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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Pašvaldību vadītāju tikšanās ar
Vakcinācijas projekta biroja vadību

centru plānošanu un vakcinācijas organizēšanu
lielajās pilsētās un novados.

18. martā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rīkoja kārtējo pašvaldību vadītāju tikšanos ar Vakcinācijas projekta biroja vadību. Tajā norisinājās diskusija par liela mēroga vakcinācijas pret Covid-19

Pirmā līmeņa vakcinācijas centros plānots vakcinēt 45 000 cilvēku nedēļā, savukārt otrā līmeņa
vakcinācijas centros – 8000 cilvēku nedēļā. Vairāk
informācijas par vakcinācijas centru izvietojumu
reģionos, telpu nodrošinājumu un pakalpojumu

sniedzēju atlases pamatprincipiem pieejama prezentācijā šeit.
Vakcinācijas projekta birojs izstrādājis masveida
vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijas (šeit).
Tās sniedz visiem masveida vakcinācijas centru
īpašniekiem vai apsaimniekotājiem norādes, kas
jāņem vērā, veidojot šos centrus: kāds tehniskais
nodrošinājums vajadzīgs, kā jāveido centra iekārtojums, un kādi Covid-19 izplatības ierobežošanas

LPS Izglītības un kultūras komitejas
sēde par pirmsskolas izglītības iestāžu
darbu Covid-19 apstākļos

līdzekļi jāizmanto, lai centru darbība būtu droša un
vakcinācija norisinātos pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Ieteikumi ir attiecināmi uz visiem centriem
neatkarīgi no to veida vai izmēriem, un ikviens
telpu īpašnieks vai apsaimniekotājs var pārliecināties, kādas papildu darbības jāveic, lai centrs būtu
drošs gan tā apmeklētājiem, gan personālam.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

kabineta (MK) 2020. gada 6. novembra rīkojumā
nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un
darbinieku testēšanas organizēšanu.
16. martā Ministru kabinets, veicot grozījumus MK
2020. gada 6. novembra rīkojumā nr. 655, noteicis, ka pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) jāveic
klātienē nodarbināto darbinieku iknedēļas testēšana un epidemioloģiskās drošības prasību no
drošināšana un ievērošana, t. sk. gan mācību laikā,
gan ārpus tā lietojot mutes un deguna aizsegus.
Jāuzsver, ka PII darbs jāorganizē atbilstoši vecāku
vajadzībām un nekādas izziņas no bērnu vecākiem
par viņu nodarbinātību vai attālināto darbu prasīt
nedrīkst, pašvaldībām ir jānodrošina bērnudārzu
darbība un droša vide bērniem.

18. martā piedalīties LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē tika aicināti gan komitejas locekļi,
gan pašvaldību izglītības organizatori, pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāji un medicīnas māsas, kā
arī citi interesenti. Sēdē tika pārrunāta pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācija Covid-19
apstākļos.
Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
Vispirms sēdes vadītāja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra
Dundure iepazīstināja ar grozījumiem Ministru

Par atšķirībām testos Covid-19 specifiskajā dia
gnostikā un to, kurās situācijās kādus testus labāk
izmantot, ieteicams noklausīties Latvijas Covid-19
laboratoriju tīkla koordinatora Dr. Sergeja Ņikišina stāstījumu 19. februārī LPS organizētajā videokonferencē (šeit). Ievērībai: testēšanai pakļauts
viss pedagoģiskais personāls un visi darbinieki
(izņēmums varētu būt vienīgi tie darbinieki, kas
nenonāk saskarsmē ar PII personālu un bērniem).
Pirmsskolas izglītības iestādē veikt darba pienākumus drīkst tikai personas, kuras atrodas tā saucamajā testa drošības loga intervālā: ar siekalu testu
drošības logs ir viena nedēļa, ar antigēna testu –
48 stundas, tāpēc nedēļā jāveic divi testi. Diemžēl
antigēna testi šobrīd vēl nav pieejami, bet tos sola
šonedēļ. Bērnudārzā jābūt stingrai uzskaitei ar reģistrētu un izsekojamu informāciju, kurš un kad ir
testēts, un ar rīkojumu jānosaka konkrēta persona kā atbildīgais par testēšanu. Šai personai ir
jānodrošina testu pieteikšana, trauciņu savākšana un uzskaites veikšana. Testus piesaka, rakstot
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uz e-pasta adresi projekti@vi.gov.lv, pieteikumā precīzi norādot iestādes nosaukumu, adresi,
kontaktus un iespējami precīzu testējamo skaitu.
Veselības inspekcija šo informāciju tālāk nodod laboratorijai reģionā, kura sazinās ar PII un organizē
loģistiku.
Sīkāk par PII pedagogu un tehnisko darbinieku testēšanu pastāstīja Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja Alla Nogotkova. Ikdienas Covid-19 skrīningam
izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības
personu piesaisti. Inspekcija nosūta pirmsskolas
izglītības iestādei instrukciju siekalu testiem un
piesaistītās laboratorijas kontaktus jautājumu precizēšanai. A. Nogotkova norādīja, ka personām,
kuras pārslimojušas Covid-19, nav jāveic plānveida skrīnings trīs mēnešus pēc saslimšanas
datuma. Veselības inspekcijas mājaslapā www.
vi.gov.lv kreisajā pusē ir sadaļa “Veselības inspekcijas paziņojumi par Covid-19”, kur katru nedēļu
tiek atjaunoti dati par izglītības iestāžu skrīningu.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Rita Korotinska iepazīstināja ar rīcību, ja izglītības iestādē ir reģistrēts
Covid-19 gadījums. Katrai iestādei ir jābūt rīcības
algoritmam, ko darīt, ja kādam darba pienākumu veikšanas laikā parādās Covid-19 raksturīgie
simptomi. Ja darbiniekam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņa pienākums ir
pārtraukt darbu un doties mājās, kā arī telefoniski
sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Savukārt, ja bērnam,
atrodoties dārziņā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš jāizolē atsevišķā telpā
kopā ar to pieaugušo, kurš kontaktējies ar bērnu
pirms tam, un jāsazinās ar mazuļa vecākiem, kas
nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski
kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, un bērns atgriezties bērnudārzā varēs saskaņā ar ārstējošā
ārsta norādījumiem. SPKC epidemiologi nosaka
īpašus pretepidēmijas soļus atbilstoši konkrētajai
situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas
iestādes vadībai, kā arī lemj par karantīnas noteikšanu iestādei. R. Korotinska vērsa uzmanību,
ka gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē konstatēta saslimšana, iespējams notestēt visus darbiniekus ar siekalu testu. Lai to pieteiktu, jāuzrak
sta pieteikums brīvā formā uz e-pasta adresi rita.
korotinska@spkc.gov.lv, un SPKC to tālāk nosūtīs
uz laboratoriju, kas sazināsies ar PII. Vēl noderīga

