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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Valdības partneru piedāvājums Covid-19
krīzes pārvarēšanai

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sagatavojušas priekšlikumus, kā efektīvāk risināt Covid-19 pandēmijas
izraisīto krīzi. Partneru vēstule nosūtīta valdībai,
un priekšlikumi 10. martā prezentēti Stratēģiskās
vadības grupā.
Valdības partneri piedāvā ieviest šādus risinājumus cīņā ar Covid-19:
1. Jāmaina Covid-19 apkarošanas paradigma:
izolēt inficētos, ne veselos. Latvijas gadījumā tas
nozīmētu apmēram 10 000 cilvēkiem nodrošināt
izolēšanu no veselajiem, ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu un valsts ekonomiskās aktivitātes
atjaunošanos.

Šajā nolūkā nepieciešamais:
• karantīnas viesnīcas, kurās uzturas tās ar Covid-19 inficētās personas, kam nav nepieciešama hospitalizācija, un kurās uzturēšanās izdevumus, ieskaitot ēdināšanu, sedz valsts;
• ātrums kontaktpersonu apzināšanā un apstiprināšanā;
• atbalsta serviss tiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzības no malas, lai nodrošinātu dzīvei nepieciešamo – pārtiku, higiēnas un saimniecības preces, zāles u. tml.;
• slimības lapas Covid-19 gadījumā jāapmaksā
100% apmērā.
2. Jāizmanto pielāgošanās stratēģija. Tas nozīmē pieeju no “katram gadījumam labāk ierobežot” mainīt uz “ko un kā varam droši vai drošāk”:
• izvērtējot – izstrādājot katru ierobežojumu,
veikt kompleksu izvērtējumu par ietekmi uz
Covid-19 izplatību, ekonomiku, sabiedrības uzvedību un veselību, spēju ieviest un izkontrolēt;
• pa porcijām – ierobežojumu politiku vienlaikus
mainīt nepilnā spektrā, lai spētu novērtēt, kas
darbojas;

• pa soļiem:
– nozare kopā ar nozares ministriju izstrādā un ar
Veselības ministriju saskaņo drošības protokolu;
– pilotprojekts (ierobežotā apjomā) 2–3 nedēļu
garumā, lai pārbaudītu šīs metodes darbībā;
– metodes attiecina uz plašāku spektru.
3. Jākāpina testēšanas apjoms un jātestē proaktīvi. Testēšanai būtu jānotiek 24 stundu režīmā.
Īpaši regulāri testējamas tās iedzīvotāju grupas,
kurām raksturīga intensīva kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem. Plaši izmantojami ātrie testi, kā
arī specializētie testi bērniem un darba kolektīvu
testēšana.
4. Jāmazina inficēšanās riski sabiedriskajā transportā. Tāpat jāveic papildu soļi:
• atlaižu politika iekšpilsētu pārvadājumos, vai
nu uz laiku atceļot atlaides noteiktu kategoriju
braucējiem, vai tās atļaujot tikai laikos, kad ir
mazāks pasažieru skaits;
• reisu skaits – iekšpilsētu pārvadājumos nodrošināt lielāku reisu skaitu populārākajos maršrutos;
• piepildījums – samazināt atļauto piepildījumu
līdz 25%;
• gaisa kvalitāte.

sociālās aprūpes centriem, kur elpojamā gaisa bioloģiskās drošības monitorings un oglekļa dioksīda
koncentrācijas monitorings ir obligāts. Jānodrošina
pietiekama ventilācija, regulāra ventilācijas sistēmu tīrīšana un jonizējošo gaisa filtru izmantošana.
6. Mazināt Covid-19 ievešanu. Uz valsts robežām
jāpastiprina robežu šķērsojošo personu kontrole,
nepieļaujot iebraukšanu bez “svaigas” (72 h) Covid-19 rezultātu uzrādīšanas. Latvijas valstspiederīgajiem jāaizliedz nebūtiska ceļošana ārpus Latvijas.
7. Jāsakārto masku un respiratoru izmantošana,
nosakot individuālās aizsardzības līdzekļu (masku
un respiratoru) standartus attiecīgajām vajadzībām.
8. Vakcinācija kā augstākā prioritāte. Jādara viss
iespējamais, lai brīvprātīgā vakcinācija Latvijā notiktu maksimāli ātri un aptveroši, nodrošinot vakcīnu dažādību.
9. Aktīvāk skaidrot sabiedrībai. Aktīvāk jāizskaidro sabiedrībai gan noteiktās kārtības loģika un pamatojums, gan notikumu attīstības scenāriji un to
priekšnoteikumi, gan individuālo aizsardzības līdzekļu praktiskā lietošana, gan veselības mācības
pamati imūnsistēmas uzlabošanai, gan nepieciešamība lejuplādēt aplikāciju “Apturi Covid”, gan vakcinācijas un citi ar Covid-19 saistītie jautājumi.

5. Pastiprināti jākontrolē gaisa kvalitāte telpās
visās sabiedriskajās un mācību iestādēs, īpašu uzmanību pievēršot veselības aprūpes iestādēm un

Vairāk lasiet šeit.

LPS Tautsaimniecības un Reģionālās
attīstības un sadarbības komitejas
apvienotā sēde

ģionālās attīstības un sadarbības komitejas kopsēdi, kas notika vebināra formā, vadīja Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

LPS, LTRK, LDDK, LBAS, ZA

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoieraksts – Videoieraksts” vai šeit.
Vebinārā tika pārrunāta nozaru sadarbība plūdu
draudu gadījumā un civilās aizsardzības komisiju darbības principi un iespējamā organizatoriskā
struktūra pēc administratīvi teritoriālās reformas.
10. martā LPS Tautsaimniecības komitejas un Re-

Vispirms Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Prognožu un klimata daļas
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vadītājs Andris Vīksna pastāstīja par plūdu risku
informācijas sistēmu, kas var noderēt ne tikai
speciālistiem, bet ikvienam interesentam. Meteoroloģiskās prognozes un brīdinājumus atradīsit
vietnēs vides.centrs.meteo.lv, bridinajumi.meteo.
lv un jūras datu portālā marine.meteo.lv, arī Twitter (šeit) un Facebook (šeit), savukārt hidroloģiskās prognozes un brīdinājumus – hidro.meteo.lv.
LVĢMC speciāli gatavo un sūta informāciju trim
institūcijām: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam (VUGD), kas palu laikā
ziņas un brīdinājumus tālāk nosūta civilās aizsardzības komisijām.
Visi LVĢMC veiktie hidroloģiskie novērojumi operatīvi pieejami šeit, vēsturiskie novērojumi – šeit,
bet šeit redzēsit, kādās augstuma sistēmās mēra
ūdens līmeni. Operatīvā prognožu un plūdu draudu brīdinājumu informācija vietnē hidro.meteo.
lv tiek atjaunota piecas reizes diennaktī, un tur
pieejami prognozētie parametri gan par caurplūdumu un ūdens līmeni, gan ūdens un gaisa temperatūru divu nedēļu periodam, gan novērojumu
dati par iepriekšējo gadu. LVĢMC speciālisti seko
un analizē hidroloģiskos apstākļus un sagatavo
brīdinājumus un papildu informāciju sabiedrībai
un glābšanas dienestiem. Pašlaik gan informācija
ir pieejama tikai par trim upju baseiniem (Ventas,
Lielupes un Gaujas), bet līdz vasarai pievienos arī
Daugavas baseinu.
Katrs pavasaris Latvijā nāk ar plūdu draudiem:
vai atkal būs ledus sadambējumi pie Zeļķu tilta
un pie Pļaviņām, vai Lielupe un citas Zemgales līdzenuma upes tālu izies no krastiem, vai kādu upi
atbrīvot no ledus un vižņiem nāksies ar spridzināšanas palīdzību, kā tas aizpagājušonedēļ jau notika Carnikavā? Plūdu risku un plūdu draudu kartēs
(šeit) attēlotas applūšanas platības trīs plūdu risku
scenārijiem: mazas varbūtības plūdi – ārkārtēji,
ekstremāli plūdi, kas atkārtojas reizi 200 gados
vai retāk (plūdi ar 0,5% pārsniegšanas varbūtību);
vidējas varbūtības plūdi – plūdi, kas atkārtojas reizi 100 gados vai retāk (plūdi ar 1% pārsniegšanas
varbūtību); lielas varbūtības plūdi – bieži plūdi, kas
atkārtojas apmēram reizi desmit gados (plūdi ar
10% pārsniegšanas varbūtību). Plūdu kartēs atainots arī plūdu risks iedzīvotājiem, infrastruktūrai,
aramzemēm, polderiem un citiem nozīmīgiem riska objektiem. Brīdinājumi tiek publicēti vienotajā
LVĢMC un VUGD brīdinājumu izplatīšanas sistē-

