Google Play vai 
App Store. Spēles uzdevumu meklēšanas secība 
nav noteikta, maršrutu katrs veido pats; kopējais 
maršruta garums ir aptuveni 6 kilometri.
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IKŠĶILES NOVADS Ikšķiles Veselības veicināšanas centra audiologo-
pēde Madara Ungere apkopojusi informācijas avo-
tus pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem par mā-
cīšanos mājās. Papildus izveidota infografika par 
kopīgām aktivitātēm prasmju un iemaņu apguvei 
(motorās prasmes, valoda, kognitīvās prasmes) 
mājas apstākļos, veicot mājas darbus.

Viņas kolēģe fizioterapeite Ieva Bļodone savukārt 
sagatavojusi videonodarbību “Makšķerēšanas 
pārgājiens” ar vienkāršiem elpošanas un krūšu 
kurvja mobilitāti uzlabojošiem vingrojumiem, ku-
rus veikt mājās.

https://www.facebook.com/IecavaKN
https://www.facebook.com/IecavaKN


JELGAVAS NOVADS

Jelgavas novada pašvaldība sociālajos tīklos rīko-

jusi fotokonkursu ar #paliecmajas tēmturi un iesa-
ka idejas pastaigām svaigā gaisā.
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KANDAVAS NOVADS

Kandavas novadā, turpinot pagājušajā gadā aiz-
sākto tradīciju – konkursu “Zaķu festivāls” –, arī 
šogad iedzīvotāji un uzņēmēji gatavoja zaķu figū-
ras, lai tās priecētu pilsētniekus un viesus un dažā-
dotu Kandavas vizuālo tēlu. Kaut gan valstī izsludi-
nātās ārkārtas situācijas dēļ konkursu nācās atcelt, 
novada uzņēmēji jau bija sākuši gatavoties Zaķu 



festivālam, tāpēc neatstāja darbu pusceļā. Kanda-
vas skvēros un pakalnos vietējo un pilsētas viesu 
acis un sirdis šajā tik saspringtajā laikā priecē vai-
rāk nekā desmit dažādas Lieldienu kompozīcijas. 

Konkursa “Zaķu festivāls” idejas autors ir kandav-
nieks Ainārs Vilkaušs (SIA “Kalve Kandavā”), kurš 
iecerējis, ka ar laiku festivāls varētu kļūt par popu-
lāru pasākumu, kas pilsētai piesaistītu tūristus.
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KOCĒNU NOVADS

Kocēnu novadā gan mazus, gan lielus šogad Liel-
dienās iepriecinājis atraktīvs videosveiciens jeb 
Lieldienu olu ceļojums Kocēnu novadā, ko varat 
noskatīties šeit.

Aicinot nedrūzmēties, bet būt aktīviem, Lieldienu 
dekorus pašvaldība izvietojusi plašā teritorijā no-

vada ciemu centros un tikai ar acīm baudāmās vie-
tās (kokos, uz ēkām, elektrības stabos u. c.).

Visit Kocēni, aicinot iet dabā, nepulcēties un būt 
aktīviem, sagatavojusi aprakstu par novada dabas 
un kultūrvēsturiskiem objektiem, kuros ikdienā 
nav liels apmeklētāju skaits.

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu arī vīru-
sa pārņemtajā laikā, Kocēnu novada pašvaldība 
izsludinājusi “Endomondo” izaicinājumus “Iz-
kustini pavasari” un “Ieskrien pavasarī”, kas 
sākās 27. martā plkst. 7 un noslēgsies 21. jūnijā 
plkst. 23:59. Tās ir sacensības dažādos sporta vei-
dos brīvā formā, veicamas individuāli. Izaicinā-
jums sadalīts divos atsevišķos aktivitāšu veidos: 
riteņbraukšana, laivošana, skrituļslidošana, roller-
slēpošana – “Izkustini pavasari!”; skriešana, doša-
nās pārgājienā, orientēšanās, soļošana – “Ieskrien 
pavasarī!”.

KOKNESES NOVADS

Kokneses amatierteātris, strādājot attālinātā re-
žīmā, iestudējis Skaidrītes Kaldupes pasaku “Va-
ravīksne pār jūru un dārzu”, kuras videoieraksts 
ievietots pašvaldības vietnē www.koknese.lv.

KRUSTPILS NOVADS

Tuvojoties Lieldienām, Facebook kontā Atašienes 
pagasta Kultūras nams izveidoja pasākumu “Gai-
dīsim Lieldienas kopā, paliekot katrs savās mājās”, 
kur publicēti dažādi uzdevumi un izaicinājumi.

Savukārt Kūku pagasta bibliotēka aicina Krust-
pils novada iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā 

“Skaistākie mirkļi kopā ar ģimeni” un iemūžināt 
ģimenes kopābūšanas priekus.

https://www.youtube.com/watch?v=K2PellTdgK0
http://www.koknese.lv


Vēl viens krīzes laika ieguvums Krustpils novadā 
ir atklātais dižkoks. Tā ir Variešu pagastā augošā 

priede, kuras apkārtmērs – 2,59 m. Priede ir aizsar-
gājams koks jeb dižkoks jau no 2,50 m apkārtmēra.
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KULDĪGAS NOVADS

Bibliotēkas radoši un attālināti nodrošina grāmatu 
piegādi, palīdz skolēniem un studentiem piekļūt 
vajadzīgajai informācijai attālināti. Kuldīgas Gal-
venā bibliotēka marta beigās piedāvāja interaktī-
vu, izzinošu un virtuālu pārgājienu “Ūdens Kuldī-
gā”! #paliecmājās.

Bērnu un jauniešu centra pulciņu pedagogi izaici-
na audzēkņus līdzdarboties internetā.

Kuldīgas mūzikas skolas skolotāji atraduši radošus 
veidus, kā pasniegt stundas attālināti.

Lai iedzīvotājus un sporta skolas audzēkņus mudi-
nātu vingrot un kustēties arī mājās, Kuldīgas nova-
da sporta skola savā Facebook lapā publicē video, 
kuros sporta skolas absolventi demonstrē dažādus 
vingrinājumus.