informācija: rekomendācijas izglītības iestādēm –
šeit; testēšana – šeit; kontaktpersonu ziņošana –
šeit; aktualitātes par Covid-19 – šeit.
Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana
Feldmane atgādināja, cik svarīgi ir ievērot higiēnas
prasības, un uzsvēra vairākus nosacījumus, kas jāņem vērā ikvienai pirmsskolas izglītības iestādei.
PII nedrīkst pieļaut tādu cilvēku klātbūtni, kuriem
ir slimības pazīmes, un operatīvi jārīkojas, ja kāds
uz vietas ir saslimis; mutes un deguna aizsega pareiza lietošana; grupu plūsmu nodalīšana ne tikai
nodarbību laikā; dalībnieku uzskaite; 2 metru distances ievērošana; maksimāli ierobežot dalībnieku skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā (pedagogi un
darbinieki); pasākumi (izvērtēt riskus, brīvā dabā,
plūsmu nodalīšana, neiesaistot cilvēkus no malas);
telpu vēdināšana; individuāls inventārs; ierobežot
kopīgi lietojamās virsmas, rotaļlietas; roku higiēna; virsmu tīrīšana; pareiza atkritumu savākšana.
Ļoti vērtīga bija kolēģu dalīšanās pieredzē par
pirmsskolas izglītības iestāžu darbību Covid-19
apstākļos. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā
Rita Vectirāne pastāstīja, ka Jelgavā 45% vecāku
izvēlas savus bērnus vest uz bērnudārzu. Pašvaldība ir nodrošinājusi katrā pirmsskolas izglītības ie
stādē un katrā grupiņā datoru, kas kalpo kā palīg
rīks gan savstarpējai komunikācijai pedagogiem,
gan saziņai ar vecākiem. Pedagogi sazinās arī ar to
bērnu vecākiem, kas mācās mājās.
Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas vadītāja
Iveta Nagla uzsvēra, ka Rīgā pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmanto apmēram 65% no visiem iestādēs uzņemtajiem audzēkņiem. Jau kopš
pērnā gada ieviesta prasība, ka vecāki izglītības ie
stādēs netiek ielaisti, bērnus darbinieki saņem pie
ieejas durvīm. PII darbiniekus mazliet bažīgus dara
neziņa par vasaras periodu, kad pedagogi labprāt
izmantotu pienākošos divu mēnešu atvaļinājumu,
tāpēc Rīgas pašvaldība aicina padomāt par iespēju
pirmsskolas izglītības pakalpojumu šajā laikā aizvietot ar pieskatīšanas pakalpojumu.
Par liepājnieku pieredzi Covid-19 laikā dalījās
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inga Kārkliņa.
Liepājā PII tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi
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vajadzīgajā apjomā; visi darbinieki nodrošināti ar
sejas aizsargmaskām; darbu organizē citādi – skolotāji strādā pa dienām, administrācija daļēji attālināti, lai būtu pēc iespējas mazāka savstarpējā
saskarsme; PII organizē vecāku plūsmu: vecāki
neieiet bērnudārzā vai dara to ļoti organizēti un ievērojot visus piesardzības nosacījumus; organizē
centralizētu skrīninga testu savākšanu un nogādi

laboratorijā; atbalsta bērnudārzu vadību morāli
un nodrošina psiholoģisko atbalstu ikvienam darbiniekam un vecākam, kuram tas nepieciešams.

Videokonference par attālināto darbu

spējams veikt tikai klātienē.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Šādu drošības prasību Covid-19 saslimstības mazināšanai paredz grozījumi rīkojuma nr. 655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.35., 5.35.1 un
5.35.2 apakšpunktā. Analizējot reģistrētos saslimšanas gadījumus, secināts, ka viena no “populārākajām” vietām, kur cilvēki inficējas ar Covid-19, ir
darbavietas.

LPS sadarbībā ar Valsts kanceleju 19. martā rīkoja informatīvu sanāksmi par grozījumiem Ministru kabineta (MK) rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saistībā ar attālināto
darbu. Sanāksmi vadīja LPS padomniece Sniedze
Sproģe.
Sanāksmes videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
MK 2020. gada 6. novembra rīkojumā nr. 655 ir
veikti nozīmīgi grozījumi attiecībā uz attālināto
darbu, līdz valstī uzlabosies epidemioloģiskā situācija. Informāciju par šiem grozījumiem un jaunajām drošības prasībām sniedza Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos
Inita Pauloviča.
No 16. marta valsts pārvaldes un pašvaldību ie
stādēs attālinātais darbs ir obligāta prasība, savukārt privātajiem uzņēmumiem un organizācijām
šāds darba režīms tiek stingri rekomendēts – tā
12. marta sēdē lēma MK. Šī prasība neattiecas uz
tiem valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem,
kuru amata pienākumus darba specifikas dēļ ie-

Lai no tā izvairītos, arvien intensīvāk jāsamazina
klātienes darbs un jāpāriet uz darbu attālinātajā
režīmā. Darba devējiem ir pienākums nodrošināt
darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba
specifika to ļauj, kā arī noteikt tos darbiniekus,
kuri drīkst strādāt klātienē, jo viņu darba specifika
objektīvi nepieļauj citu darba formu. Dodoties uz
darbavietu, šiem darbiniekiem nebūs jāuzrāda izziņa vai atļauja strādāt klātienē. Publiskā sektora
darbiniekiem, atrodoties darbavietā, jābūt nodrošinātiem ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un individuālu kabinetu vai vismaz 15 kvadrātmetriem uz personu, ja telpā atrodas vairāki
darbinieki. Ja nav iespējams īstenot ne vienu, ne
otru no šiem nosacījumiem, jāveido darba grafiks
un atsevišķas darbinieku plūsmas.
Tāpat darba devējam ir jānosaka atbildīgais par
Covid-19 ierobežojumu īstenošanu kolektīvā. Ārkārtējās situācijas laikā darba devējs arī vienpusēji
var noteikt darbiniekam attālināto darbu.
Lai sniegtu atbalstu pārejā uz attālināto darbu un
atbildētu uz virkni jautājumu, kas saistās ar šo pāreju, Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) ir
izstrādājusi attālinātā darba vadlīnijas, kas pieejamas Ministru kabineta tīmekļvietnē.
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LPS panāk atbalstu valdībā par
pašvaldības tiesībām teritorijas
plānojumā noteikt aizliegumu
azartspēlēm

18. martā, valdībai izskatot pamatnostādņu projektu “Azartspēļu un izložu politikas pamatno
stādnes 2021.–2027. gadam”, LPS pauda konceptuālu iebildumu pret projektā paredzēto, ka par
azartspēļu organizēšanu lemj tikai centralizēti
valsts līmenī. Šobrīd par atļauju organizēt azartspēles konkrētās vietās un telpās lemj tā pašvaldība, kuras teritorijā azartspēles plānots organizēt, bet turpmāk šādas atļaujas izsniegšana būtu
tikai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
kompetencē. LPS ieskatā izslēgt pašvaldības no
lemšanas par atļaujām rīkot azartspēles konkrētās
vietās ir nepieļaujami, tieši pretēji – pašvaldības
tiesības azartspēļu regulēšanā ir jāpalielina. LPS
izteica prasību pamatnostādņu projektā paredzēt
pilnvarojumu pašvaldībām ar teritorijas plānoju-

