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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS Valdes sēde
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēde
6. aprīlī notika attālināti, un tajā piedalījās arī kultūras ministrs Nauris Puntulis, Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāre Dace Vilsone un Latvijas
Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte,
kuri pastāstīja par valsts un pašvaldību atbalstu

kolektīvu vadītājiem dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai.
Latvijā no 3721 mākslinieciskā kolektīva apmēram
puse ir dziesmu un deju svētku dalībnieki, no tiem
1655 jeb 91% ir pašvaldību dibinātie kolektīvi un
171 jeb 9% – citu dibinātie kolektīvi. Pašvaldības
saviem kolektīviem nodrošina mēģinājumu telpas

un tehnisko aprīkojumu, tērpu, nošu materiāla un
deju aprakstu iegādi, kolektīva vadītāja, diriģenta
un koncertmeistara darba samaksu, transporta
pakalpojumus u. c., bet valsts piešķir mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa
samaksai. Vidēji valsts mērķdotācija ir 8–13% no
pašvaldību ieguldījuma.
Lai nodrošinātu dziesmu un deju svētku tradīcijas
ilgtspēju un nepārtrauktu kolektīvu darbību Latvijas reģionos profesionāļu vadībā, jānostiprina
valsts un pašvaldību sadarbība un atbildība. Kultūras ministrija rosina noteikt vienotus kolektīvu vadītāju darba samaksas principus, piemērojot likmi
498 eiro par 20 stundām nedēļā (80 stundas mēnesī). Valsts mērķdotācijas saņemšanai KM izvirza
šādus principus: valsts mērķdotācijas daļa kolektīva vadītājam ir par dalību dziesmu un deju svētku procesā (to neapvieno ar pašvaldību daļu), izpildīti noteikti kritēriji, mērķdotāciju valsts skaita
pašvaldībai, kas slēdz terminētu darba līgumu uz
pieciem gadiem, ja konkrētais kolektīvs piedalījies
kārtējos dziesmu un deju svētkos. Lai pretendētu
uz valsts mērķdotāciju, par kolektīvu jābūt datiem
tīmekļvietnē www.kulturasdati.lv, kolektīvā jābūt
noteiktajam minimālajam dalībnieku skaitam, kolektīvam vismaz reizi gadā jāpiedalās dziesmu un
deju svētku koprepertuāra (repertuāra) pārbaudes
skatēs, konkursos un izstādēs (apguvis noteiktu
koprepertuāru/repertuāru), kolektīvs ir dziesmu
un deju svētku starplaika pasākumu dalībnieks un
dziesmu un deju svētku dalībnieks. Šobrīd KM gatavo priekšlikumu par valsts finansiālās atbildības
daļas palielināšanu, bet pašvaldības tiek aicinātas

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

ar savu kolektīvu vadītājiem slēgt darba līgumu uz
pieciem gadiem.
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
Dr. oec. Andra Feldmane Valdes locekļus iepazīstināja ar Atveseļošanas un noturības mehānisma
(ANM) plāna izstrādes gaitu un Eiropas Komisijas
uzstādījumiem. LPS galvenās bažas saistībā ar
ANM ir par pievienotās vērtības nodokli, kas nav
iekļauts attiecināmajās izmaksās, bet tas veido 96
miljonus eiro no ANM 1,6 miljardiem. Tāpat riski saskatāmi zaļā kursa ieviešanā, biometāna ražošanā,
izglītības sistēmā un virknē citu jomu, tāpēc LPS
sagatavojusi savus priekšlikumus ANM plānam. Ar
A. Feldmanes prezentāciju varat iepazīties šeit.
Vēl Andra Feldmane un LPS vecākais padomnieks
Māris Pūķis pastāstīja par sanāksmēm ar OECD,
un LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte informēja par grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
saistībā ar mājokļa pabalstu.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis rosināja Valdi
sasaukt augstāko biedrības lēmējinstitūciju – LPS
Sapulci –, un LPS Valde nolēma sasaukt biedru
Sapulci 21. maijā Rīgā. Tā noritēs attālināti, un uz
šo pasākumu tiks aicinātas gan valsts augstākās
amatpersonas, gan Eiropas Padomes Vietējo un
reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) ģenerālsekretārs Andreass Kīfers.
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde 7. aprīlī notika vebināra formā (tiešsaistē), un
to vadīja komitejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins.
Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide”
vai šeit.
Par darba kārtības pirmo jautājumu – LPS un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) 2021. gada sarunu tēmām – informēja
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
Ivita Peipiņa. Galvenās sarunās pārrunājamās tēmas šogad būs LPS un VARAM 2020. gada sarunu
2