Kuldīgas novada muzejs savā Facebook lapā iepa-
zīstina ar mākslas darbiem no izstādes “Iedvesmo-
jošā Kuldīga 19.–21. gadsimta gleznās un grafikā”, 
ko šobrīd klātienē muzejā diemžēl nevar apskatīt. 
Kuldīgas novada muzejs piedāvā ielūkoties vairā-
kās muzeja veidotās izstādēs, neizejot no mājas. 
Spied šeit un izvēlies kādu no virtuālajām izstā-
dēm!

https://www.facebook.com/hashtag/paliecm%C4%81j%C4%81s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCseL0U-4dL68sNImr5k_E_RNkxAQBKGFN7bBxynurStE04dAVbp9EXEm_znCcecTHZWJNxX8P6lL96-wY3kukhgLZragXblC0gKjniOPLWuvB6VcEgo5eGfZ5RlPLoUEpIMWFgqzZ8G49jXlvI8NXkA31skjK_7YbihvTKrrv5IyXruw78EmkFxfra2lYonfZIZnzLz7wphwJgSMoAxLubmKH3UFp-QgRr3EIzHngN4FppNDJlXGtpxZBKAZ79ThqfvMU5JS34_V-uFsilvzZEqIuGh9_aD1_dOHzHQRDi8vtFZ9JS33v4wEeeemblpGoAmG4HzEMENF6h_g0X5idFQr-btjLnxaYqEijQEDXcTa3xC6KO4z7onDVLAjaCtwnsOHN6gz1GRUGZayGzQRauwVhxGehzq9Vx_YcWbRO3-h0srJNhFVgubOAPfsdwyuKAQqZoKZSKnbpRhlGTRuzcpIdYZ-47yN0hQQD8rw1PY3fq9pQ7D2os&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/kuldigasmuzejs/?__tn__=K-R&eid=ARCNHsWw1ew6Q3pUkVu3kVFHY4HQe-lNmY98Y2w4RUfwqcytiA1FBVeZa5UDFxUV-Sf661nME5NiokUg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxJ2_pPO3uS0G1hLgukbLUuKeVGGh2eTR7JKKfRse7fE7sgqsjqZuJvGnvMKkcuCgluvz6Ql04T7YWiFMe9Skuwa65_q9lSGVyL4ScHwz28RNDCakUzN93KF_LduurpvA-JuB8aSpQQdZyfykjheM6R-ZugHa-geVOMwrS4u4hQzTXTI_o3SadORflBtDfy4UiIRrX0eZvs1lMbVlOhzSQxMEkMCgzzstLGaZlmHHBSzK3r35VI1Zsp2LcTXPjeklss33gDYOdSM2vyMJLDdvEG3GjV1-oaCVYcpaumfJArcbKzW3wfJvdEBleBDhfY58arnYtM1t6Xz9ZYdYZqv1EFncO31BEkjvYECICMWr5-MyTZq6JS3zh1KuQVIDO9u7j08oJGM7sgMB05uwaA4AzOPhQnNr-_yUt9OVlhOsk4ymwFWEjqXgZcyHE_KnzZ72I7LGpunLzhkhS_510-3WwU7R3FKaVbcA6bzABb_hLt9VoH3hk4uAh
http://www.kuldigasmuzejs.lv/virtualas-izstades


Kuldīgas novada pašvaldības policija atsāku-
si velopatrulēšanu. Izstrādāti speciāli maršruti, 
galveno akcentu liekot uz Pilsētas dārza teri-
toriju un pastaigu taku gar Ventas labo krastu. 
Velopatruļa savu darbu turpinās līdz septembra 
beigām. Dienās, kad būs lietains un auksts laiks, 

inspektori varēs maršrutu apsekot ar automašī-
nu. Vēl pašvaldības policija lēmusi Liepājas ielā 
un pilsētas centrālajās ielās divas reizes dienā 
veikt arī kājnieku patruļu. Pēc saviem ieskatiem 
inspektori šos maršrutus varēs veikt ar kājām vai  
velosipēdu.
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ĶEKAVAS NOVADS

* Ķekavas novada Sporta aģentūra Facebook lapā 
liek sporta treniņus, rīko konkursu “Paliec mājas, bet 
turpini kustēties” un mudina iesākt rītu ar vingroju-
miem, kas nodrošinās enerģiju visai dienai (šeit).

* Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs rīko 
koncertus tiešsaistē jauniešiem un citiem intere-
sentiem.

* Ķekavas Novadpētniecības muzejs piedāvā vir-
tuālās tūres par muzeja ekspozīciju, savukārt Ķe-
kavas Mākslas skola piedāvā savu 25. jubilejas iz-
stādi apskatīt virtuālajā tūrē.

* Radītas īpašas krāsojamās lapas mazajiem no-
vadniekiem, lai viņi varētu izkrāsot zīmējumus 
ar dažādām novadā sastopamām vietām, ko var 
izprintēt un izkrāsot ar zīmuļiem, flomāsteriem 

vai ūdenskrāsām vai atvērt bilžu formātus (png), 
izmantojot programmu “Paint” un izkrāsot zīmē-
jumus datorā.

* Novada bibliotēkās lasītājs grāmatas var pasū-
tīt attālināti, izmantojot bibliotēku ekatalogu, un 
tās viņam tiek atstātas norunātajā vietā un laikā.

* Ķekavas TIC piedāvā divus pārgājienu maršrutus. 
Viens ved pa Daugmales puses meža taciņām un 
ir ap 2 km garš, otrs maršruts ved pa Plakanciema 
puses meža taciņām un arī ir ap 2 km garš. Abus 
maršrutus var lejuplādēt šeit. Ja pastaigā dodaties 
kopā ar bērniem, tad, lai interesantāk un izzino-
šāk, līdzi varat ņemt šo darba lapu.

* Ķekavas TIC arī aicina piedalīties konkursāspēlē 
“Atklāj Ķekavas novadu!”. Jāuzmin, kas redzams 
aizklātajā fotogrāfijā, jākrāj punkti, un saņem bal-
vu! Spēle ilgs līdz 20. maijam.

https://bit.ly/2UCcQH7
https://failiem.lv/u/2jph2zs5#/
https://failiem.lv/u/sxwhzjqg#/


LIMBAŽU NOVADS

Laikā, kad kultūras namu un arī Limbažu Teātra 
mājas durvis ir cieši aizdarītas, teātris atvēris attā-
lināto skatuvi, kurā var redzēt agrāko gadu iestu-
dējumu ierakstus (šeit).

Limbažu Galvenā bibliotēka piedāvā:

* piedalīties virtuālā akcijā “EsLasuMājās”;

* risināt krustvārdu mīklu par un ap Limbažiem;

* izzināt kultūrvēsturiskās vērtības kolekcijas mo-
nētās un balsot par 2019. gada tīkamāko monētu;

* apskatīt limbažnieces Ingas Lāsmas Saļmo glez-
nu un celu jostu izstādi “Dzīvesprieks” virtuāli bib-
liotēkas mājaslapā un šeit;

* apskatīt Limbažu Galvenās bibliotēkas virtuālās 
izstādes (šeit): “Limbažu vīru dziesmas trīs gad-
simtos”; “Staiceles papīrfabrikai – 120”; “Muižu 
vēstures skices”; “Baumaņu Kārlis”; “Ūdru dzim-
ta”; “Minhauzens”; “Limbažu izdevējdarbība”; 
“Mantojums1”; “Zudusī Latvija”;

* aplūkot virtuālo novadpētniecības izstādi “Iepa-
zīstot Vidrižu pagasta kultūrvēsturisko mantojumu”.