LPS padomnieces dalība hakatonā
“Mājoklis un jūra” Liepājā

mu noteikt aizliegumus azartspēļu organizēšanai
attiecīgajā teritorijā.
Teritorijas plānojuma izstrādē pašvaldībām ir jāvērtē dažādas intereses un jāpanāk risinājums, kas
ievērotu pēc iespējas plašākas sabiedrības intereses. Līdz ar to visām ieinteresētajām pusēm – gan
azartspēļu biznesa pārstāvjiem, gan attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem – būtu
iespēja paust viedokli par iespējamo azartspēļu
organizēšanas vietu atrašanos. Vienlaikus process
ir atklāts, līdz ar to tiktu ievērots interešu saskaņotības princips un vienlīdzīgu iespēju princips. Šāds
risinājums atšķirībā no pamatnostādņu projektā
paredzētā, kad par atļauju organizēt azartspēles
jebkuras pašvaldības teritorijā lemtu Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekcija Rīgā bez konsultēšanās ar konkrēto pašvaldību, būtu iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā saprotamāks un
paredzamāks.
LPS ieskatā pamatnostādņu projektā paredzētais
risinājums ir vērsts uz sabiedrības interešu aizsardzības mazināšanu un atkarības veidošanās risku
palielināšanu, kas nav atbalstāmi.
18. martā MK nolēma atlikt “Azartspēļu un izložu
politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam” izskatīšanu un uzdeva Finanšu ministrijai dokumentā precizēt pašvaldību tiesības azartspēļu licences
izsniegšanā.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Pasākumā piedalījās arī LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.
Divu dienu hakatons tiks veltīts aktuālai tēmai,
skaidrojot, vai mājoklis ārpus Rīgas metropoles
areāla ir pārdrošs sapnis vai reāla reģionu attīstības iespēja. Pasākuma ievadā Liepājas pilsētas
domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis apliecināja, ka
Liepājā tā ir realitāte, domājot par labāku nākotni.

17. un 18. martā Liepājā norisinājās pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra”, kas tika translēts
tiešraidē. Videoieraksts pieejams šeit.

Pirmās dienas gaitā dažādu saistīto jomu eksperti, tajā skaitā Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības
jautājumos Gunārs Ansiņš, Cēsu novada domes
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priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, raksturojot reģionu pieredzi un nākotnes iespējas, uzsvēra
pašvaldību un valsts mājokļu politikas, praktiskās
pieredzes un attīstības instrumentu nozīmi.
LPS padomniece Dr. oec. Andra Feldmane piedalījās hakatona sadaļā “Mājokļa tirgus tendences
Liepājā: vai ātra izaugsme?”, kurā nekustamā īpašuma speciālisti un īpašumu attīstītāji sprieda par
vajadzībām un tendencēm, iedzīvotāju pirktspēju
un uzņēmēju un pašvaldības attiecību modeļiem.
LPS pārstāve uzsvēra aprites ekonomikas lomu
un koka apbūves nākotni, aicinot papētīt Vācijas
pieredzi, un kā vienu no risinājumiem pievilcīgas

dzīvesvietas radīšanai minēja īres dzīvokļus ar izpirkuma tiesībām.
Hatatona turpinājumā eksperti un praktiķi analizēja pievilcīgu, pieejamu un energoefektīvu mājokli
arhitektu un pilsētplānotāju skatījumā un diskutēja
par Latvijas pieredzi dzīvojamo kvartālu veidošanā.
Otrajā dienā ekspertu komandas, kuru sastāvā bija
arhitekti, pilsētplānotāji, nekustamā īpašuma speciālisti, transporta inženieri, politiķi un citi, veidoja
attīstības vīzijas jaunam dzīvojamajam rajonam
Liepājā – 24 ha lielai teritorijai Klaipēdas ielā 138.
Pasākuma laikā izteiktie viedokļi, diskusiju rezultāti un izveidotās teritorijas attīstības ieceres veidos
pamatu lokālplānojuma risinājumiem.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Darba kārtība:
13:00–13:20 – Ievads. Energoefektivitāte un pašvaldību loma šodien un nākotnē – Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) profesore Dagnija Blumberga.
13:20–13:40 – Kas nepieciešams, lai sasniegtu reālus ēku atjaunošanas mērķus. Pieredzes analīze –
RTU asociētais profesors Agris Kamenders.
13:40–13:55 – Secinājumi, rekomendācijas, risinājumi – RTU profesore Marika Rošā.
13:55–14:30 – Jautājumi un diskusija.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks
30. martā plkst. 13 attālināti MS Teams platformā.

Guntis Libeks,
Latvijas Novadu apvienības
Valdes priekšsēdētāja p. i.
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EIROPĀ UN PASAULĒ
LPS priekšsēža dalība Eiropas Reģionu
komitejas plenārsesijas debatēs

18. martā notikušajās Eiropas Reģionu komitejas (RK) plenārsesijas debatēs Eiropas Komisijas
priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par
ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, Valdis
Dombrovskis uzsvēra pašvaldību iesaistes nozīmīgumu nacionālo atveseļošanas un noturības
plānu gatavošanā.
“Atveseļošanas un noturības plāniem jābūt izstrādātiem valsts līmenī, bet uzstājam, ka dalībvalstīm
jāiesaista arī pašvaldības, sociālie partneri un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Dalībvalstīm arī jāsniedz kopsavilkums, kā pašvaldības iesaistītas plānu sagatavošanā. Eiropas Komisijai skaidri jāredz,

LPS kļūs par jaunās Eiropas “Bauhaus”
iniciatīvas partneri dzīves vides
uzlabošanai

kāds bijis apspriešanās rezultāts un kā tas ņemts
vērā. Svarīgi, lai atveseļošanas un noturības plāni
risinātu nevienlīdzību arī pašās dalībvalstīs,” savā
uzrunā pašvaldību politiķiem norādīja V. Dombrovskis, kā arī uzsvēra, ka vietējo un reģionālo
pašvaldību iesaiste būs vienlīdz nozīmīga arī šo
plānu īstenošanā.
Tāpat Eiropas RK locekļi ar Eiropas Komisijas
priekšsēdētājas izpildvietnieku apsprieda, cik lielā
mērā Eiropas Savienības atjaunotā tirdzniecības
politika spēcīgākai Eiropai varētu veicināt ekonomikas atveseļošanos. Latvijas delegācijas Eiropas
RK vadītājs Gints Kaminskis debatēs uzsvēra nepieciešamību atjaunot pamatlietu ražošanu Eiropas Savienībā, ņemot vērā pandēmijas atklātās
problēmas saistībā ar globālo piegāžu ķēžu pārtraukšanu.
Latvijas delegācijas vadītājs arī uzsvēra, ka, pārkārtojot darbu pēc pandēmijas, būtu jāizvirza
vērienīgāki klimata mērķi arī Eiropas Savienības
sadarbības partneriem. “Eiropas Savienības vienotajā tirgū būtu jāatļauj importēt preces tikai no tādām valstīm, kurās nodrošināti tādi paši standarti
siltumnīcefekta gāzu mazināšanā, kādi tie ir Eiropas
Savienībā. Tikai tā būs iespējams garantēt, ka Eiropas Savienības noteiktie klimata mērķi neietekmēs
negatīvi Eiropas Savienību un tās uzņēmumu konkurētspēju pasaules līmenī,” sacīja G. Kaminskis.