mā bridinajumi.meteo.lv, sociālajos medijos un
izsūtīti arī lielākajiem plašsaziņas līdzekļiem. Šajā
vietnē pieejami arī brīdinājumi par lietusgāzēm un
ilgstošām lietavām.
Plūdu risku informācijas sistēmas (PRIS) uzlabošanā un uz ietekmi vērstas brīdinājumu sistēmas
attīstīšanā LVĢMC par ļoti svarīgu uzskata sadarbību ar pašvaldībām, lai PRIS varētu integrēt
lokālo novērojumu informāciju par ūdens līmeni,
ūdens temperatūru, videonovērošanas kameru
datus u. c., tādējādi uzlabojot plūdu draudu pro
gnozes gan konkrētai pašvaldībai, gan arī kopumā
katram upes baseinam. Tāpat šāda informācija
palīdz noskaidrot vēsturisko plūdu ietekmi. Lielākā problēma ir brīdinājumu kritēriju definēšana, jo
tādi valstī nav apstiprināti, šobrīd LVĢMC balstās
uz vēsturiskiem pagājušajā gadsimtā noteiktiem
kritērijiem vai izmanto statistiski noteikto applūšanas varbūtību. Tāpēc LVĢMC aicina pašvaldības
informēt par savai teritorijai jau definētiem ūdens
līmeņiem – brīdinājumu kritērijiem –, rakstot uz epasta adresi hidro@lvgmc.lv.
Par informācijas apmaiņas kārtību starp hidrotehnisko būvju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) un pašvaldībām plūdu risku gadījumā informēja Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. VVD uzrauga 145
hidroelektrostaciju (HES) darbību: Daugavas baseinā – 43, Gaujas baseinā – 45, Lielupes baseinā –
16 un Ventas baseinā – 41. HES darbības plūdu risku novēršanai noteiktas Ūdens apsaimniekošanas
likumā, likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” un Ministru kabineta (MK)
2005. gada 27. decembra noteikumos nr. 1014
“Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”. Atbilstoši
šiem MK noteikumiem HES ir jāizstrādā ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi, un pašvaldībai,
kuras teritoriju ietekmē HES darbība, ir tiesības ierosināt grozījumus ekspluatācijas noteikumos, ja
pašvaldība uzskata to par nepieciešamu.
Šogad februārī VVD nosūtījis informatīvas atgādinājuma vēstules visiem HES par rīcību plūdu riska
samazināšanai un paziņojumu Daugavas un Liel
upes baseinu upju HES ar lūgumu operatīvi informēt LVĢMC hidrologus par slūžu atvēršanu, kā arī
apzinātas kritiskās HES, kuru darbība var izraisīt
plūdus. VVD pārstāvji piedalās civilās aizsardzības
komisiju darbā un ir gatavi nepieciešamības gadījumā koordinēt HES rīcību.
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Vēl E. Baklāne-Ansberga atgādināja VVD Operatīvā koordinācijas centra tālruņa numuru 26338800,
kas darbojas visu diennakti, minēja vietni registri.
vvd.gov.lv, kurā publiski pieejamas visas ūdens resursu lietošanas atļaujas, un uzteica labākos piemērus HES sadarbībā, kur darbojas savstarpēja
vienošanās un apziņošanas shēma.
Kādas problēmas plūdu vadībā, koordinācijā
un reaģēšanas organizēšanā saskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pastāstīja VARAM vadošais eksperts Arnis Šults.
Atbilstoši Ministru prezidenta 17. februāra rezolūcijai VARAM uzdots nodrošināt cilvēku, vides
un īpašuma drošību un aizsardzību un veikt palu
un plūdu risku novērtējumu, vadīt un koordinēt
civilās aizsardzības darbību kopumu, sadarbībā
ar Ekonomikas ministriju sniegt rekomendācijas
hidrobūvju vadītājiem un sadarbībā ar Iekšlietu
ministriju un pašvaldībām nodrošināt iedzīvotāju informēšanu un, ja vajadzīgs, arī evakuāciju.
Gatavību 2021. gada plūdiem esot apliecinājušas
gan 36 civilās aizsardzības komisijas, gan valsts
institūcijas – VUGD, NBS, Zemkopības ministrija
un NMPD, un VARAM izveidota vadības grupa katastrofu pārvaldīšanai. Valsts civilās aizsardzības
plānā iekļauti civilās aizsardzības (CA) komisiju atbildīgo kontakttālruņi, un VARAM rīcībā ir CA komisiju priekšsēdētāju tālruņu numuri.
A. Šults vērsa uzmanību uz pretrunīgajiem normatīvajiem aktiem, kas paredz dažādus atbildīgos,
piemēram, kas ir reaģēšanas un seku likvidēšanas
darbu vadītājs. Ņemot vērā likumu un Valsts civilās aizsardzības plānu, būtu jāizvērtē kompetences sasaiste starp vadītāju (pašvaldības amatpersonu), glābšanas darbu vadītāju (VUGD), CA komisiju un tās priekšsēdētāju (VARAM).
Viņam piekrita arī Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, kurš rosināja domāt par
kompetenci, atbildību un CA komisiju profesionalitāti, kas būtu jāpaceļ reģionu līmenī.
Par pašreizējo kārtību un Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta sadarbību ar pašvaldībām plūdu draudu vai plūdu gadījumā informēja
VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Viņš pastāstīja par sadarbības mehānismu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iespējām
pieprasīt NBS iesaistīšanos reaģēšanā, seku likvidēšanā vai atjaunošanas darbos, kā arī par iedzīvotāju informēšanu par rīcību plūdu draudu un