Arī pagastu bibliotēkas aprīlī piedāvāja dažādas 
interesantas attālinātās aktivitātes vietējiem ie-
dzīvotājiem.

Marta beigās Limbažu pilsētvidē tika izvietoti vēl 
divi audiogidi, kas stāsta par Limbažu vēsturisko 
centru un tā saukto Zviedru garnizona baznīcu. In-
formācija pieejama latviešu un angļu valodā. Au-
diogidus meklējiet Cēsu un Torņu ielas krustojumā 
un Dzirnavu ielas sākumā! Lai noklausītos stāstī-
jumu, viedtālrunī nepieciešama QR koda lasīšanas 
programma.
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LĪVĀNU NOVADS

* Līvānu 1. vidusskola 
regulāri ievieto sociāla-
jos tīklos video par to, 
kā notiek attālinātais 
izglītības process no 
skolēnu, skolotāju un 
vecāku skatpunkta.

* Līvānu novada Kultūras centrs ievieto informāci-
ju par attālinātām iespējām veidot Lieldienu rotā-

jumus un svinēt svētkus, paliekot mājās.

* Izstāžu atklāšana un virtuālā apskate Latgales 
Mākslas un amatniecības centra Facebook kontā, 
atraktīvs Kultūras centra videosveiciens Lieldie-
nās un aicinājums ievērot visus drošības noteiku-
mus.

* Līvānu 1. vidusskolas direktora videouzruna sko-
las Facebook kontā par izglītības iestādes aktua-
litātēm un uzmundrinājums skolēniem, pedago-
giem un vecākiem.

http://www.facebook.com/AuseklaLimbazuTeatris
https://www.facebook.com/pg/limbazubiblioteka/photos/?tab=album&album_id=2536435006597681
https://ej.uz/LGBvirtualasizstades


OLAINES NOVADS

Pašvaldības policija veic patrulēšanu un izskaidro-
jošo darbu gadījumos, kad netiek ievēroti noteik-
tie ierobežojumi.

Pozitīvie piemēri:

* jauniešu centra “Popkorns” organizētie pasāku-
mi tiešsaistē;

* Olaines Kultūras centra pulciņu vadītāji iespēju 
robežās attālināti organizē nodarbības un iedzīvo-
tājus uzmundrina ar videosveicieniem.

* Olaines Vēstures un mākslas muzejs aktīvi un 

radoši Facebook kontā informē iedzīvotājus par 
muzejnieku darbu un aktualitātēm. Jāpiebilst, ka 
aprīlī muzejs skatē “Gada labākā būve 2019” iegu-
va atzinību nominācijā “Pārbūve”.
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OZOLNIEKU NOVADS

* Ozolnieku novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta daļa rīko konkursus novada FB lapā un la-
bākajiem ar bezkontakta piegādi nodod balvas. 
Līdz šim notikuši divi videokonkursi “Sporto mājas 
ap stākļos” (šeit). Viena konkursa dalībnieka iesūtī-
tais video rādīts arī TV3 raidījumā “900 sekundes”.

* Ozolnieku Tautas nams aizvadījis fotokonkursu 
“Ar smaidu pret vīrusu”, kurā iedzīvotāji meklēja 
smaidu dabā, dzīvniekos, sadzīves priekšmetos un 
iesūtīja dalībai konkursā. Šobrīd notiek konkurss, 
kurā iedzīvotāji aicināti parādīt, kā viņi aizstāj kul-
tūras un mākslas iztrūkumu savā dzīvē.

* Savukārt Ānes jauniešu centrs aicina jauniešus 
iesaistīties ēst gatavošanas konkursā.

* Visi ar konkursiem saistītie video atrodami nova-
da YouTube kanālā šeit.

Marta beigās pedagogiem paredzētais forums ar 
viedokļu līderu lekcijām daļēji notika tiešsaistē.

* Izglītības daļa izveidojusi informācijas apmaiņas 
epastu jautājumiem un ieteikumiem par attālinā-
to mācību procesu, kas ļoti palīdzot gan procesa 

rīkotājiem, gan vecākiem.

Bērnu rotaļu laukumos un āra trenažieru lauku-
mos uzstādītas brīdinājuma zīmes, kas aicina ne-
lietot ierīces.

Pašvaldībā tiek pamanīti un novērtēti novada ie-
dzīvotāju labie darbi. Tā Ozolniekos Saules ielas 
9. nama 1. kāpņu telpas iedzīvotāji lepojas un saka 
lielu paldies divu dzīvokļu īpašniekiem par viņu 
iniciatīvu un uzņēmību, kuri par saviem līdzekļiem 
un pašu spēkiem nokrāsoja kāpņu telpas sienas, 
kas remontu nebija piedzīvojušas jau kādu laiku. 
Pašvaldība aicina stāstīt par labajiem darbiem no-
vadā, atrakstot uz domes epastu, lai par tiem uz-
zinātu arī citi.

https://www.youtube.com/channel/UCEhm2UeP8c-IgJ7IQcljo2A
https://www.youtube.com/channel/UCEhm2UeP8c-IgJ7IQcljo2A


PĀVILOSTAS NOVADS

Pāvilostas novadā līdz 20. maijam norisinās ra-
došais konkurss bērniem un jauniešiem “Mana 
Pāvilostā”. Pāvilostas novada TIC un Pāvilostas 
novada pašvaldība aicina bērnus un jauniešus ve-
cumā līdz 16 gadiem zīmēt, aplicēt vai, izmantojot 
kādu no sev tuvajām datorprogrammām, izveidot 
darbu par savu mīļāko vietu vai lietu Pāvilostā vai 
attēlot sajūtas, ar ko saistās Pāvilosta.

Otrs konkurss, kas ilgs līdz pat 1. oktobrim, sau-
cas “Tver 2020 mirkļus Pāvilostas novadā!”. Tas 
it foto un video konkurss.
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PĻAVIŅU NOVADS

Krīzes laikā pļaviņieši piegādā pusdienas arī Pļavi-
ņu Neatliekamas palīdzības mediķu bērniem.

Pirms Lieldienām tika atklāta virtuālā pirmsskolas 
interešu izglītības audzēkņu “Mazā darbnīca” un 
1.–6. klašu audzēkņu radošo darbu izstāde “Mans 
prieks”. Tā gan redzama tikai foto failos.

Pļaviņieši saka: esi atbildīgs, bet aktīvs! Tāpēc, 
šajā ārkārtējās situācijās laikā sakot stingru “NĒ” 
publisku vietu apmeklējumam un kolektīviem pa-
sākumiem, tomēr saprotot, ka svarīgi ir teikt “JĀ” 
rūpēm par savu veselību un pastaigām dabā, ai-
cina piedalīties trīs aizraujošās spēlēs un virtuālā 

izlozē par noderīgām un skaistām Pļaviņu novada 
Tūrisma informācijas centra sarūpētām balvām. 
#Plavinasiedvesmo!