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu ēku renovāciju, Latvijas Pašvaldību savienība
iesniegusi Eiropas Komisijai pieteikumu, lai kļūtu
par vienu no jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas
partneriem.
Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva aptver Eiropas
zaļo kursu apvienojumā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti un
kopā ar ekspertiem, uzņēmējiem un institūcijām
kopīgi veidotu ilgtspējīgus risinājumus un padarītu
mūsu dzīves telpu pieejamāku. Šī iniciatīva paredz,
ka zinātne un tehnoloģijas apvienojas ar kultūru
un mākslu, vides un digitālie izaicinājumi kļūst par
iespēju labākai dzīvei, savukārt inovatīvi risinājumi
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sniedz rosmi risināt sarežģītas problēmas sabiedrībā. Iniciatīvas iecere ir veidot dizaina kustību, apvienojot trīs elementus: ilgtspēja (ietverot apriti),
pieredzes kvalitāte (ietverot estētiku) un iekļaušana (ietverot pieejamību), kam pamatā jaunrade un
atraktīvi risinājumi klimata pārmaiņu novēršanai.
Savukārt 18. martā Eiropas Reģionu komitejas
plenārsēdes debatēs par “Renovācijas vilni” un
“Bauhaus” iniciatīvu Latvijas delegācijas Eiropas
Reģionu komitejā locekle Inga Bērziņa pievērsa
uzmanību jautājumam par tādu ēku renovāciju
un energoefektivitāti, kas pakļautas ar kultūrvēsturisko ainavu saistītiem vai vēsturiskiem ierobežojumiem. “Šajā gadījumā ietaupījumi nebūs tik
ievērojami, taču arī šādās ēkās iespējams izmantot
atjaunojamos enerģijas avotus, respektējot tām izvirzītās prasības. Tāpat vēlētos aicināt šo jautājumu
padarīt par vienu no jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas stūrakmeņiem. Kultūras mantojums ir šīs
iniciatīvas neatņemama dimensija, kurā būtu jāņem
vērā mūsu pašvaldību pašreizējais veidols un vēsturiskais raksturs,” pauda Kuldīgas novada domes
priekšsēdētāja.
Bērziņa arī minēja vairākas “Bauhaus” iniciatīvas Kuldīgā, piemēram, koka logu atjaunošanu
ar iedzīvotāju iesaisti, pašvaldībai finansējot krāsu, ķiti un piedāvājot Restaurācijas centra telpas.
Tāpat saistībā ar Kuldīgas vecpilsētas pieteikumu
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam pašvaldība noteikusi stingras prasības ēku atjaunošanai
ar dabīgu materiālu un tradicionālām metodēm,
taču ilgtspējīgāku rezultātu. Šiem darbiem pašvaldība nodrošina 50% līdzfinansējumu.

Eiropas Reģionu komiteja marta plenārsesijā uzsāka sadarbību ar Eiropas Komisiju, lai paātrinātu
Eiropas Savienības ēku kapitālo remontu un dekarbonizāciju un ar Eiropas Savienības “Renovācijas viļņa” un jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas
starpniecību veidotu mūsu teritorijas labākas, arī
reģenerējot ēkas.
Runājot par ēku renovāciju, kas ir viena no Eiropas
zaļā kursa prioritātēm, Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simsone (Kadri Simson) uzsvēra: “Šodien mums ir iespēja atjaunot savu ekonomiku, vienlaikus vēl vairāk virzot tīras enerģijas
centienus. Komisija turpinās piedāvāt dažādus atbalsta un tehniskās palīdzības veidus pašvaldībām,
lai tās varētu sadarboties ar sabiedrību un ieviest
“Renovācijas vilni”. Es priecājos redzēt, ka Mēru
pakts klimata neitralitātes ziņā kļūst vēl iekļaujošāks, pieejamāks un vērienīgāks.”
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
Par NĪN maksājuma kavējumu
pašvaldības līdz 31. decembrim
neaprēķinās nokavējuma naudu
11. martā Saeima vienas dienas laikā gan nodeva
komisijām, gan pieņēma pirmajā lasījumā, gan
nobalsoja par likumprojekta steidzamību, gan
pieņēma otrajā un galīgajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku
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pārvarēšanas likumā”, kurā uz otro lasījumu tika
iesniegts grozījums šā likuma 5. pantā. Lai arī šo
priekšlikumu atbildīgā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija rosināja neatbalstīt, Saeimas plenārsēdē tas tika pieņemts.
Vēršam uzmanību uz faktu, ka grozījumi šajā likumā ir izsludināti un tie stājās spēkā 13. martā (publikācija “Latvijas Vēstnesī” šeit).
Tādējādi kopš 13. marta ir spēkā šāda redakcija
(izmaiņas izceltas treknrakstā):
“5. pants. Pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada
ietvaros. Par nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda līdz 2021. gada 31. decembrim.”
Līdz 13. martam bija spēkā šāda 5. panta redakcija:
“5. pants. Pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tie-

sības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot
uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros.
Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi
citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā
noteiktā nokavējuma nauda.”
Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienība ir
nosūtījusi Saeimai lūgumu precizēt normas interpretāciju, kā arī iespējas praktiskai realizācijai
(1. pielikumā LPS vēstule).
Tā kā grozījums likuma 5. pantā ietekmē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmu,
kurā ir jāveic attiecīgas izmaiņas nokavējuma naudas aprēķināšanas modulī, kas ir gandrīz pilnībā
automatizēts process, LPS lūdz noteikt, ka pašvaldībām nodokļa administrēšanas programmatūras
izmaiņu izmaksas tiks segtas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem.
Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS MEDIJOS
Pūķa komentārs par Vidzemes pārstāvju vietu
un īpatsvaru padomes sastāvā (šeit).
• 17. martā LETA: “Paredz, ka valdībai būs jāsniedz
izvērtējums par potenciāliem reģionālas nozīmes
centriem” – par Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijā atbalstīto priekšlikumu, ka
MK būs jāsniedz izvērtējums par potenciāliem
reģionālas nozīmes centriem Latvijā, un LPS padomnieces Kristīnes Kinčas pausto, ka šo jautājumu varētu noregulēt kādā citā likumā.
• 16. martā LV portāls: “Iezīmējas Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes aprises” – par
jaunā Latviešu vēsturisko zemju likumprojekta
un iecerēto attīstības padomju apspriešanu Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē un LPS vecākā padomnieka Māra

• 18. martā LETA: “Vienota mājokļa pabalsta ieviešana pārcelta uz 1. jūliju” – par Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” un LPS iebildumiem par visā valstī vienota mājokļa pabalsta
ieviešanu 2021. gada 1. aprīlī.
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• 18. martā LETA: “Kaminskis: Eiropas Savienībā ir jāatjauno pamatlietu ražošana” – par LPS
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā.
• 19. martā LETA: “LIZDA konferencē spriedīs
par pedagogu darba algām un profesionālās
izdegšanas riskiem” – par Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkoto tiešsaistes konferenci 26. martā, kurā piedalīsies arī LPS padomniece Ināra Dundure.
• 20. martā Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Rīgas bērnudārzos bērnu skaita samazinājums grupiņās

praktiski nav novērojams” – par bērnudārzu apmeklētību un LPS padomnieces Ināras Dundures komentārs (šeit).

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 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums
1. VSS-134 – Par pamatnostādņu projektu “Sabiedrības veselī15.03.2021. 25.02.2021.
Nē
bas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”
2. VSS-200 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos nr. 239 15.03.2021. 11.03.2021.
Jā
“Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi””
3. VSS-196 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos
nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kār- 15.03.2021. 11.03.2021.
Jā
tība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

VSS-197 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežceļi”
pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-198 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķauzeru ceļš”
pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-164 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamo īpašumu pārdošanu”
VSS-163 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts
nekustamo īpašumu pārdošanu”
VSS-177 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij
piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8–14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā”
VSS-173 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos nr. 158
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības
un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus
prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi””
VSS-165 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos
nr. 1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā
esoša bērna uzturēšanai””
VSS-178 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij
piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6–12, Zilaiskalnā,
Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, nodošanu Kocēnu novada
pašvaldības īpašumā”
VSS-186 – Par pamatnostādņu projektu “Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”
VSS-170 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”

15.03.2021. 11.03.2021.