plūdu gadījumā, tajā skaitā par cilvēku un īpašuma
evakuāciju. Nacionālos bruņotos spēkus iesaista
atbilstoši MK 2010. gada 5. oktobra noteikumiem
nr. 946, un NBS piedalās avārijas, ugunsdzēsības
un glābšanas darbos, kā arī neatliekamā ārkārtējo situāciju un notikumu seku likvidēšanā. Zemessardzes (ZS) resursus iesaista atbilstoši MK
2010. gada 5. oktobra noteikumiem nr. 936, un
Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.
M. Baltmanis vērsa uzmanību uz gadījumiem, kad
pašvaldības pilnvarota amatpersona var lūgt ZS
palīdzību, – katastrofu skartās zonas patrulēšanā,
tās iedzīvotāju īpašuma apsardzē un materiālo
vērtību evakuācijā, evakuācijas maršrutu norādīšanā un transporta kustības regulēšanā.
Kārtība un secība, kā rīkoties ledus un vižņu spridzināšanai, ir šāda: pašvaldības CA komisija lemj
par ledus un vižņu spridzināšanas pieprasīšanu no
NBS un sagatavo komisijas lēmumu, kurā norāda
spridzināšanas vietu un laiku, un komisijas protokolu un pavadvēstuli nosūta VUGD, kas rīkojas tālāk. Par glābšanas darbiem atbild VUGD, bet par
pretplūdu (pagaidu dambju būvēšana) un evakuācijas darbiem – pašvaldība.
Viņu papildināja vecākais zemessargs Ričards Batarags, kurš uzsvēra, ka Zemessardze ir Nacionālo
bruņoto spēku sastāvdaļa, lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā NBS struktūra un resursi abiem
ir vieni un tie paši. Zemessardzes darbs Latvijā tiek
koordinēts četrās brigādēs. R. Batarags atzīmēja,
ka NBS pārstāvi vajadzētu iekļaut visās CA komisijās.
Pēc valsts pārstāvju uzklausīšanas sākās diskusija
par to, kādai jābūt krīzes vadībai un pašvaldību
CA komisijām pēc administratīvi teritoriālās reformas.
LPS padomnieka Aino Salmiņa apkopotajās pirmās krīzes mācībās un Valsts civilās aizsardzības
plānā pie neatrisinātām problēmām viņš norāda,
ka likumā nav noteikta hierarhija, lai efektīvi risinātu krīzes vai katastrofu radītas problēmas; nav
definēta reaģēšanas darbu vadība; finansējums
resursu piesaistei paredzēts tikai budžetā un līdz
ar to ir ierobežots; nekonsekvences valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļu pieejamībā pašvaldībām; nav skaidru principu un kritēriju sadarbības
4

teritoriju izveidei un to juridiskajam statusam; likumā jānosaka, ka sadarbības teritoriju CA komisiju lēmumi ir saistoši ministrijām un valsts institūcijām.
Par plūdiem runājot, A. Salmiņš nodala atbildības
jomas: VARAM ir atbildīga par nacionāla līmeņa
politikas plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu (piemēram, upju baseinu apgabalu plūdu
riska pārvaldības plāni) un koordinē plūdu riska
novērtēšanu un apdraudēto teritoriju identificēšanu, bet pašvaldības autonomā funkcija ir pretplūdu darbi. Valsts meliorācijas sistēmu uzturēšana ir
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārziņā, “Latvenergo” pārziņā ir trīs lielo HES
hidrotehniskās būves, savukārt par pašvaldību
bilancē esošo hidrobūvju ekspluatāciju atbild pašvaldības. Taču Civilās aizsardzības un katastrofu
pārvaldīšanas likumā pašvaldību atbildība netiek
definēta. Valsts civilās aizsardzības plānā pašvaldības norādītas kā darbu vadītāji plūdu novēršanā,
kaut palu apdraudējums jāpārvalda VARAM.
Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka normatīvajos aktos plānošana un risku izvērtēšana ir jāatdala no reaģēšanas un jānozīmē viens galvenais –
“ģenerālis”. Tāpat komiteja rosina Valsts civilās
aizsardzības plānā iekļaut skaidru valsts institūciju
un pašvaldību sadarbības algoritmu, tajā skaitā
komunikāciju starp ministrijām un ministriju padotības iestādēm, operatīvas un detalizētas datu apmaiņas kārtību, valsts materiālo rezervju un finanšu piesaistes kārtību un minimālo valsts iekšējai
katastrofai pieejamo valsts materiālo rezervju nodrošinājumu, definēt pašvaldību CA komisiju tiesisko statusu un kompetenci, precizēt reaģēšanas
un seku likvidēšanas darbu vadītāja kompetenci,
noteikt krīzes komunikācijas vadību un tās vadītāju, CA komisiju izveides principus un kritērijus un
operatīvās krīzes vadības centra izveidi. Savukārt,
izstrādājot pašvaldību CA plānus, būtu nepieciešama informācija par nozaru ministriju pārziņā esošo katastrofu pārvaldīšanas rīcības scenārijiem, jo

pašvaldību rīcībā šādas informācijas nav. Risināms
arī jautājums, kā pašvaldību CA plānus vislabāk integrēt Valsts civilās aizsardzības plānā.
Pieredzē dalījās un savus priekšlikumus labākai
pārvaldībai un darba organizācijai pauda Jelgavas pašvaldības Operatīvās informācijas centra
vadītājs Gints Reinsons, Pļaviņu novada domes
priekšsēdētājs Aigars Lukss, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Valmieras
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards
Gailums un LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis.
Par CA komisijām un pretplūdu darbībām diskusijas dalībnieki vienojās, ka:
• civilās aizsardzības komisijām būtu jābalstās uz
reģionālo principu un operatīvās vadības centra principu, kur krīzi vada profesionāļi (VUGD),
savukārt pašvaldības nodrošina krīzes vadības
palīgfunkciju veikšanu;
• steidzami jārisina jautājums par operatīvās krīzes vadības centra izveidi valstī;
• precīzi jānodefinē krīzes vadības darbu vadītāju
atbildība, nodalot plānošanu un risku izvērtēšanu no reaģēšanas;
• jāizstrādā skaidrs valsts institūciju un pašvaldību sadarbības algoritms, tajā skaitā komunikācija starp ministrijām un ministriju padotības
iestādēm.
Vēl komiteju dalībnieki uzskata, ka vērtīgi būtu
Iekšlietu ministrijai un VARAM kopā ar LPS organizēt diskusijas vai konferenci par operatīvo krīzes
vadību valstī, civilās aizsardzības komisiju un pašvaldību lomu operatīvās vadības sistēmā.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks
18. martā plkst. 10, un tajā tiks pārrunāta pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācija Covid-19 apstākļos.
Sēdē piedalīsies Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas vadītāja p. i. Rīgas Austrumu

klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) laboratorijas galvenais speciālists Dr. Sergejs Ņikišins un
Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja Alla Nogotkova.
Sēdei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai
šeit.
Tiešraides laikā uzdot jautājumus būs iespējams,
rakstot uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ
Eiropas Reģionu komitejas sanāksmē
iepazīstina ar Covid-19 ietekmi uz
Latvijas pašvaldību darbu