PREIĻU NOVADS

• Pašvaldības policijas reidi pilsētā un novadā sa-
darbībā ar Valsts policiju, lai atgādinātu iedzī-
votājiem būt sociāli atbildīgiem.

• Virtuālā mākslas izstāde Preiļu novada Bērnu 
un jauniešu centrā.

• Preiļu Galvenā bibliotēka piedāvā iedzīvotā-
jiem jaunas digitālās novadpētniecības spēles 
un viktorīnas.

• Preiļu pilsētā notiek regulāra (katru dienu) 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu 
dezinfekcija.

• Daudzi Preiļu novada uzņēmēji sākuši piedāvāt 
savu produkciju attālināti, uzņēmēji piegādā 
ēdienu mājās.

• Brīvprātīgie jaunieši Preiļos izplata informāci-
ju daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, piegādā 
pārtiku un medikamentus personām ar kustību 
traucējumiem un senioriem, kuri dzīvo vieni.

https://www.facebook.com/hashtag/plavinasiedvesmo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKwgvmCs6UxmlzKLCPViTDugEnvcsOuNaDSiCFccFiKGmBCQFvFYd88PSMxvY4Z45Rb3LvnwDVvg9fFh_Qj6qIY-4Fm8-4Lr7ShGCvqVjUf154l0X_25Rh-F7FNCIC6DvFjigTNGdg8k3wiAFmhbavD8XHSGBOPEP8g6VC1Ev4E6xrxOcc4KIk4yKLnF7NXQLEnK8XM5ccQje3RAiwc_PDV-t_M6J66-KQxoi065G_t0Z1gWeKZUb-CXKbctf2dZvjugHrtEC29hiJVzK4OZb1Kl25qfCDQ7j7YlnyKjV5JXX3inCHTCAOvNEgK4oqKGmg7PS1ycoTc5qzYgSdATqhvJHn&__tn__=%2ANK-R


Labklājības pārvalde piedāvā psihologa bezmak-
sas konsultācijas telefoniski.

Ikviena rīcība iedzīvotāju veselības, drošības un 
labsajūtas nodrošināšanai ārkārtas situācijas laikā 
ir radoša un liek meklēt dažādus nestandarta risi-
nājumus. Preiļu novadā izmanto visas pieejamās 
iespējas un atkarībā no šābrīža resursiem ir gatavi 
atbalstīt katru un palīdzēt ikvienam iedzīvotājam. 
Tā šobrīd rīkojas ikviens apzinīgs cilvēks – palīdz 
līdzcilvēkiem ne tikai pienākuma dēļ, bet mīlot 
visu un visus sev apkārt.
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PRIEKULES NOVADS

* Lejaskurzemes novadu vadītāji izveidojuši tele-
fongrupu, kurā divreiz nedēļā dalās ar pieredzi un 
jautājumiem saistībā ar Covid-19.

* Priekules novada vietnē iedzīvotājiem dota ie-
spēja attālināti noskatīties teātra izrādes no ama-
tierteātru repertuāra.

* Pašvaldība apmaksās izdevumus pedagogiem 
par telefonu un interneta sakariem attālinātajam 

darbam no mājām.

Novada sporta vadītājs organizē virtuālo “Vakara 
riksi” – skriešanas, nūjošanas un iešanas sacensī-
bas ģimenēm.

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas jauna-
jiem māksliniekiem ir ko teikt par šābrīža situāci-
ju Latvijā un pasaulē. Viņi izsaka savu viedokli arī 
elektroniskajā vidē, radot aicinošus plakātus par 
tēmu “Paliec mājās un neapdraudi pārējos!”. Bū-
sim atbildīgi pret līdzcilvēkiem, lai kopā pārvarētu 
Covid-19 krīzi!



PRIEKUĻU NOVADS

Aprīlī novadā notika konkurss “Pēti Priekuļus!” 
visiem virtuālās vides lietotājiem, piedāvājot pār-
baudīt savas informācijas meklēšanas prasmes.

Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes “Mežma-
liņa” radošais kolektīvs visiem atgādina, ka šajā 
laikā ir būtiski pievērst uzmanību elpošanas mus-
kuļu trenēšanai. “Mežmaliņas” sporta skolotājas 
izveidojušas lielisku video bērniem un vecākiem, aicinot vingrinājumus veikt kopā.
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RAUNAS NOVADS

Raunas Tūrisma informācijas centram dažādi pie-
dāvājumi – jaunu pastaigas maršrutu izveide, lai 
mazinātu pulcēšanās iespējas; bilžu orientēšanās, 
pēc publicētajām bildēm Facebook kontā jāatrod 
vieta dabā; pastaigas laikā jāmeklē dažādi dabā 
sastopami objekti, putni, pēdas un citas lietas, tās 
atzīmējot savā kartītē; iespēja iesūtīt attēlus ar 
skaistiem skatiem un pēc tam saņemt kādu suve-
nīru no TIC.

Raunas novada Facebook kontā tika izveidots Liel-
dienu konkurss: tā kā šos svētkus nevarēja svinēt 
kopā, tad to varēja darīt virtuāli – iesūtot savu Liel-
dienu foto, pašvaldība attēlus publicēja FB kontā, 
un laimīgie ieguva suvenīrus no TIC.

RIEBIŅU NOVADS

Pašvaldība ievēro visus piesardzī-
bas noteikumus, taču tas nenozī-
mē, ka darbs jebkurā no jomām 
būtu apstājies. Ir dienesti, piemē-
ram, sociālais dienests, kam darba 

apjoms un izaicinājumi ir pieauguši. Varētu domāt, 
ka kultūras dzīves organizētāji paņēmuši pauzi, 
taču tā nav. Riebiņu Kultūras centrs Facebook or-
ganizēja tiešraidi par kultūras, sadzīves un citām 
aktualitātēm novadā un milzīgu humora devu. Ie-
skatam šeit.

https://www.facebook.com/pages/Me%C5%BEmali%C5%86a-pirmskolas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81de/2245351935498901?__tn__=K-R&eid=ARAf0V-Fu52GKNax-sb3GQc-K6VqvoRNHZGv-GSaCN6-X0NA7YiPuZDNPvQJgwlBc-5KryueOXkM4WVJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLvfz8yotznaymtMq2htb43-vx_JhvSwaS_W5ia8cZVgJLetf-QLPeW12KWiKC9XsBltykZ_0wMpd_8Xr-zNRPTshUI0ZY52FiIoexYPbMgPQiUwYx1YRoSPb_udDaOJcUs9pTGje2kxfYVaZiavZjl-cYW8PqQMVnkq3VNxdFnzuuXDCXttTXlB_b-vW8AgG681K1Q7H5kC5sE-ULXrId9dZjKghzdIJx6bwVmEFTXM90pD5trmfSvDHnJoF0YFtae7blNXkzZoa13wa5KKKFvaILVnp-4Z9FgFgetG5pF8H2pPVC6PPTKOrYM7nqP_3gFIsLkOfk9wDBKqxYLwrDhRo4sh1Uz8flAw
https://www.facebook.com/oskars.berzins.31/videos/3149368988441384/?hc_ref=ARSTJVi0WLBKLLmXCn96uYCVY4zqKFQY4wHNHsiP-3kf3TvCvtpZl_K7MDVlcVUv5J4


ROJAS NOVADS

Rojas novadā rīkota fotoorientēšanās ar uzdevu-
miem “Izzini Roju!”. Savukārt skolēniem Rojas vi-
dusskola izsludinājusi fotokonkursu #maciesma-
jasrojasvidusskola.
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ROPAŽU NOVADS

Pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, mācoties at-
tālināti, Facebook kontā veido fotoreportāžas, kā 
tas notiek.