Jā

15.03.2021. 11.03.2021.

Jā

16.03.2021. 04.03.2021.

Jā

16.03.2021. 04.03.2021.

Jā

16.03.2021. 04.03.2021.

Jā

19.03.2021. 04.03.2021.

Jā

19.03.2021. 04.03.2021.

Jā

19.03.2021. 04.03.2021.

Jā

19.03.2021. 04.03.2021.

Nē

19.03.2021. 04.03.2021.

Nē

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti
18. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:
VSS-245 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības
politikas plāns 2021. –2023. gadam”
VSS-249 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos
nr. 477 “Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas
padomes nolikums””

VSS-232 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos
nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedien
iekārtām””
VSS-233 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās
uzraudzības kārtība””
VSS-234 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””
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VSS-235 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””

VSS-227 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā”

VSS-236 – Likumprojekts “Grozījums Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”

VSS-228 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15–4, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu
Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-220 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Klēts ielā 6, Gulbenē, Gulbenes novadā, pārdošanu”
VSS-250 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos
nr. 662 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes ie
stāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu””
VSS-226 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 5–12, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-230 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos
nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””
VSS-238 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos nr. 567 “Noteikumi par mednieku un medību
vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību
dokumentu izsniegšanu un anulēšanu””
VSS-242 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā”

APSVEICAM!
Konkursa “Gada balva sociālajā darbā
2020” uzvarētāji

Konkurss tika rīkots jau astoto gadu pēc kārtas ar
mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri
aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē – sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilg
stošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un citās
sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. Šādi
tiek pagodināti visprofesionālākie un atsaucīgākie
sociālie darbinieki, popularizēta un veicināta sociālā darba attīstība, kā arī celts profesijas prestižs.
LM izveidotā konkursa žūrijas komisija izvērtēja
pieteikumus konkursa nominācijām un labākos
pretendentus izvirzīja tālākai iedzīvotāju balsošanai, kas februārī tika organizēta ministrijas vietnē.

Starptautiskajā sociālā darba dienā 16. martā Labklājības ministrija (LM) noteikusi konkursa “Gada
balva sociālajā darbā 2020” uzvarētājus.

Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2020” žūrijas komisijas un iedzīvotāju
balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi Ventspils sociālās aprūpes nama
“Selga” vecākā sociālā darbiniece Lienīte Millere.
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Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2020” žūrijas
komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā
visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi nodibinājuma “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” Kurzemes ģimeņu atbalsta centra “Liepāja” vadītāja
Guna Krēgere-Medne.
Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba
jomā 2020” žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu
ir saņēmusi Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.
Saskaņā ar konkursa nolikumu atbilstoši žūrijas lēmumam balva nominācijā “Žūrijas speciālā balva

Latvijas Būvniecības gada balvas 2020
laureāti
Balvu izsniegšana konkursu “Latvijas Būvniecības gada balva 2020”
un “Latvijas Gada inženieris
būvniecībā
2020” laureātiem notika Āgenskalna tirgū
12. martā dzērveņu un
ķirbju lielpārdošanas
laikā, lai balvas nāktu
kopā ar tik ļoti pavasarī
nepieciešamo C vitamīnu. Balvu saņēmēju
ierašanās notika saskaņā ar laika grafiku.
Latvijas būvniecības nozarē 2020. gads iezīmējies
ar interesantām ekspluatācijā nodotām ēkām un
būvēm. Visās konkursa “Latvijas Būvniecības gada
balva” desmit nominācijās bija sīva konkurence, jo
objekti izpildījuma ziņā, ar arhitektoniskajām vērtībām un sociālo nozīmīgumu ir bijuši gana spēcīgi
un cienījami konkurenti, lai radītu grūtības atlasīt
godalgoto vietu ieguvējus no kopumā 140 pieteiktajiem objektiem.
Konkursā tika pieteiktas ēkas un būves no Rīgas,
Vaidavas, Daugavpils un novada, Baldones, Carnikavas, Bārtas, Pāvilostas, Viļāniem, Ogres, Liepājas, Ventspils, Saldus, Babītes, Jūrmalas, Āda-

sociālajā darbā 2020” piešķirta Ogres novada Sociālā dienesta vadītājai Sarmītei Ozoliņai.
Papildus konkursa nolikumā noteiktajām nominācijām LM šogad lēmusi pasniegt vēl vienu apbalvojumu par ieguldījumu sociālās nozares attīstībā,
un tas piešķirts VSIA “Piejūras slimnīca” sociālajai
darbiniecei sabiedriskā labuma organizācijas “Latvijas Pensionāru federācija” priekšsēdētājai Aijai
Barčai.
Ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, šogad nenotika tradicionālais uzvarētāju
svinīgās apbalvošanas pasākums, taču konkursa
uzvarētāju godināšana iemūžināta videomateriālā, kas skatāms šeit.

žiem, Kuldīgas, Jelgavas, Jēkabpils, Stopiņiem,
Skrīveriem, Tukuma, Upesciema, Tīnūžiem, Dreiliņiem, Ulbrokas, Piņķiem, Dānijas, Ikšķiles, Ķekavas, Limbažiem, Ģibuļu pagasta, Usmas, Mār
upes, Saulkrastiem, Dobeles, Madonas, Siguldas,
Valgas, Zilākalna, Tārgales, Gaujienas, Kandavas,
Līgatnes, Salacgrīvas, Smiltenes, Amatas, Valmieras, Alūksnes, Bauskas, Āraišiem, Kokneses, Ķemeriem un Siguldas.
Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2020”
Grand prix tika piešķirta diviem objektiem – Meža
parka Lielās estrādes pārbūvei un Jūrmalas šosejas pārbūvei ar pievedceļiem.
Konkursa laureātu vidū ir arī vairāki pašvaldību objekti.
Nominācijā “Restaurācija” 1. vietu ieguvusi Bauskas pilsdrupu konservācijas 3. kārta, kuras
pasūtītājs ir Bauskas
novada dome, 2. vietu – bijušās sanatorijas “Ogre” Lielās zāles
atjaunošana,
kuras
pasūtītājs ir Ogres novada pašvaldība, un
3. vietu – Krustpils pils
A daļas un fasādes atjaunošana, ko pasūtījusi Jēkabpils pilsētas
pašvaldība.
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Bauskas pilsdrupu konservācijas 3. kārta tiek īstenota projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”
gaitā, veicot Bauskas pils cietokšņa centrālā torņa, vārtu mazā torņa un tiem piegulošo sienu
restaurāciju, lai padarītu centrālo torni pieejamu
apmeklētājiem visa gada garumā. Šogad projektā
vēl turpināsies Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes
nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi.

Bijušās sanatorijas “Ogre” Lielās zāles atjaunošana Ogrē notika projektā “Kultūras mantojuma
saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”. Viens no
būtiskākajiem uzdevumiem bijušās sanatorijas atjaunošanas gaitā bija saglabāt ievērojamā latviešu
gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumus, kas tapuši 1927. gadā un ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Krustpils pils A daļas un fasādes atjaunošanas
darbu laikā atjaunoti 18. gadsimta sienu gleznojumi un septiņās telpās iekārtota ekspozīcija par pilsētas vēsturi. Korpusa otrajā stāvā atjaunotas vēsturiskās telpas, lai tajās varētu notikt kultūras pasākumi. Atjaunots arī pils dārzs, kurā vēsturiskajā
atrašanās vietā uzstādīta strūklaka. Par Jēkabpils
pašvaldības līdzekļiem atjaunota pils Medību zāle,
garderobe, kā arī iegādātas mēbeles izglītojošu

nodarbību norisei un jauns flīģelis. Krustpils pils
ēkas un tās kompleksa atjaunošana un attīstīšana turpinās arī kultūras mantojuma saglabāšanas
projektu 3. kārtā.
Nominācijā “Teritorijas labiekārtojums” 1. vieta
piešķirta Jauno Stropu promenādes izbūvei un
pludmales labiekārtojumam Daugavpilī, bet
3. vieta – gājēju tilta pār Irbes upi atjaunošanai
Ventspils novadā, kā arī atzinība Aleksandra Grīna parkam Jēkabpils novada Kalna pagastā.