12. martā Eiropas Reģionu komitejas (RK) Renew
Europe grupas rīkotajā sanāksmē Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs Gints
Kaminskis iepazīstināja kolēģus no Eiropas Savienības pašvaldībām ar Covid-19 ietekmi uz Latvijas
pašvaldību darbu un budžetu.
Runājot par digitālo pārveidi, Kaminskis norādīja
uz Covid-19 pozitīvo ietekmi: “Pašvaldību pakalpojumi arvien vairāki pieejami digitāli vai tiešsaistē.
Taču vienlaikus tas rada arī nepieciešamību domāt
par risinājumiem digitālajai pratībai noteiktām ie-

dzīvotāju grupām, piemēram, senioriem,” uzsvēra
Latvijas delegācijas vadītājs RK.
Turpinot informācijas tehnoloģiju tēmu, Kamin
skis arī atklāja, ka patlaban pašvaldības sadarbībā
ar valdību risina jautājumu par visu skolēnu nodrošināšanu ar datoriem ar nomas palīdzību. “Tas
ir svarīgi, lai veicinātu sociālo kohēziju un garantētu skolēniem vienlīdzīgākas iespējas mācīties arī
krīzes laikā, kad mācības klātienē nav iespējamas.
Latvijas Pašvaldību savienība rosinājusi, ka primāri
jāfokusējas uz mūsu nākotni – bērniem un jauniešiem – un jāizstrādā digitālie mācību materiāli. Arī
pēc Covid-19 krīzes katram bērnam jābūt pieejai
digitālajiem mācību materiāliem savā dzīvesvietā,”
norādīja Gints Kaminskis. Viņš vērsa uzmanību uz
šīs iniciatīvas saikni ar vienu no Eiropas Savienības
prioritātēm, proti, digitālu Eiropu, uzsverot, ka Eiropas Savienības virzība uz digitālajiem mērķiem
būs lēnāka, ja jaunajai paaudzei nebūs iespējas
progresēt digitālajā ziņā. Lai palīdzētu Eiropai kļūt
ne tikai digitālākai, bet arī zaļākai un noturīgākai,
pēc nomas beigām datorus atjaunos vai pārveidos, nepieciešamības gadījumā ierīcēs izmantotos
materiālus pārstrādās.
Latvijas delegācijas RK vadītājs vērsa sanāksmes
dalībnieku uzmanību uz problēmu, ka, lai arī
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iedzīvotāji aicināti pēc iespējas strādāt no mājām,
pašvaldībās ir liela daļa darbinieku, kas attālināti
strādāt nevar. “Tie ir, piemēram, sociālo dienestu
darbinieki, pašvaldības policisti un ugunsdzēsēji, kā
arī bērnudārzu darbinieki. Taču vienlaikus šīs grupas
netiek uztvertas kā Covid-19 “pirmajās līnijās” strādājošie un īpašu atbalstu no valdības nesaņem,” atklāja Kaminskis.

pašvaldības risina jautājumu ar valdību, lai teritorijas plānošanas dokumentus varētu apspriest
attālināti. “Patlaban teritorijas plānojumiem sabiedriskā apspriešana ir obligāta, un likums aizliedz
tos apspriest attālināti. Arī šādas problēmas atrisinājums nepieciešams, lai pašvaldības nekavētu
savu attīstību!” uzsvēra Latvijas delegācijas RK
vadītājs.

Gints Kaminskis Eiropas Reģionu komitejas locekļiem arī norādīja, ka, lai pilsētplānošana varētu
virzīties uz priekšu arī Covid-19 pandēmijas laikā,

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS
vidi, skolu darbu, mācību tehnisko nodrošinājumu un vakcinēšanos.
• 8. martā LETA: “SPKC: pašvaldību iesaiste gadījumu apzināšanā ir mainīga” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacīto TV3 raidījumā “900
sekundes” par to, ka pašvaldībām būtu jāzina,
kuri cilvēki to teritorijās ir saslimuši ar Covid-19.
• 8. martā Diena: “Taisnīgs sods vai atriebība” –
par vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra paziņojumu par Ikšķiles domes priekšsēdētāja atstādināšanu un par Jelgavas novada domes konfliktsituāciju ar VARAM, un LPS
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).
• 8. martā LA.lv: “Jaunais Pašvaldību likums iezīmēs lielu pašvaldību pārvaldības reformu” – par
valdībā atbalstīto un Saeimai nosūtīto jauno
Pašvaldību likumu un LPS padomnieces Kristīnes Kinčas valdības sēdē sacītais par pašvaldību funkcijām (šeit).
• 8. martā Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Pašvaldībām
jāzina, kuri to teritorijās saslimuši ar Covid-19,
atkārtoti uzsver LPS” – LPS priekšsēža Ginta
Kaminska dalība TV3 raidījumā “900 sekundes”
(šeit).

• 9. martā LETA: “Valdības partneri piedāvā savus risinājumus Covid-19 krīzes pārvarēšanai” –
par LTRK, LBAS, LZA, LPS un LDDK priekšlikumiem valdībai, kā efektīvāk risināt Covid-19
pandēmijas izraisīto krīzi.

• 8. martā LETA: “Pašvaldībām jāzina, kas to teritorijās saslimuši ar Covid-19, atkārtoti uzsver
LPS” – par LPS priekšsēža Ginta Kaminska
pausto intervijā TV3 par epidemioloģiski drošu

• 9. martā LETA: “Kariņš pauž bažas, vai izdosies īstenot aprīlī iecerēto masu vakcināciju
pret Covid-19” – par valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdē uzklausīto Vakcinācijas
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projekta biroja informāciju par vakcināciju un
LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacīto par pašvaldību sadarbību ar Vakcinācijas biroju.
• 9. martā LETA: “Saeimas deputāti Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Par svētkiem bez
salūta” nodos izvērtēšanai VARAM” – par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
sēdē izskatīto iesniegumu “Par svētkiem bez
salūta” un LPS padomnieces Ināras Dundures
komentārs.
• 9. martā LV portāls: “Jaunie mērnieku laiki: Saeimā spriež par vēsturisko zemju robežām” –
par Saeimas darba kārtībā nonākušo Valsts
prezidenta rosināto Latviešu vēsturisko zemju likumprojektu un LPS vecākā padomnieka
Māra Pūķa komentārs (šeit).

padomes kopsēdē uzklausīto Vakcinācijas projekta biroja ziņojumu par plānoto vakcinācijas
stratēģiju un provizorisko vakcīnu pieejamību
un LPS priekšsēža Ginta Kaminska komentārs
(šeit).
• 9. martā LSM.lv: “Kādus scenārijus Covid-19
ierobežojumiem izskata valdība” – par valdībai
piedāvātajiem scenārijiem turpmākajai rīcībai
saistībā ar Covid-19, tajā skaitā valdības stratēģisko partneru – LTRK, LBAS, LZA, LPS un
LDDK – priekšlikumiem (šeit).