Ropažu novadā futbola kluba VALOR audzēkņiem 
notiek tiešsaistes treniņi Zoom aplikācijā, attālinā-
ta sportošana arī kamaniņu sportistiem.

Senioriem iespēja pasūtīt grāmatas lasīšanai ar 
piegādi līdz dzīvesvietai.

Līdz 31. jūlijam izsludināts fotokonkurss, kura gal-
venā ideja ir ar fotogrāfijas palīdzību parādīt cil-
vēku, viņa darbību, dzīvesveidu un esību dažādos 
laikos Ropažu novadā, jo tieši cilvēks ir tas, kurš 
kultūrvēstures mantojumu veido, iedzīvina un no-
dod nākamajām paaudzēm.

Ropažu novads pieņēmis arī “Endomondo” izaici-
nājumu un aicina doties dabā Ropažu novadā.

https://www.facebook.com/hashtag/maciesmajasrojasvidusskola?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj_U41R173mX5Sni-JCDN_GOnft6LRai8Ym8kvefNWfYygf-SX8w1gcZVfeTAOaWkXo__ptZ0tsf8NQT6WNXmxlZ1RmNFPL4c2ufKlliyfBDU81qHWN96PzHlDBffrnKUXHKCGB_alGanZW2attuhdq9TbXQA7FFW0vj0BP9XKxrcDDRoesKHSNNHT4jWQQ2BQTMFwsSsN44dTRuc50WWHXtLnk9G2blSEPrCjSCj-kHQV5MBTNYxA4hpQFqC6lVc9P2dShtXsi0anWo-4C6BNqE65qbFHfB6SRLbR5VJztf7bpJ8TBCmCpz3dInFd7SPFs6tGLEykL2uKS2cxv2e3G-rq3CXnGn6BmAHoXVBzsSuIaj8f1aafu3g5B3KHxjGoynZU4sLLdD_U1ak2GB4HJvQF_NxyAcqEI63D9KSLeYG8Fg3x5tzwrOnfPGQJgH7lIVLWMYSIZ4LeSRZP8v7JsC4jDcav6GjPtFjddVaSqVX5HqCMzpG79C2T&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/maciesmajasrojasvidusskola?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBj_U41R173mX5Sni-JCDN_GOnft6LRai8Ym8kvefNWfYygf-SX8w1gcZVfeTAOaWkXo__ptZ0tsf8NQT6WNXmxlZ1RmNFPL4c2ufKlliyfBDU81qHWN96PzHlDBffrnKUXHKCGB_alGanZW2attuhdq9TbXQA7FFW0vj0BP9XKxrcDDRoesKHSNNHT4jWQQ2BQTMFwsSsN44dTRuc50WWHXtLnk9G2blSEPrCjSCj-kHQV5MBTNYxA4hpQFqC6lVc9P2dShtXsi0anWo-4C6BNqE65qbFHfB6SRLbR5VJztf7bpJ8TBCmCpz3dInFd7SPFs6tGLEykL2uKS2cxv2e3G-rq3CXnGn6BmAHoXVBzsSuIaj8f1aafu3g5B3KHxjGoynZU4sLLdD_U1ak2GB4HJvQF_NxyAcqEI63D9KSLeYG8Fg3x5tzwrOnfPGQJgH7lIVLWMYSIZ4LeSRZP8v7JsC4jDcav6GjPtFjddVaSqVX5HqCMzpG79C2T&__tn__=%2ANKH-R
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RUCAVAS NOVADS

Rucavas novadā turpinās labo darbu tradīcija. Ne-
skatoties uz neierasto un sarežģīto situāciju valstī 
un pasaulē, cilvēki turpina domāt radoši un pozi-

tīvi. Jau trešo gadu ikvienam bija iespēja piedalī-
ties Rucavas novada domes organizētajā projektu 
konkursā “Labais darbs Rucavas novadam”, lai 
realizētu savas idejas. Konkursa vērtēšanas komi-
sija darbus izvērtēja attālināti, no sešiem saņem-
tajiem pieteikumiem apstiprināti pieci. Apstipri-
nātie projektu pieteikumi (Rucavas novada domes 
kopējais finansējums –3990,65 eiro): “Vides objek-
ta “Bāka – Papes ciema gaismas simbols” izveide 
Papes ciema centrā”, “Rucavas novada prezentā-
cijas videoklipa izveide”, “Rucavas savrupnieks Jā-
nis Žīmants”, “Fotoizstāde “Daļa Rucavas no put-
na acīm”” un “Raķetnieku motokrosa komandas 
vizuālais noformējums”.

Novadniekiem tiek piedāvāts iesaistīties arī Ru-
cavas novada domes rīkotajā pasākumā “Rucavas 
izaicinājums”, kas notiek no 9. aprīļa līdz 20. mai-
jam ar “Endomondo” aplikācijas palīdzību.

SALAS NOVADS

Izmantojot laiku, kad skolēni neapmeklē skolu, 
abās novada skolās aktīvi norit plānotie remont-

darbi (arī kapitālie – kanalizācijas, grīdu nomaiņa 
u. tml.). Tehniskais personāls skolās rūpīgi ievie-
sis tīrību un kārtību; patlaban strādā pie skolu āra 
vides sakopšanas un labiekārtošanas darbiem. 
Viņi tiek iesaistīti arī citu ēku un vides sakopša-
nas darbos, tādējādi nodrošinot darbu. Arī PII 
“Ābelīte” sākušies plānotie remontdarbi. Biblio-
tēkas jau uzsākušas grāmatu izsniegšanu ārpus 
ēkas, protams, ievērojot visus drošības noteiku-
mus (cimdi, dezinfekcijas līdzekļi, attālums); at-
grieztās grāmatas nedēļu nostāv karantīnā īpašā 
telpā, tad tiek dezinficētas un novietotas atpakaļ 
plauktos.