Āra labiekārtojums. Jauno Stropu promenādes
izbūve un pludmales labiekārtojums Daugavpilī.

Gājēju tilta pār Irbes upi atjaunošana Ventspils
novada Tārgales pagastā. Tilta atjaunošana notika projektā “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā
un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana
un tūrisma piedāvājuma attīstība”. Pārbūvētais
tilts nodrošina gājējiem un velosipēdistiem ērtu
un drošu pārvietošanos pa kādreizējā mazbānīša
stigu ciemu joslā starp jūru un asfaltēto šoseju,
sasaistot prioritāri attīstāmo vietu Miķeļtorni ar
plašākām lokālā aktīvā tūrisma maršrutu iespējām.
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Nominācijā “Inženierbūve jaunbūve” 1. vietu ieguvis Smiltenes ielas divlīmeņu pārvads Daugavpilī, kura pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome, bet
3. vietu – Gājēju tilta uz Lakstīgalu salu pārbūve
Viļānos, kura pasūtītājs ir Viļānu novada pašvaldība.

Smiltenes ielas divlīmeņu pārvads Daugavpilī.
Nominācijā “Inženierbūve pārbūve” 3. vieta piešķirta Neretas ielai un pārvadam Jēkabpilī, ko
pasūtījusi Jēkabpils pilsētas dome.
Nominācijā “Jauna sabiedriskā ēka” 1. vietu ieguvusi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve, 2. vietu – Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola Saules skola, bet 3. vietu – Olimpiskais centrs Rēzeknē.
Nominācijā “Koka būve” atzinība piešķirta Centra
kioskam/āra vitrīnai Torņa ielā 3 Limbažos.
Vairāk informācijas par pieteiktajiem projektiem
šeit.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Enerģijas kopienu veidošana
elektroenerģijas ražošanas palielināšanai
no atjaunojamiem energoresursiem

Zaļais kurss (Green Deal), ko 2019. gadā pasludinājusi Eiropas Savienība (ES), paredz būtiskas
izmaiņas līdzšinējā saimniekošanā. Eiropas zaļā
kursa centrā ir klimatneitralitāte: Eiropas Savienība kā pirmā apņēmusies sasniegt klimatneitrālu
ekonomiku šā gadsimta vidū. Lai šo apņemšanos
sasniegtu, aktīva rīcība būs nepieciešama visos
dalībvalstu pārvaldes līmeņos – gan nacionālajā,
gan reģionu un pašvaldību –, lai visas iesaistītās
puses (sabiedriskais sektors, uzņēmēji, iedzīvotāji) resursus patērētu efektīvi un mazinātu ietekmi
uz klimatu un vidi. Klimatneitralitātes sasniegšanā
daudz izaicinājumu turpmākajos gados būs enerģētikā. Savukārt ievērojams finansiāls ES atbalsts
būs pieejams elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem resursiem, energoefektivitātes uzla-

bošanai, t. s. tīrajiem transportlīdzekļiem, tāpat
enerģijas uzglabāšanai un pārvadei.
Lai gan klimata pārmaiņas satrauc daudzus, tomēr
līdz šim tikai neliela sabiedrības daļa iesaistījusies
konkrētās darbībās. Uzsāktais “COME RES” projekts ir veltīts vienai šādas rīcības iespējai – atjaunojamās enerģijas kopienām.
• Kā veiksmīgi ieviest atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģijas ražošanas tehnoloģijas?
• Kā panākt, lai atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu atbalstītu vietējā kopiena?
• Kā atjaunojamās enerģijas ražošanā iesaistīt iedzīvotājus?
• Kā veidot sadarbību starp iedzīvotājiem, pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem?
• Kādus ieguvumus tas var sniegt vietējai kopienai?
Tā ir tikai daļa jautājumu, kas tuvākajos gados tā
vai citādi būs jārisina arī pašvaldībām. Uz tiem
atbildes varētu palīdzēt rast ajaunojamās enerģiju kopienu (AEK) veidošanas pozitīvais process.
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Piemēri, kas vērojami vairākās ES valstīs, parādījuši, ka labi pārdomāti neliela mēroga decentralizētās enerģijas ražošanas risinājumi ir gan
ieguldījums atjaunojamo resursu izmantošanā un
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, gan
sabiedrības atbalsta veidošanā, gan sniedz nozīmīgus ieguvumus vietējai kopienai.
Balstoties uz Eiropas Savienībā jau notiekošajām
enerģijas kopienu iniciatīvām un to pieredzi, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas
veicināšanu (pārstrādātā redakcija, 2018/2001/ES)
ir noteikusi atjaunojamās enerģijas kopienas kā
enerģijas ražošanas pārkārtošanas nepieciešamu
sastāvdaļu.
Lai AEK kļūtu par enerģētikas sektora sastāvdaļu,
jārod un jāizstrādā konkrēti risinājumi. Labvēlīgu
nosacījumu radīšana atjaunojamās enerģijas
kopienu veidošanai un to attīstībai par instrumentu iedzīvotāju atbalstam un tiešai iesaistei
atjaunojamo energoresursu izmantošanā – tāds
ir ES pētniecības un inovācijas programmas
“Apvārsnis 2020” projekta “COME RES” mērķis.
Šā gada sākumā notika projekta uzsākšanas sanāksme Latvijā, ko rīkoja SIA “Vides investīciju
fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu. Sakarā ar valstī noteiktajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem sanāksme notika attālināti,
izmantojot digitālās tiešsaistes platformu.
Sniegsim nelielu ieskatu sanāksmes norisē un saiti
uz sanāksmes materiāliem.
Tikšanās ievaddaļā projekta vadītāja Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve Aija Zučika dalībniekus iepazīstināja ar projekta mērķiem, uzdevumiem un turpmāko norisi.
Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gada
februārim, un mērķa sasniegšanai projekta partneri no deviņām Eiropas valstīm, kuri pārstāv
enerģētikas un vides aģentūras, lietišķās pētniecības un konsultāciju institūtus, atjaunojamās enerģijas asociācijas un kooperatīvus, analizēs AEK
darbības pieredzi. Izmantojot daudznozaru un
starpdisciplināru pieeju, tiks analizēti politiskie,
administratīvie, juridiskie, sociālekonomiskie un
citi faktori, lai novērtētu galvenos nosacījumus un
virzītājspēkus AEK attīstības veicināšanai projekta
mērķa reģionos, tajā skaitā Latvijā.