• 9. martā LV portāls: “Valdības partneri: mums
ir efektīvāks risinājums Covid-19 krīzes pārvarēšanai” – par LTRK, LBAS, LZA, LPS un LDDK
sagatavotajiem priekšlikumiem, kā efektīvāk
risināt Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi (šeit).
• 9. martā Diena: “Ministru prezidents bažīgs par
aprīlī iecerēto masu vakcināciju pret Covid-19” –
par valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdē izskatīto informāciju par vakcināciju un LPS
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).
• 9. martā Jauns.lv: “Valdības partneri nāk klajā ar saviem, “efektīvākiem risinājumiem” Covid-19 ierobežošanai” – par LTRK, LBAS, LZA,
LPS un LDDK priekšlikumiem Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes risinājumiem (šeit).
• 9. martā Delfi: ““Ne jā, ne nē”: Saeimas komisija vēl neizlemj par skolēnu dziesmu un deju
svētkiem” – par Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas sēdē spriesto par skolēnu
dziesmu svētkiem un LPS padomnieces Ināras
Dundures sacītais (šeit).
• 9. martā Delfi: “Iniciatīvu “Par svētkiem bez
salūta” lūgs vērtēt VARAM” – par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā skatīto kolektīvo iesniegumu un LPS padomnieces Ināras
Dundures komentārs (šeit).
• 9. martā Delfi: “Masveida vakcinācija pret Covid-19: Kariņš bažīgs par plāna ieviešanas tempiem” – par Ministru kabineta un Krīzes vadības

• 9. martā LSM.lv; ReTV; Replay.lv: “Vēl nav apzināti pret Covid-19 vakcinējamie, kuri ir mājas
aprūpē” – par pašvaldību gatavību iesaistīties
un LPS padomnieces Ilzes Rudzītes komentārs
(šeit).
• 10. martā LETA: “Valdības partneri Stratēģiskās vadības grupā piedāvās savus risinājumus Covid-19 krīzes pārvarēšanai” – par LTRK,
LBAS, LZA, LPS un LDDK priekšlikumu izskatīšanu Stratēģiskās vadības grupā.
• 10. martā LETA: “Parlamentārieši kritizē VM
plānus attiecībā uz atveseļošanās un noturības
mehānisma līdzekļu pielietošanu” – par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijā izskatītajiem Veselības ministrijas (VM) plāniem attiecībā uz ES Atveseļošanās un noturības mehānisma līdzekļu izmantošanu un LPS padomnieces
Ilzes Rudzītes norādīto.
• 10. martā Delfi: “Sociālie partneri iesniedz savu
redzējumu, valdība sola ņemt vērā pirms galīgā
lēmuma par Covid-19 ierobežojumiem” – par
Stratēģiskās vadības grupas sanāksmē prezentētajiem valdības sociālo partneru priekšlikumiem (šeit).
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• 10. martā LSM.lv: “Klēpjdatoru deficīts Latvijā. Pirms pandēmijas – 350 eiro, tagad – no 500
eiro” – par portatīvo datoru deficītu un strauju
cenu kāpumu un LPS padomnieces Ināras Dundures sacītais par skolu nodrošinājumu (šeit).

• 11. martā Xtv.lv; Rīga TV24 – LPS padomnieka Aino Salmiņa dalība TV24 diskusijā “Latvija
pēc novadu reformas” par reģionālo autoceļu
tehnisko stāvokli (šeit).

• 10. martā LSM.lv; ReTV; Replay.lv: “Policija:
pie ārsta senioru drīkst aizvest cilvēks no citas
mājsaimes” – par pārvietošanos laukos un LPS
padomnieces Ilzes Rudzītes komentārs (šeit).
• 10. martā LSM.lv; ReTV; Replay.lv: “Vēl nav
apzināti pret Covid-19 vakcinējamie, kuri ir
mājas aprūpē” – par senioru, mājas paliatīvajā aprūpē esošo, invalīdu un citu vājāko grupu
vakcināciju un LPS padomnieces Ilzes Rudzītes
komentārs (šeit).

• 10. martā Xtv.lv; Rīga TV24 – LPS padomnieka
Aino Salmiņa dalība TV24 diskusijā “Latvija pēc
novadu reformas” par autoceļu sakārtošanu atbilstoši jaunajai novadu kartei (šeit un šeit).
• 11. martā Diena: “Skolas, sporta centri un
Gors” – par pašvaldību gatavību vakcinācijas
centru iekārtošanai un LPS priekšsēža Ginta
Kaminska komentārs (šeit).

• 12. martā LETA: “ST pasludinās spriedumu
pirmajā lietā par administratīvi teritoriālo reformu” – par gaidāmo Satversmes tiesas (ST)
spriedumu par Skultes pagasta pievienošanu
Saulkrastu novadam un Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam
un LPS padomnieces Kristīnes Kinčas un vecākā padomnieka Māra Pūķa tiesas sēdē sacītais.
• 12. martā LSM.lv; Latvijas Radio 1: “Līdz ar ierobežotu klientu uzņemšanu sociālās aprūpes
centros pērn pašvaldībās audzis pieprasījums
pēc sociālās aprūpes mājās” – par pieaugošo
pieprasījumu pēc sociālās aprūpes mājas ap
stākļos un LPS padomnieces Ilzes Rudzītes komentārs (šeit).

• 13. martā Xtv.lv; Rīga TV24 – LPS padomnieka
Aino Salmiņa dalība TV24 diskusijā “Nacionālo
interešu klubs” par Covid-19 ierobežojumiem
labākā nākotnes scenārija meklējumos (šeit;
šeit un šeit).

9

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai
Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.
Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.
Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir
saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums
VSS-132 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
Jā, ar
2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374 “Valsts informācijas 08.03.2021. 18.02.2021. komensistēmu savietotāja noteikumi””
tāriem
VSS-145 – Par likumprojektu “Grozījums Kooperatīvo sabied08.03.2021. 25.02.2021.
Jā
rību likumā”
VSS-141 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija rīkojuma nr. 341 “Par valstij
piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules 09.03.2021. 25.02.2021.
Jā
novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” atcelšanu”
VSS-140 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij
piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas paš- 11.03.2021. 25.02.2021.
Nē
valdības īpašumā”
VSS-169 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ēku
energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikā- 11.03.2021. 04.03.2021.
Jā
cijas noteikumi”
VSS-135 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība,
kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus 11.03.2021. 25.02.2021.
Nē
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”
VSS-161 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde”, Aizkalnē, Aizkalnes
12.03.2021. 04.03.2021.
Jā
pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības
īpašumā”
VSS-120 – Noteikumu projekts “Valsts aizsardzības mācības
12.03.2021. 18.02.2021.
Jā
nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
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9.

VSS-149 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
budžeta programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības,
12.03.2021. 25.02.2021
glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai” līdzekļu izlietojumu”

Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti
11. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:
VSS-200 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos nr. 239
“Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi””
VSS-207 – Rīkojuma projekts “Par dzīvokļu īpašumu pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā un
pārdošanu”
VSS-208 – Noteikumu projekts “Administratīvo
teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”
VSS-209 – Informatīvais ziņojums “Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā”
VSS-189 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-217 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos
nr. 934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām””
VSS-191 – Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”
VSS-193 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā

nekustamā īpašuma “V1187” Pāvilostā, Pāvilostas
novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības
īpašumā”
VSS-210 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā”
VSS-211 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vilnīši” daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā”
VSS-212 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vaisuļi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un dzīvokļa īpašuma Brīvības
ielā 3–7, Līgatnē, Līgatnes novadā nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā”
VSS-215 – Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
VSS-196 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos
nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””
VSS-197 – Rīkojuma projekts “Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežceļi” pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-198 – Rīkojuma projekts “Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķauzeru
ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”
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NODERĪGA INFORMĀCIJA
Lai arī saslimstība ar Covid-19 lēnām
samazinās, situācija joprojām ir
nestabila

Ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits Latvijā turpina
lēni samazināties. Saslimstība samazinājusies par
16,8%, un atklāti vidēji 593 jauni inficēšanās gadījumi dienā. Pagājušajā nedēļā pieaudzis veikto
testu skaits, kas kopumā bija 90 921, bet vidējais
pozitīvo testu īpatsvars ir 3,8% (pirms septiņām
dienām – 81 179 testi, pozitīvo testu īpatsvars
5,1%). Veikto testu skaita dinamika nedēļas laikā
pieaugusi par 12,1%, veikti vidēji 12 989 testi dienā. Aizvadītajā nedēļā fiksēti 3450 jauni Covid-19
inficēšanās gadījumi.
Visos Latvijas reģionos un visās vecuma grupās
vērojams saslimstības samazinājums, tajā skaitā
bērnu vidū.
Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) Latvijā šobrīd ir
0,9, un tas nozīmē, ka 100 saslimušo inficē 90 citus cilvēkus.
Tomēr, vērtējot situāciju kopumā un novērojot Covid-19 jauno celmu atklāšanu un izplatību Latvijā,
redzams, ka epidemioloģiskā situācija neļauj pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Saslimstības samazinājums ir iepriekš ieviesto epidemioloģisko ierobežojumu rezultāts, savukārt jauno vīrusa celmu

izplatības pieaugums un drošības prasību mazināšana var veicināt saslimstības strauju pieaugumu.
Igaunijā saslimstība ir ļoti augstā līmenī un sasniedz vienu no augstākajām pozīcijām Eiropā.
Vismaz 18 Eiropas valstīs saslimstība pieaug, savukārt vidēji desmit valstīs tā vērtējama kā stabila, īpaši Īrijā, Spānijā, Lielbritānijā un Portugālē,
kur saslimstība samazinās, pateicoties stingriem
drošības nosacījumiem. Taču Maltā, Kiprā, Itālijā,
Grieķijā, Turcijā un Horvātijā saslimstība pieaug.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC)
rekomendācijas saistībā ar ceļošanu paliek nemainīgas: rūpīgi jāizvērtē visi riski, un nevajadzētu doties ārpus Latvijas nenozīmīgos ceļojumos.
Citu valstu apmeklējums ir uzskatāms par riska
faktoru, jo atsevišķās valstīs ne tikai novērojams
saslimstības pieaugums, bet arī cirkulē citi Covid-19 vīrusa paveidi, kas šobrīd Latvijā vēl nav
reģistrēti.
Noderīgas saites:
jaunākā informācija par Covid-19: https://www.
spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19;
informācija Covid-19 pacientiem: https://www.
spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem;
ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas mājās:
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid-19-un-arstejas-majas;
informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slimnieku kontaktpersonām: https://www.spkc.gov.lv/lv/
majas-karantina-kontaktpersonam;
oficiālā un jaunākā informācija par vakcīnām pret
Covid-19 un vakcināciju Latvijā: https://www.spkc.
gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19.
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Latvijā pirmo vakcīnu prioritārajā grupā
vecumā virs 70 gadiem saņēmuši jau
35 000 senioru

Veselības ministrija aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikties Covid-19 vakcīnai pa tālruni
8989, vietnē manavakacina.lv vai pie ģimenes
ārsta, jo tieši pieteikšanās ļaus operatīvi plānot
vakcināciju aprīlī, kad Latvijā plānots saņemt lielāku vakcīnu skaitu.
Iedzīvotājiem ar neatgriezeniskiem funkcionāliem
traucējumiem un tiem, kuri medicīnisku iemeslu
dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, ir iespēja
pieteikties izbraukuma vakcinācijai dzīvesvietā.
Šie iedzīvotāji vai to aprūpētāji tiek aicināti pieteikties vakcinācijai dzīvesvietā divos veidos:
• zvanot ģimenes ārstam (arī paša ģimenes ārsta
proaktīvs zvans pacientam);

Turpinot vakcināciju, aizvadītajā nedēļā vakcinēti
vairāk nekā 11 000 senioru prioritārajā grupā virs
70 gadiem. Kopumā Latvijā vakcinēti jau vairāk
nekā 35 000 senioru.

• zvanot 8989 (ja iedzīvotājs jau ir pieteicies
vakcīnai caur manavakcina.lv vai 8989, tad atkārtoti jāsazinās pa tālruni 8989, lai norādītu
izbraukuma nepieciešamību un precīzu adresi).

No visiem vakcīnu saņēmušajiem senioriem 35%
atrodas Rīgā, 26% Pierīgā, 26% Kurzemē, 19%
Latgalē, pa 12% Vidzemē un Zemgalē.

Vakcinācija dzīvesvietā tiks nodrošināta tikai gadījumos, kad ir tādi veselības traucējumi, kas neļauj pamest dzīvesvietu un apmeklēt ārstniecības iestādi.

Valdībā apstiprinātas drošības prasības
Covid-19 izplatības kritumam līdz
Lieldienām

neceļot, ierodas Latvijā no trešajām valstīm, būs
par saviem līdzekļiem jātestējas un pozitīva testa
gadījumā jāapmaksā pašizolācija viesnīcā.
Attālinātais darbs
No 16. marta klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuriem darba specifikas dēļ nav iespējams
strādāt attālināti un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis atļauju. Darba devēja pienākums ir
noteikt tos darbiniekus, kuriem tiešām ir nepieciešams veikt pienākumus klātienē, lai nodrošinātu
darba nepārtrauktību.

Ministru kabinets 12. martā apstiprinājis vairākus
uzlabojumus epidemioloģiskās drošības prasībās,
lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības kritumu. Valdības
apstiprinātais scenārijs primāri balstās attālinātā
darba principos. Sākot ar šonedēļu, epidemioloģiski drošākās pašvaldībās nelielu daļu izglītības
nodarbību varēs īstenot ārpus telpām klātienē.
Savukārt cilvēkiem, kuri, par spīti aicinājumam

Darba devējiem ir pienākums nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika
to ļauj, kā arī darbam klātienē nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tāpat darba devējam ir jānosaka atbildīgais par Covid-19 ierobežojumu īstenošanu kolektīvā. Ārkārtējās situācijas
laikā darba devējs arī vienpusēji var noteikt darbiniekam attālināto darbu.
Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām. Tiem
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darbiniekiem, kuriem iestādes vadītājs ļāvis strādāt klātienē darba specifikas dēļ, jānodrošina, ka
kabinetā vienlaikus atrodas viens cilvēks. Ja telpā
ir vairāk par vienu cilvēku, jānodrošina vismaz 15
kvadrātmetru platība vienam cilvēkam. Ja tas nav
iespējams, tad klātienes darbs jāorganizē maiņās,
piemēram, darbinieki mainās klātienē ik pārdienas.

dzekļu izmantošanu.

Izglītība

Lai stabilizētu epidemioloģisko situāciju valstī,
tiks pastiprināta epidemioloģisko prasību ievērošanas kontrole sabiedriskajā transportā un pārvadātājiem jānodrošina transportlīdzekļu ventilācija
arī reisu laikā.