SALDUS NOVADS

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” pievieno-
jies Kultūras ministrijas kampaņai #Ēkultūra un 
piedāvā Facebook tiešsaistē bez maksas skatīties 
sarunas ar Saldus novada un apkārtnes mūziķiem, 
kā arī baudīt mūziķu sagatavotās muzikālās pro
grammas.



SAULKRASTU NOVADS

Pašvaldības iestādes “Jauniešu māja” nodarbības 
pārceltas tiešsaistes virtuālajā vidē, nodarbību va-
dītāji dalās ar ieteikumiem, un iepriekš plānotais 
nodarbību saturs un darāmie darbi tiek ievietoti 
izveidotajā iestādes vietnē http://sjm.mozello.lv/, 
kur vecāki kopā ar bērniem pēc savas vēlmes un 
iespējas var tos izpildīt. Vietnē tiek ievietoti arī pa-
mācoši un izglītojoši video un raksti.

Saulkrastu koris “Anima” turpina darbu, plaši iz-
mantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas 
un, galvenais, savu izdomu un dziedošo spēku. 
Viens no cikla skaņdarbiem “Smiltis” piedzīvojis 
pirmatskaņojumu 30. martā TV3 rīta raidījumā 
“900 sekundes”. Tiešsaistē klāt bija kora diriģen-
te un mākslinieciskā vadītāja Laura Leontjeva, 

kura ar savu enerģiju turpina uzturēt radošu garu 
arī dziedātājos. Skanot austiņās individuālam pa-
vadījumam, koristi katrs individuāli strādāja pie 
muzikālā materiāla, ierakstot savu darbu un pār-
sūtot vadītājiem un tiešsaistē labojot kļūdas, līdz 
skaņdarbs gatavs publiskam pirmatskaņojumam. 
Apņēmības pilns, koris turpina attālināto darbu.

Sabiedrisko attiecību speciālisti jūrmalā no akme-
ņiem salika vārdus paliec mājās. Fotoattēlu izman-
toja kā ilustrāciju, lai aicinātu iedzīvotājus būt at-
bildīgiem.
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SIGULDAS NOVADS

Pašvaldība:

• aizsākusi sociālu akciju ar motīvu “Satiec sevi”, 
kuras laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek ai-
cināti būt atbildīgiem un publiskās vietās uztu-
rēties tikai tad, ja tas patiešām nepieciešams, 
kā arī piedāvā alternatīvus pastaigu maršrutus 
uz mazāk zināmiem objektiem, nevis vagoniņu, 
Gūtmaņalu un Svētku laukumu. Siguldieši aici-

na doties mežā. Lieldienu laikā mežā izvietotas 
pilsētas dekorācijas – Lieldienu olas kā būri, 
kuros ievietoti krāšņi putni, kas simbolizē mūs 
pašus šajā laikā;

* šajā tēmturī iekļaujas nodarbības bērnudārzos, 
audzēkņi kopā ar vecākiem veido dažādus darbi-
ņus un pēc tam dalās FB ar fotogrāfijām, kā viņiem 
klājas mājās un kā viņi satiek cits citu ģimenes lokā;

* šajā tēmturī tiek atgādināts vienam no otra dis-
tancēties, bet satikt sevi, lasot grāmatas, dodoties 
pastaigās, sportot tiešsaistē, tāpat tiešsaistē bau-
dīt kultūru un izglītības piedāvājumu;

* zem šā tēmtura aicina atbalstīt vietējos uzņēmē-
jus, izvēlēties viņu pakalpojumus;

• piedāvā tiešsaistes sporta nodarbības dažādām 
mērķgrupām (grūtniecēm, pilates, aktīviem 



sportistiem, tiem, kam problēmas ar muguru, 
kā sportot ārā, brīvā dabā), kā arī tiešraides no 
kultūras centra “Siguldas devons” izstādēm. 
Darbinieki piedāvā interesantas kultūras baudī-
šanas iespējas, apkopo tiešsaistes kultūras pie-
dāvājumu ik nedēļu;

• sadarbībā ar Siguldas Valsts ģimnāziju tika iz-
veidots video ar psihologa pārdomām par šo 
laiku un vēstījumu iedzīvotājiem, kā vieglāk 
pārvarēt neziņas pilno laiku;

• sadarbībā ar skolām skolēniem tiek nodrošinā-
tas tiešsaistes stundas. Ir skolas, kurās tiešsais-
tes stundas notiek gandrīz visos priekšmetos 

vienā dienā. Bērnudārzos obligātās izglītības 
nodarbības klātienē pārceltas uz augustu, lai 
bērni pirms skolas atkārtotu zināšanas, kas būs 
noderīgas 1. klasē. Tiešsaistes stundas un at-
tālināts darbs notiek arī profesionālās ievirzes 
skolās gan mākslā un mūzikā, gan sportā;

• Laurenču sākumskolas pedagogi iesaistījušies 
videostundās “Tava klase” projektā.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, pašvaldības 
policija saskaņā ar izdotajiem normatīvajiem ak-
tiem pastiprināti uzrauga distancēšanās noteiku-
mu ievērošanu novada sabiedriskās vietās.
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SMILTENES NOVADS Pašvaldības policija iesaistās kārtības nodrošinā-
šanā.

Smiltenes PII “Pīlādzītis” metodiķes ir sagatavoju-
šas dažādus ieteikumus bērnu vecākiem, kā turpi-
nāt pilnveidot bērnu zināšanas mājās. Audzinātā-
jas katrai nedēļai sūta uzdevumus, kas ir jāizpilda.

Kultūras jomā – nolemts pašvaldības YouTube ka-
nālā rādīt iepriekš filmētās Smiltenes Tautas teāt-
ra izrādes (šeit).

STOPIŅU NOVADS

Ulbrokas Sporta komplekss aprīlī aicināja iedzīvo-
tājus piedalīties “Endomondo” izaicinājumā – būt 
aktīviem un izvēlēties sporta veidus, kur nav ne-
pieciešams kontakts, un reģistrēt savus treniņus, 
noslēgumā saņemot balvas. Piedalīties var šādos 
sporta veidos: skriešanā, riteņbraukšanā, soļoša-
nā, nūjošanā.

https://www.youtube.com/watch?v=e_2eRb8Nh-s
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STRENČU NOVADS

Lai kaut mazliet iepriecinātu novada mazos vo-
kālistus, kuriem konkurss bija paredzēts 4. aprīlī, 
Strenču novada kultūras centrs konkursu organi-
zēja evidē, proti, vecāki nofilmēja bērna priekšne-
sumu un iesūtīja video. Noslēgumā visiem konkur-
santiem pārsteigumu apsolījis Intars Busulis.

Viens no novada gada lielākajiem pasākumiem – 
23. Gaujas plostnieku svētki – no maija ir pārcel-
ti uz 1. augustu, tāpēc šobrīd, gaidīšanas laikā, 
notiek zīmējumu konkurss “Plostam jāiet plosta 
ceļš”. Zīmējumus var ievietot kastēs, kas novieto-
tas pie kultūras iestādēm.