Projektā paredzēts veikt padziļinātu AEK darbības
šķēršļu un veicinošo apstākļu un nosacījumu analīzi, atlasīt un izplatīt labās prakses piemērus gan
par iedzīvotāju un vietējo mērķgrupu līdzdalību un
iesaisti elektroenerģijas ražošanā, izmantojot atjaunojamos energoresursus, gan par tādiem biznesa modeļiem, kas šādu kopienu darbību raksturo
kā veiksmīgu un dzīvotspējīgu ilglaicīgi. Projekts
veicinās aktīvu dialogu, informācijas apmaiņu un
izglītošanos starp atjaunojamās enerģijas resursu
izmantošanā un AEK izveidošanā iesaistītajām institūcijām, organizācijām un sabiedrības grupām.
Fizikālās enerģētikas institūta vadošais pētnieks projekta “COME RES” eksperts Ivars Kudreņickis skaidroja, kāpēc enerģijas kopienas ir svarīgas un kādēļ tām būtu jāpievērš uzmanība.
AEK nozīmē elektroenerģijas ražošanas “demokratizāciju”. Ja vietējai sabiedrībai pieder elektroenerģijas ražošanas iekārtas un tā gūst taustāmu
labumu no tām, tas veicina sabiedrības interesi,
līdzdalību un iesaisti atjaunojamās enerģijas izmantošanā. “Līdzšinējā pieredze citās Eiropas valstīs, kur jau darbojas AEK, izmantojot dažādas tehnoloģijas un atšķirīgas juridiskās formas, liecina, ka
plašākas kļūst patērētāju izvēles iespējas, iedzīvotāji piedalās enerģētikas sektora pārmaiņu procesos
un vietējās teritorijas gūst labumus ekonomikas, sociālajā un vides jomā,” uzsvēra I. Kudreņickis.
Ar direktīvu ieviešanas jautājumiem, kas jārisina
Latvijā, sanāksmes dalībniekus iepazīstināja Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais eksperts Einārs
Cilinskis.
E. Cilinskis pastāstīja par galvenajiem nosacījumiem, kā atjaunojamā energokopiena ir definēta
ES direktīvā. Galvenais princips ir atklāta, autonoma, brīvprātīga vietējās sabiedrības (iedzīvotāji, mazie un vidējie uzņēmumi, pašvaldības un to
iestādes) dalība un kontrole par kopienas darbību.
Kopienas var darboties dažādu juridisko formu ietvarā, ja tiek nodrošināta kopienas mērķa izpilde –
kopīgu vides, ekonomisko vai sociālo ieguvumu
nodrošināšana saviem dalībniekiem vai vietējām
teritorijām.
Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Enerģētikas likumā: to paredzēts papildināt ar sadaļu par energokopienām. E. Cilinskis aicināja projektā iesaistītos ekspertus un sanāksmes dalībniekus iesniegt
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priekšlikumus un komentārus par likuma grozījumiem, kuri sanāksmes laikā jau bija nodoti publiskās apspriešanas pirmajā posmā, un būt aktīviem
arī nākamajos publiskās apspriešanas posmos.
“Turpmāk grozījumu sagatavošanas posmos plašāk
būtu diskutējami jautājumi par energokopienu juridisko formu, finansēšanas programmām, valsts atbalsta veidiem, darbības prasībām, kontroles kritērijiem un citiem aspektiem,” vērtēja Einārs Cilinskis.

pie projektā iesaistīto pušu savstarpējās komunikācijas pieredzes.
Diskusijā, ko tikšanās noslēgumā vadīja Fizikālās
enerģētikas institūta vadošais pētnieks Gaidis
Klāvs, dalībnieki izteica idejas un priekšlikumus,
kā projekta gaitā varētu veicināt energokopienu
veidošanos plašākai atjaunojamo energoresursu
izmantošanai Latvijā.

Par pieredzi, kāda gūta, iesaistot iedzīvotājus projekta “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu
kopradīšana un kopfinansēšana (Co2mmunity)”
aktivitātēs, pastāstīja “Rīgas plānošanas reģiona” projekta koordinators Ilgvars Francis. Mār
upē ir īstenoti divi atjaunojamo energoresursu izmantošanas projekti ar iedzīvotāju iesaisti – saules
kolektoru izmantošana siltā ūdens sagatavošanai
un saules PV paneļu izmantošana elektroenerģijas
ražošanai pašpatēriņam daudzdzīvokļu un rindu
dzīvojamā mājā. I. Francis ne tikai iepazīstināja ar
projektā paveikto, bet arī detalizētāk pakavējās

Dalībnieku ieteikumi un idejas tiks iekļauti turpmāk plānotajos četros tematiskajos semināros.

VKKF izsludinājis konkursu
mērķprogrammā “KultūrELPA”

ļos visās kultūras nozarēs, krīzes laikā nodrošinot
kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Mērķprogramma “KultūrELPA” izveidota, apvienojot Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
mērķprogrammas
“Nākotnes
kultūras
piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”
un “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē” vienotā mērķprogrammā. To finansē VKKF no Kultūras
ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00
“Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo
seku ietekmi uz kultūras nozari, un VKKF budžeta
apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla
fonda programmu un projektu konkursi” finansējuma, kas piešķirts Covid-19 krīzes pārvarēšanai un
ekonomikas atlabšanai.
Mērķprogrammas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un
jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu
pielāgošanai un īstenošanai ierobežojumu apstāk-

Aicinām ar sanāksmē sniegtajām prezentācijām
iepazīties ŠEIT.
Plašākai informācijai par projekta norisi Latvijā:
Aija Zučika, projekta vadītāja, aija.zucika@lvif.
gov.lv.
Sagatavojis Aigars Štāls,
projekta eksperts

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2021. gada konkursā mērķprogrammā pie
ejams finansējums 3 092 750 eiro apmērā ar nosacījumu, ka finansējums vismaz 400 000 eiro apmērā piešķirams projektiem, kuru pamata mērķis
ietver jauna kultūras piedāvājuma radīšanu vai jau
esošu kultūras produktu pielāgošanu cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, un finansējums vismaz
200 000 eiro apmērā piešķirams projektiem, kuru
pamata mērķis ietver inovatīvu digitālu kultūras
pakalpojumu radīšanu vai attīstīšanu, padarot kultūras saturu digitālajā vidē pieejamu sabiedrībai.
Mērķprogrammas konkursā prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas:
• nodrošina kultūras piedāvājuma, it īpaši iepriekš nepieejama un pandēmijas laikā tapuša
kultūras piedāvājuma, publisku pieejamību un
komunikāciju sabiedrībai 2021. gadā;
• ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā
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sabiedrībai mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos;
• vērsti uz digitāla kultūras piedāvājuma un pakalpojumu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu;
• iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai jau
esošā kultūras piedāvājuma, tai skaitā digitālā
kultūras piedāvājuma, pielāgošanu cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām (redzes, dzirdes, uztveres un kustību traucējumiem), kā arī meklē jaunus, inovatīvus risinājumus šāda kultūras piedāvājuma veidošanai vai pielāgošanai;
• nodrošina kultūras nozares darbinieku profesionālo pilnveidi un digitālā mācību piedāvājuma sagatavošanu;
• nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā;
• vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.
Pieteikumi konkursam sistēmā kkf.kulturaskarte.
lv jāiesniedz līdz 8. aprīļa plkst. 23:59. Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru īstenošana pa-

Valsts vides dienests meklē izcilības
vides aizsardzībā

redzēta līdz 2021. gada 31. decembrim.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa –
www.vkkf.lv.
Lai informētu projektu iesniedzējus, Facebook
VKKF lapā tiks veidoti semināri par šīs programmas atbalsta nosacījumiem visās kultūras nozarēs.
Informatīvo semināru grafiks:
24. martā plkst. 15 – “KultūrELPA” teātra mākslā;
24. martā plkst. 16 – “KultūrELPA” cilvēkiem ar invaliditāti;
26. martā plkst. 15 – “KultūrELPA” filmu mākslā;
29. martā plkst. 15 – “KultūrELPA” vizuālajā māk
slā;
29. martā plkst. 16 – “KultūrELPA” kultūras mantojumā;
31. martā plkst. 15 – “KultūrELPA” mūzikā un dejas
mākslā;
31. martā plkst. 16 – “KultūrELPA” dizainā un arhitektūrā.