Pirmsskolas izglītības iestādes darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā
klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav
iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības
iestādēs gan mācību laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.
Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē
nodarbinātajiem reizi nedēļā veic Covid-19 testu.
Garās diskusijās Ministru kabinets piesardzīgi nolēmis pēc 16. marta ļaut vietās, kur 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 cilvēkiem
nepārsniedz 250, klātienē organizēt līdz piecām
formālās izglītības nodarbībām un līdz divām neformālās izglītības nodarbībām nedēļā vienas klases grupai līdz 20 cilvēkiem ārpus telpām. Vienas
nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes.
Sabiedriskais transports
Ņemot vērā Latvijas reģionu daudzveidību un atšķirības, Ministru kabinets vienojies, ka nav iespējams visā valstī regulēt noteiktas prasības sabiedriskajam transportam, un aicina katru pašvaldību
izvērtēt iespējas samazināt cilvēku skaitu tajā,
piemēram, palielinot reisu skaitu, izmainot biļešu
atlaižu sistēmu, veicinot alternatīvu transportlī-

Pensionāriem, personām ar invaliditāti
un apgādnieku zaudējušām personām
izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro
apmērā
Saeima 11. martā kā steidzamus pieņēma likuma
grozījumus, kas Covid-19 krīzes laikā paredz visiem

Tāpēc arī turpmāk ārkārtējās situācijas laikā saglabājas spēkā nosacījums, ka sabiedriskajā transportā nedrīkst atrasties vairāk par 50% no visa iespējamā pasažieru skaita. Pasažieriem, izvēloties
sēdvietu sabiedriskā transporta salonā, jāievēro
marķējums un norādes.

Iebraucēju, Covid-19 pozitīvo un kontaktpersonu uzraudzība
Pēc 17. marta visiem, kas Latvijā ierodas no nebūtiska ceļojuma trešajā valstī, par saviem līdzekļiem
jāveic Covid-19 tests. Ja tā rezultāts būs negatīvs,
tad jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā.
Pozitīva rezultāta gadījumā pašizolācija jāpavada
kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
noteiktajām tūristu mītnēm un tā arī jāapmaksā.
Ja persona uz tūrisma mītni pēc pozitīva rezultāta
saņemšanas nedosies brīvprātīgi, tad jāapmaksā
būs arī Valsts policijas izdevumi par personas nogādāšanu uz viesnīcu.
Cilvēki ar vieglu Covid-19 slimības gaitu, slimnieku kontaktpersonas un Covid-19 pacienti ar sim
ptomiem pēc ārstēšanās stacionārā var izmantot
iespēju pašizolācijas laiku pavadīt viesnīcā, kur
lielāko daļu izmaksu sedz valsts – līdz 80% par izmitināšanu, nepārsniedzot 35 eiro, un līdz 80% par
ēdināšanu, nepārsniedzot 10 eiro.
Vairāk par izmaiņām izmitināšanas programmā
šeit.

pensionāriem,
personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām
personām izmaksāt vienreizēju
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pabalstu 200 eiro apmērā.
Pabalstu saņems vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kā arī personas,
kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu,
atlīdzību par darbspēju vai apgādnieka zaudējumu. Vienreizējo pabalstu izmaksās arī par bērniem
ar invaliditāti, kā arī bērniem un pilngadīgām personām, kam nepieciešama īpaša kopšana.
Pabalstu saņems personas, kurām attiecīgo pensiju vai pabalstu ir tiesības saņemt laikposmā no
1. marta līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.
Vienreizējā pabalsta izmaksa notiks automātiski, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) visām mērķgrupām to izmaksās aprīlī. Pabalstu piegādās saņēmēja dzīvesvietā bez maksas
vai pārskaitīs uz kredītiestādes vai pasta norēķinu
sistēmas kontu.
Ja tiesības uz vienreizējo pabalstu personai radušās no 1. marta, VSAA bez personas iesnieguma to
piešķirs un izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad
pieņemts lēmums par pensijas, atlīdzības, valsts

Valdībā atbalstīta piemaksu piešķiršana
pašvaldības policijai

11. martā Ministru kabinets atbalstījis grozījumus
noteikumos nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu piemaksas pašvaldības
policijai par darbu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā.

sociālā nodrošinājuma pabalsta vai personas īpašās kopšanas pabalsta piešķiršanu.
Tiem, kuri vienlaikus saņem, piemēram, vecuma
pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, piešķirs vienu vienreizējo pabalstu.
Ja persona saņem īpašas kopšanas pabalstu par
bērnu, tad vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā
tai izmaksās papildus vienreizējam atbalstam 500
eiro apmērā, kas paredzēts par katru bērnu ģimenē. Savukārt, ja īpašas kopšanas pabalsts piešķirts
pilngadīgai personai, tad vienreizējo pabalstu tai
izmaksās dubultīgi, ja tā, piemēram, ir valsts pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.
Noteikts, ka personām, kas uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
piešķirto vienreizējo pabalstu neņem vērā šo institūciju pakalpojumu apmaksā. Tāpat šā pabalsta
izmaksu neņems vērā, pašvaldību sociālajiem dienestiem lemjot par sociālās palīdzības piešķiršanu.
Likuma grozījumi noteic, ka no vienreizējā pabalsta netiek veikta parādu piedziņa un ieturējumi.

Paredzēts, ka pašvaldību institūcijām no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kompensēs izdevumus, kas tām radušies
no 2021. gada 1. janvāra līdz 7. februārim, iesaistot
pašvaldību policijas darbiniekus tiešā un uzskaitāmi pierādāmā virsstundu darbā, lai kontrolētu
iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu
laikā no plkst. 22 līdz 5 (mājsēdes kontrole), samaksai par virsstundu darbu un piemaksai par
nakts darbu – 75% apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas.
Pašvaldību institūcijām būs jāsagatavo pieprasījums par izdevumu kompensēšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram un jāiesniedz Iekšlietu ministrijā, lai varētu sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē rīkojuma projektu par
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta pro
grammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
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VARAM aicina piedalīties seminārā par
ATR

9. sabiedrības informēšanas iespējām;
10. nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu;
11. kontu pārvaldību Valsts kasē un citiem.
Lai informētu par darbībām, kādas pašvaldībām
jāveic, reģistrējot jaunveidojamās pašvaldības Uzņēmumu reģistra (UR) Publisko personu un iestāžu sarakstā, kā arī par Valsts ieņēmumu dienestam
(VID) iesniedzamajām atskaitēm, un atbildētu uz
pašvaldībām aktuāliem jautājumiem, VARAM
18. martā plkst. 14 organizē tiešsaistes semināru
ar UR un VID pārstāvju dalību un aicina pašvaldību
pārstāvjus piedalīties tajā.

VARAM saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir sagatavojusi un periodiski atjaunina metodiku 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību
darbības uzsākšanai.
Metodikas jaunākā redakcija ir pieejama ministrijas tīmekļvietnē (šeit) un papildināta ar jautājumiem par:
1. pašvaldības un tās izveidoto iestāžu un institūciju nosaukumu veidošanu;
2. pašvaldību un to iestāžu pārreģistrāciju Uzņēmumu reģistrā;

Tiešsaistes seminārs norisināsies Microsoft Teams
platformā. Par semināra dalībniekiem, norādot
vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pārstāvamo pašvaldību, lūgums informēt līdz 17. martam, rakstot
uz e-pasta adresi ilze.akmentina@varam.gov.lv
vai zvanot pa tālruni 67026412. Lai nodrošinātu
veiksmīgu semināra norisi, lūdzu, dalībai piesakiet
ne vairāk kā vienu pašvaldības pārstāvi! Pieteiktajiem dalībniekiem pirms semināra tiks izsūtīta
piekļuves saite. Seminārs tiks ierakstīts, un būs
pieejams ieraksts.