Pašvaldības vietnē www.strencunovads.lv izvei-
dota kopēja fotogalerija “Pavasaris mūsu pusē”, 
ko katru dienu papildina ar jauniem pavasara foto.

TALSU NOVADS

Talsu novadā tiek organizēti visdažādākie kon-
kursi. Tā talsinieki tika aicināti piedalīties foto-
konkursā “Nezaudē optimismu: #paliecmajas” un 
fotovideo konkursā “Esi pozitīvs: #paliecmajas”, 
parādot, kā var pavadīt laiku, paliekot mājās un ci-
tādi sociāli distancējoties. Dalībnieki pierādīja, ka 
pašizolācijā pavadītais laiks nav zemē nomests un 
spēj sniegt spilgtas emocijas!

Gatavojoties Talsu dzimšanas dienai 15. aprīlī, ik-
viens varēja izstāstīt un parādīt savu stāstu, kas 
saistās ar Talsiem, savā laika joslā publicējot foto-
grāfiju un īsu stāstu, dzejoli vai vēlējumu par tēmu 



78

“Es un Talsi”, lietojot tēmturi #talsi.

15. aprīlī dzimšanas diena bija ne tikai Talsiem, 
bet arī Valdemārpilij un Sabilei, jo 1917. gada 

15. aprīlī pilsētas tiesības tika piešķirtas visām 
trim Talsu novada “pērlēm”. Talsu novads ir vie-
nīgais novads Latvijā, kur vienā teritorijā ir četras  
pilsētas.

TĒRVETES NOVADS

Izmantojot Endomondo aplikāciju, tiek organizē-
tas distancētas sporta aktivitātes “Esi aktīvs Tēr-
vetes novadā!”.

Kultūras namā izstādītā Tērvetes novada māksli-
nieces gleznu izstāde skatāma Facebook kontā.

Iedzīvotājus aicināja sūtīt Lieldienu svētku foto
grāfijas, kas apkopotas Tērvetes novada kultūras 
nama FB lapā.

TUKUMA NOVADS

Pēc smukuma gan būs kaut kad jābrauc uz Tuku-
mu, bet pie bibliotēkas pakalpojumiem var tikt 
attālināti, tāpat pie psiholoģiskās palīdzības ār-
kārtas situācijā un pārtikas produktiem, ko mājās 
piegādā vairāki Tukuma novada uzņēmumi.

https://www.facebook.com/Talsunovads/photos/a.1206641626121645/2755896184529507/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCgKAifSmodYJYWiVH02W9cnIurenJ0Z2Ok7shaa_GhHfHozX8eJhkJwhZoVeqYmHET3Hef3NQ4mtOH9Xt9KNzmc5ZqvPb-AIknvVnWKEXAQpgRq0d6gPtp7PxqThIemq29y8Cz7CIAoSxuMaA2qIi1tjLimA3m_wKJ_yWl_V96g__BUzC7NriZi_tVYQP9juJrW0CdNNjz3-u0iNzTbcMby6LOptwlQG9moHS4ps09cPkr4DsH50FbVqNYsAn85hJc5Rj8HT-_GY0j-AMyfHiekFuLjU38Fxnm8irldQuYZU-rmTUBFaJ77CQc0E_qxQjAaf1tW-jKdu8F3dEbv7ago1kl&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Talsunovads/photos/a.1206641626121645/2755896184529507/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCgKAifSmodYJYWiVH02W9cnIurenJ0Z2Ok7shaa_GhHfHozX8eJhkJwhZoVeqYmHET3Hef3NQ4mtOH9Xt9KNzmc5ZqvPb-AIknvVnWKEXAQpgRq0d6gPtp7PxqThIemq29y8Cz7CIAoSxuMaA2qIi1tjLimA3m_wKJ_yWl_V96g__BUzC7NriZi_tVYQP9juJrW0CdNNjz3-u0iNzTbcMby6LOptwlQG9moHS4ps09cPkr4DsH50FbVqNYsAn85hJc5Rj8HT-_GY0j-AMyfHiekFuLjU38Fxnm8irldQuYZU-rmTUBFaJ77CQc0E_qxQjAaf1tW-jKdu8F3dEbv7ago1kl&__tn__=-R


VAIŅODES NOVADS

Vaiņodes novadā norisinās divi sporta pasākumi – 

virtuālais skrējiens no 10. februāra līdz 30. augus-
tam, kurās var skriet, iet vai nūjot, un virtuālais ri-
teņu brauciens no 30. marta līdz 18. oktobrim.
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VALKAS NOVADS

Valkas Mākslas skolas studijas dalībnieku izstādes 
darbi nofotografēti un publicēti Valkas pašvaldī-
bas vietnē un sociālajos tīklos virtuālai apskatei.

Arī Valkas Novadpētniecības muzejs piedāvā ie-
spēju aplūkot dažādas virtuālās izstādes.

Atcelto plānoto kultūras pasākumu vietā izveido-
tas fotoakcijas. Vispārīgā un interešu izglītība tiek 
nodrošināta attālināti, piemēram, Valkas Mākslas 

skola katru dienu ievieto audzēkņiem pildāmo dar-
bu sarakstu sociālajos tīklos un pašvaldības vietnē.

Valkas novada Centrālā bibliotēka piedāvā novad-
pētniecības materiālu izlasi dažādām gaumēm, kā 
arī nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt sev vē-
lamās grāmatas vai žurnālus ar piegādi mājās.

Ņemot vērā Valkas pilsētas unikālo situāciju – bū-
dama dvīņu pilsēta ar Igaunijas Republikas pilsētu 
Valgu, kur nereti cilvēki dzīvo vienā valstī, bet strā-
dā otrā –, Valkas novada domes sekretariāts ciešā 
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sadarbībā ar Igaunijas Policijas un robežsardzes 
padomi izveidojis sarakstu, kurā iekļauti vairāk 
nekā 300 Valkas iedzīvotāju, kuriem ļauts pārvie-
toties pāri valsts robežai.

Dvīņu pilsētas aicina piedalīties fotokonkursā “Pa-
liec mājās!”. Dvīņu pilsētas Valka Latvijā un Valga 
Igaunijā kopā ar sadarbības pilsētu Valgu Spānijā 
aicina piedalīties fotokonkursā “PALIEC MĀJĀS / 
PÜSI KODUS / QUEDA NA CASA”. Šajā konkursā 
var piedalīties ar fotoattēliem, kas uzņemti jūsu 
mājās un atspoguļo emocijas un aktivitātes, kas 
saistītas ar pašizolāciju vai pārvietošanās ierobe-
žojumiem. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām tikai 
telpās vai ar kādu elementu, kas norāda, ka at-

tēls ir uzņemts telpā. Pēc fotogrāfiju iesniegšanas 
termiņa beigām Valgas pilsētas domes (Spānijā) 
izraudzītā žūrija izvēlēsies labāko fotogrāfiju no 
visiem dalībniekiem. Savā izvēlē žūrija vērtēs kva-
litāti, jaunradi, oriģinalitāti, visaugstāk novērtējot 
notvertu mirkli, kas atspoguļo pašizolācijas bū-
tību. Augstā vērtē būs attēli, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, iedrošina lasīšanu vai starppaaudžu 
un starpkultūru sakarus. Ar akcijas noteikumiem 
sīkāk var iepazīties ŠEIT.

Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs sa-
gatavojis pārgājiena maršrutu, lai vari iepazīties 
ar lielāko daļu Valkas pilsētas piemiņas akmeņu 
(šeit).

VĀRKAVAS NOVADS

Sociālais dienests iespēju robežās strādā attāli-
nāti, bet nepieciešamības gadījumos izbrauc pie 
klientiem speciālajos aizsargtērpos (cimdi, mas-
kas, bahilas, aizsargtērps utt.). Sociālās aprūpes 
centrs apmeklētājiem ir slēgts, klientiem koncertu 
ierakstu skatīšanās un nodarbības (zīmēšana, krā-
sošana u. c.) notiek individuāli. Saziņai ar radinie-
kiem tiek izmantots WhatsApp.

Vārkavas vidusskolā attālinātai saziņai ar skolē-
niem un atgriezeniskās saites iegūšanai izmanto 
WhatsApp videozvanus, kuros nelielās grupās pār-

runā apgūto mācību vielu; eklases pastu; uzdevu-
mi.lv; soma.lv; letonika.lv; miksike.lv; fizmix.lv; siic.
lu.lv; startit.lv; LTV raidījumus “Tava klase”. Sportā 
skolēni veido elektronisko dienasgrāmatu, kurā 
dokumentē savas sportiskās aktivitātes, to papil-
dinot ar videorullīšiem, mobilo lietotņu piefiksēta-
jiem fizisko aktivitāšu sasniegumiem.

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi bērni ne-
apmeklē kopš 13. marta, mācību process notiek 
attālināti. Skolotājas izstrādā nedēļas plānu ie-
teicamajiem uzdevumiem, rotaļdarbībai, saga-
tavo nepieciešamo materiālu sarakstu, saites uz 
videomateriāliem. Par saziņas platformu izmanto 
WhatsApp, kā arī telefonsarunas, īsziņas, epastu, 
jo pirmsskolas izglītības iestādei nav pieejama e
klase. Ļoti svarīgi saņemt atgriezenisko saiti – bēr-
nu veikumu gan video, gan foto formātā, vecāku 
atziņas un pārdomas. Vecāki ir atsaucīgi, sazinās 
ar skolotājām, sūta video un fotomateriālus.

http://www.valka.lv/wp-content/fotoakcijas_noteikumi.pdf
http://visit.valka.lv/lv/jaunumi-1/aicinam-iepazit-pieminas-vietas-un-akmenus-valkas-pilseta


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

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

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

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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Paldies visiem, kas piedalījās šā izdevuma tapšanā, – pašvaldību vadītājiem, 
izpilddirektoriem, darbiniekiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem un fotogrāfiju 

autoriem!

VECUMNIEKU NOVADS

Par kultūras jomu atbildīgās personas izveidojušas 
virtuālo floristikas izstādi “Piliens pozitīvisma lai-
ka plūdumā”. Uz Lieldienām tautas nami aicināja 
iedzīvotājus piedalīties zīmējumu konkursā “Kā es 
svinu Lieldienas”, iesūtot zīmējumus tautas nama 
Facebook lapā, kā arī rotāt savus pagalmus un ie-
sūtīt bildes uz epastu (jaukākais dekors saņēma 
dāvaniņu). Misas Tautas nams aicināja iedzīvotā-
jus piedalīties Lieldienu konkursā, izrotājot savas 
mājas logus un daloties ar savu veikumu.

VENTSPILS NOVADS

YouTube.com var noskatīties Usmas amatierteātra 
uzvedumu “Brangais ķēriens” (šeit), kam pirmizrā-
de notika Usmas Tautas namā.

Jūrkalnē skaistām kupenām zied plūmes (foto: Ju-
ris Lastovskis).

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/watch?v=0nnmZzH8XMM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nG-FMltaa80IpHsbAOS1f9E12r-omyV_DSwb7FgcIAADG6wg1OO1uo7I
https://www.facebook.com/juris.lastovskis.1?__tn__=CH-R&eid=ARBnupb7Q4EyDBLW347K-DKXAhJMFq6Mp8Fu_5CB8ekITDgIvbVpNaGJhH8uUkgPsakAfGl9IxZR4pEk&hc_ref=ARSXodP57-T3Pr4EITa1HicLD-atDoaaKPvUdZgU-Tuag62yyYT0KabnCEXboWhhjiw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBl4vcS2BjN4FEkhzosqMvlrhCHuwpfPGa539H8xnxmcVsV4XZ_0bAawTfSf0VcO_TyBTYbeVrS6c8qw-mfb0FdOYhV2mRgNmmNLBhANRC7xLrl-zb9xGx7cgCIspWhF0zKQ3MExzQLTWQQmUZvqxS7vTVK6ecaNneRo26WFdynfNFaQD75cEylhNe-NDaupMamBXLEYBlPYAjhPOJXun3slZauVEtXbVvs4kFA8Rqo8KOUpNPBjBN34FsChND7mlwaWdzhboaZnPKGaZmpl4tc3OoceE17-Scd82caNE5resmPBbc0RQpSz5hTXdp0cvuJ4mfcpsZP2taG65xOPGxhPbZ4
https://www.facebook.com/juris.lastovskis.1?__tn__=CH-R&eid=ARBnupb7Q4EyDBLW347K-DKXAhJMFq6Mp8Fu_5CB8ekITDgIvbVpNaGJhH8uUkgPsakAfGl9IxZR4pEk&hc_ref=ARSXodP57-T3Pr4EITa1HicLD-atDoaaKPvUdZgU-Tuag62yyYT0KabnCEXboWhhjiw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBl4vcS2BjN4FEkhzosqMvlrhCHuwpfPGa539H8xnxmcVsV4XZ_0bAawTfSf0VcO_TyBTYbeVrS6c8qw-mfb0FdOYhV2mRgNmmNLBhANRC7xLrl-zb9xGx7cgCIspWhF0zKQ3MExzQLTWQQmUZvqxS7vTVK6ecaNneRo26WFdynfNFaQD75cEylhNe-NDaupMamBXLEYBlPYAjhPOJXun3slZauVEtXbVvs4kFA8Rqo8KOUpNPBjBN34FsChND7mlwaWdzhboaZnPKGaZmpl4tc3OoceE17-Scd82caNE5resmPBbc0RQpSz5hTXdp0cvuJ4mfcpsZP2taG65xOPGxhPbZ4