2021. gadā Zaļā izcilības balva tiks pasniegta izcilākajiem uzņēmumiem 11 nominācijās:
* “Zaļā izcilība enerģētikā”;
* “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā
un kokapstrādē”;
* “Zaļā izcilība ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”;
* “Zaļā izcilība ķīmiskajā rūpniecībā”;
* “Zaļā izcilība pārtikas rūpniecībā”;
* “Zaļā izcilība apstrādes rūpniecībā”;
* “Zaļā izcilība ūdenssaimniecības jomā”;

Kopš 2015. gada Valsts vides dienests (VVD) apbalvojis vairāk nekā 70 uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievērojuši vides prasības un pēc savas iniciatīvas izlēmīgi rīkojušās, lai
samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un ar skatu nākotnē VVD
ieviesis jaunu pieeju gada balvas vides aizsardzībā
“Zaļā izcilība” pretendentu izvirzīšanā, vērtēšanā,
kā arī jaunas nominācijas.

* “Zaļā izcilība atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā”;
* “Zaļā izcilības balva autotransporta remontdarbnīcām”;
* “Zaļā izcilības balva uzņēmumiem, kas veic komercdarbību ostā – kravu pārkraušanu un uzglabāšanu”;
* “Zaļā izcilība radiācijas drošībā”.
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Šajās nominācijās aicinām izvirzīt pretendentus –
uzņēmumus, kam vides aizsardzības normatīvo
aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili!
Pretendentus, kas aktīvi rīkojas, lai novērstu savas
darbības ietekmes uz vidi riskus, savā darbībā ievieš tīrāku ražošanu, īsteno pāreju uz aprites ekonomiku, samazina savas darbības radītos atkritumus, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku un klientu vides apziņas veidošanā.
Aicinām izvirzīt uzņēmumus, kam vārds “digitāli”
nav svešvārds, bet gan ikdienas nepieciešamība
saziņā ar VVD.
Pretendentus aicinātas izvirzīt nozares asociācijas
(organizācijas), pašvaldības, Vides konsultatīvā

Visas Latvijas pašvaldības piedalīsies
Lielajā talkā

padome, VARAM un Zemkopības ministrija.
Izveidota jauna nominācija “Zaļā izcilības balva
par sadarbību” sadarbības partneriem – pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm – par izcilu
sadarbību. Šajā nominācijā pretendentus aicinātas izvirzīt VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība,
Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kā arī citas valsts
pārvaldes iestādes.
Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”
nolikumu, pieteikuma veidlapas un informācija
par vērtēšanas kritērijiem meklējiet VVD tīmekļvietnē šeit! Pretendentus var pieteikt līdz 9. aprīlim.

pasaulē, kur sabiedriska kustība, kuras mērķis ir
rūpēties par vidi, tik ilgu laiku tiek atbalstīta valsts
un pašvaldību līmenī.

Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta Lielo
talku, kas notiks 24. aprīlī. Visi pašvaldību koordinatori ir gatavi darbam, lai informētu talkotājus
par talkas norisi un talkošanas iespējām. Tāpat kā
pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās talkas norises
brīdi, taču pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un
var talkot, aprīļa pēdējā sestdienā vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.

Vita Jaunzeme, Lielās talkas vadītāja: “Esmu patiesi pateicīga Latvijas Pašvaldību savienībai kā vienam no mūsu pirmajiem un uzticamākajiem partneriem par atbalstu, kādu tā ir sniegusi Lielajai talkai,
kā arī katrai Latvijas pašvaldībai atsevišķi. Bez jums
mūsu darbs būtu daudz grūtāks un mēs nevarētu
panākt to, ko šobrīd esam sasnieguši. Lielā talka ir
kļuvusi ne vien par atkritumu savākšanas pasākumu, bet arī ieguvusi daudz plašāku nozīmīgumu,
mudinot cilvēkus veikt labiekārtošanas darbus un
veicot sabiedrības izglītošanu vides jautājumos.
Taču ir skaidrs, ka bez katras Latvijas pašvaldības
un mūsu sabiedrības iesaistes tas nebūtu iespējams.
Latvijas pārākumu šajā jautājumā šogad atzina arī
Pasaules talku kustība “Let’s do it!”, atzīstot Latviju
par valsti, kurā labiekārtošanā, sakopšanā un koku
stādīšanā piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu. Tas ir visu
mūsu kopīgais sasniegums, kas nebūtu iespējams
bez mūsu pašvaldību aktīvas līdzdalības.”

Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība Lielo talku ir atbalstījušas jau kopš tās
pirmsākumiem 2008. gadā, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par talkošanu, talkošanas vietu
iezīmēšanu un atkritumu savākšanu. Pašvaldības
vienmēr ir bijušas viens no galvenajiem Lielās talkas balstiem, bez kura talkas, kādas mēs tās pazīstam, nebūtu iespējamas. Latvija ir vienīgā valsts

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis: “Par spīti dažādiem izaicinājumiem visa gada garumā, skaista,
sakārtota, labiekārtota un veselīga vide vienmēr
ir ļoti svarīga ikvienam iedzīvotājam visā Latvijā.
Īpaši šogad novērtējam dabas vērtību un aizvien
vairāk laika pavadām mūsu skaistajās lauku ainavās, meža takās, piekrastes smiltīs, zaļajos parkos
un upju krastos. Latvijas Pašvaldību savienība Lielo
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talku atbalsta jau kopš pašiem pirmsākumiem, un
esam gandarīti, ka gadu no gada pašvaldības piedalās, lai mūsu vide būtu tīra un sakārtota, tiktu
labiekārtota kāda vieta vai izveidots jauns vides objekts. Ir patiess gandarījums, ka šī sadarbība ir rezultatīva un būtiska jau daudzus gadus. Lai arī kādas
pārmaiņas un izaicinājumus piedzīvo pašvaldības,
Lielā talka ir stabila un nemainīga vērtība. Tā ir tradīcija, kas pašvaldībās turpināsies, spējot operatīvi
pielāgoties neierastajiem apstākļiem. Paldies visām
pašvaldībām par šo aktīvo darbu un ieguldījumu talkas nodrošināšanā!”
Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties
dabā un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu var atzīmēt Lielās talkas mājaslapā
Solo talkas kartē https://talkas.lv/liela-talka/solotalkas/. Ja dodaties talkot “duo” talkā (pa divi), “ģimenes talkā” (no vienas mājsaimes) vai citā formā




atbilstoši tābrīža noteiktajiem ierobežojumiem,
savu talkošanas vietu varat atzīmēt Lielas talkas
kartē https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/,
sākot ar 24. martu – mēnesi pirms Lielās talkas.
Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība
Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu
organizē talkas visā valstī, bet arī īsteno dažādus
projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzībā. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, tāpēc
Latvija ir viena no pirmajām valstīm pasaulē, kur
vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits.
Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv vai arī dalieties ar tiem
sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu.

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

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