8. pašvaldību kapitālsabiedrību īpašnieku maiņu;

Atsaucoties uz Finanšu nozares asociācijas aicinājumu, VARAM lūdz apvienojamās pašvaldības apzināt savas saistības un savlaicīgi vērsties
pašvaldību kontu apkalpojošās kredītiestādēs
vai citās finanšu institūcijās, lai noskaidrotu, kādas darbības ir veicamas, lai nodrošinātu finanšu
plūsmas nepārtrauktību un finanšu līdzekļu pārvietošanu uz jaunveidojamās pašvaldības kontu
vai veiktu kontu īpašnieku maiņu līdz šā gada
1. jūlijam.

Pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un
jūra”

lis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla): pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?

3. Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamajām
atskaitēm;
4. administratīvās komisijas sastāva veidošanu;
5. pašvaldības ģerboņa izmantošanu;
6. darba tiesisko attiecību sakārtošanu;
7. adrešu pierakstu;

Pievienojies, reģistrējoties ŠEIT!
Pasākuma programmu atradīsit 1. pielikumā. Papildinājumiem sekojiet līdzi ŠEIT!
17. un 18. martā tiešsaistē notiks pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra”. Tas norisināsies
divas dienas un būs veltīts aktuālai tēmai – mājok-

Pirmajā dienā dažādu saistīto jomu eksperti izklāstīs savu redzējumu par jaunu mājokļu būvniecības iespējām ārpus Rīgas, tā nozīmi teritorijas
16

attīstībā un diskutēs par dažādiem faktoriem un
to ietekmi uz sadarbības modeļiem.
Otrajā dienā ekspertu komandas (arhitekti, pilsētplānotāji, nekustamā īpašuma speciālisti,
transporta inženieri, politiķi u. c.) veidos attīstības
vīzijas jaunam dzīvojamajam rajonam Liepājā – 24
ha lielai teritorijai Klaipēdas ielā 138. Pasākumā
izteiktie viedokļi, diskusiju rezultāti un izveidotās
teritorijas attīstības ieceres veidos pamatu lokālplānojuma risinājumiem.
Uzbūvēt, pārdot vai nopirkt jaunu mājokli, kas
atrodas tālāk par 50 km no Rīgas, ir izaicinājums.
Vienlaikus kvalitatīva, energoefektīva mājokļa

KNAB atgādina: administratīvo resursu
izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijā ir
aizliegta
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina,
ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms pašvaldību vēlēšanām aģitācijai ir aizliegts izmantot administratīvos resursus. Šis
aizliegums attiecas uz visām valsts un pašvaldību
institūcijām un to darbiniekiem, un aizlieguma
mērķis ir novērst negodprātīgu konkurenci starp
deputātu kandidātiem, kas ieņem amatu pašvaldībās vai valsts iestādēs, un citiem deputātu kandidātiem, kā arī nepieļaut politisko spēku reklamēšanu par budžeta līdzekļiem, kas piešķirti valsts un
pašvaldību institūciju darbībai.
KNAB vērš uzmanību, ka administratīvo resursu,
proti, valsts vai pašvaldību institūciju finanšu līdzekļu, kustamās un nekustamās mantas izmantošana vai pakalpojumu sniegšana, kā arī institūcijas reklamēšana, ja attiecīgā reklāma ir saturiski
saistīta ar kādu politisko partiju vai deputātu kandidātu, nav pieļaujama. Amatpersonām vai darbiniekiem, kuri attiecīgo institūciju finanšu līdzekļus
vai mantu izlietojuši prettiesiskā veidā, var uzlikt
administratīvo atbildību, t. i., brīdinājumu vai naudassodu līdz 700 eiro. Turklāt šīm amatpersonām
vai darbiniekiem ir pienākums atlīdzināt valstij
nodarītos zaudējumus, kas atbilst aizliegtā veidā
izlietoto finanšu līdzekļu vai mantas apmēram.

pieejamība veido pamatu vietu un reģionu attīstībai. Kā nodrošināt jaunu mājokļu celtniecību ārpus
Rīgas – sabalansējot iedzīvotāju ienākumus, būvniecības izmaksas? Īres dzīvokļi, kas vispār ir “pieejams mājoklis”, un pašvaldības loma tā nodrošināšanā? Kādās teritorijās celt jaunos mājokļus?
Kāds varētu izskatīties 21. gadsimta dzīvojamais
rajons Latvijas reģionu pilsētā? Kādus mājokļa tipus tas ietvers, kādas funkcijas? Kādus atbalsta
instrumentus plāno valsts, un kā var sadarboties
pašvaldības un uzņēmumi? Cik ātrā laikā varam
panākt pārmaiņas?
Atzīmējieties kā nācēji arī pasākuma Facebook
lapā šeit!

KNAB norāda, ka pašvaldībām, veidojot publicitātes materiālus, tai skaitā preses relīzes, ierakstus
sociālajos tīklos, piedaloties raidījumu pārraidēs
radiostacijās un televīzijas kanālos, kā arī citā saziņā, jānošķir pašvaldības vadītāju, pašvaldības
vadošo darbinieku un citu amatpersonu aktivitātes no šo pašu personu kā deputātu kandidātu
vai politisko partiju pārstāvju aktivitātēm. Turklāt
pašvaldībai, nodrošinot sabiedrības informēšanu,
nav pienākuma saziņā iekļaut tieši pašvaldības
vadītāja vai citas amatpersonas, kas ir deputāta
kandidāts, viedokli, uzrunu, pieminēšanu u. tml.
darbības.
Ja pašvaldība nolemj publicitātes materiālos vai
citā saziņā atspoguļot deputāta kandidātu, kurš
vienlaikus ir arī pašvaldības vadītājs, pašvaldības
vadošais darbinieks vai cita amatpersona, jāno
drošina, ka materiāls nesatur tiešu vai netiešu
aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu. Ja politiskās partijas
pārstāvja, t. i., deputāta kandidāta vai iespējamā
deputāta kandidāta, viedoklis, uzruna vai pieminēšana tiek izmantota kā amatpersonas viedoklis,
tad šāda informācija nekādā veidā nevar saturēt
tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret
kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu vai
arī šīs personas papildu reklamēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Ja tas tiek ievērots, šāda informācijas publiskošana priekšvēlēšanu aģitācijas
periodā ir pieļaujama.
KNAB aicina iedzīvotājus šajā periodā būt vērīgiem un ziņot par gadījumiem, kad tiek pamanītas
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pazīmes, kas var liecināt par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Sabiedrībai atpazīstamākais administratīvo resursu
izmantošanas veids ir pašvaldības tīmekļvietnē
vai sociālajos tīklos publicēts ieraksts ar attiecīgās
pašvaldības līderi, t. sk. priekšsēdētāju, kas slavē sava saraksta kandidātus, sevi un sava amata
pienākumu pildīšanas laikā padarīto, kā arī stāsta
par nākotnes plāniem. Ziņot KNAB var vairākos
veidos, t. sk. bezmaksas mobilajā lietotnē “Ziņo
KNAB”, zvanot KNAB uzticības tālrunim 80002070




vai rakstot uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.
KNAB atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās š. g. 6. februārī un ilgs līdz pašvaldību
vēlēšanu dienai, 5. jūnijam.
Plašāka informācija par priekšvēlēšanu aģitācijas
ierobežojumiem, tai skaitā administratīvo resursu
izmantošanas aizliegumu un atpazīstamākajām
šā pārkāpuma pazīmēm, pieejama KNAB informatīvajā materiālā.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Liene Užule, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv
18