protokola izpilde un lielākie problēmjautājumi –
investīciju programma valsts autoceļu attīstībai
administratīvi teritoriālās reformas (ATR) kontekstā un citi finanšu atbalsta mehānismi ATR mērķu
sasniegšanai; finansējuma pieejamība un normatīvais regulējums jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībā, tajā skaitā jūras
piekrastes sauszemes daļas noteikšanai; atkritumu
apsaimniekošana (atkritumu apsaimniekošanas
reģionu reforma, pamatojums, tiesību un saistību
pārņemšana, atkritumu apsaimniekošanas centru
veidošanas juridiskie aspekti, mērķu sasniegšana
atkritumu reģenerācijā, pārstrādē, apglabāšanas
straujā mazināšanā, aprites ekonomikas principu
ieviešana no atkritumu mazināšanas līdz otrreizējai lietošanai un pārstrādes iespējām); valsts līdzfinansējums pašvaldību koprisinājumu uzturēšanai;
nākamā plānošanas perioda (2021–2027) ERAF
finansējums pašvaldību IKT projektiem; reģionālā attīstība un plānošana: administratīvie reģioni,
to funkcijas un reģionālā attīstība, īstenošanas atbalsts, Reģionālo politikas pamatnostādņu īstenošana, t. sk. reģionālo centru izvērtējums. Sarunas
ar VARAM plānotas maijā.
Tālāk vārds tika dots Vidzemes Augstskolas (VA)
rektoram Dr. hist. Gatim Krūmiņam, kurš pastāstīja par projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas,
drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” atziņām un “lokālo identitāti”.
Šobrīd daudzas pašvaldības izstrādā savas attīstības programmas, tāpēc gan viņa, gan arī sēdes
turpinājumā sniegtā vietējo rīcības grupu pārstāvju prezentācija var ne tikai noderēt plānošanas
dokumentu izstrādē, bet arī kalpot ideju ģenerēšanai, kā pēc iespējas mazsāpīgāk pārdzīvot ATR
un lielo novadu izveidi un kā noturēt un varbūt pat
piesaistīt jaunus cilvēkus savai teritorijai.
Gata Krūmiņa stāstījums bija par lokālo identitāti – cik daudz par to šobrīd zinām un ko varētu darīt nākotnē. Viņš parādīja, kā var veidot atbildīgu,
drošu un izglītotu pilsonisko sabiedrību ar pētniecības un rīcības modeļu izstrādes palīdzību, un pastāstīja par aptaujas rezultātiem. Šajā aptaujā re
spondenti atbildējuši uz jautājumiem, vai viņi spēj
sevi identificēt ar kādu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un vai jūtas cieši piederīgi kādai
vietai Latvijā un ar to lepojas. Aptaujas rezultāti
ļauj secināt, ka lokālā identitāte ir ļoti būtiska jaunās paaudzes sasniegšanai, daudz spēcīgāka tā
ir ārpus Rīgas, un arī citu tautību iedzīvotājiem ir

augsta vietējās piederības sajūta, taču viņi to retāk spēj identificēt kultūrvēsturiskā ziņā. Atziņa:
lokālā identitāte jāstiprina rīcībpolitikas līmenī,
un vēsturiskās identitātes jautājumi jāiekļauj arī
jaunās novadu reformas dienaskārtībā. VA rektors uzskata, ka lokālās identitātes stiprināšanai
jāveido plašs savstarpēji saistītu pasākumu klāsts,
sākot no akadēmiskiem pētījumiem, to rezultātu
pārneses uz plašāku sabiedrību, lokālās novadpētniecības stiprināšanas, digitālo avotu uzkrāšanas
vietnēm un beidzot ar lokālās identitātes jautājumu integrēšanu izglītības sistēmā. Bet pats svarīgākais katrā vietā ir un būs cilvēki, un, jo lielāki
savas vietas patrioti viņi ir, jo ilgāka un saturīgāka
nākotne būs viņu pārstāvētajai teritorijai.
Ar sabiedrības virzītu vietējo attīstību – LEADER
pieeju, līdzdalību un vietējo kopienu padarīto –
iepazīstināja biedrības “Latvijas Lauku forums”
izpilddirektore Anita Seļicka un vietējo rīcības
grupu pārstāves: Aizkraukles rajona partnerības
projektu vadītāja Ilvija Ašmane, Daugavpils un
Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” vadītāja
Inga Krekele un lauku partnerības “Lielupe” vadītāja Līga Švānberga.
Latvijā ir 35 vietējās rīcības grupas (VRG), kurās
apvienojušies lauku iedzīvotāji, uzņēmēji, organizācijas un pašvaldības un kuras darbojas noteiktā
lauku teritorijā, rūpējoties par sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par attīstības jautājumiem vietējā līmenī. Pēc Zemkopības
ministrijas datiem uz 2020. gada 31. decembri,
VRG piecu gadu laikā īstenojušas 2857 projektus,
no kuriem 1228 bija vietējās ekonomikas stiprināšanai un 1629 iniciatīvas – vietas potenciāla
attīstībai, kā arī radītas 226 darbvietas. Arī pašvaldības LEADER programmā ierakstījušas tuvu
simtam projektu vietējās ekonomikas stiprināšanai un pusotru tūkstoti iniciatīvu vietas potenciāla
attīstībai un piedalās VRG padomēs un ikdienas
darbā. Nākamajos gados LEADER paredzēta vienkāršāka administrēšana un jaunas iniciatīvas: uzņēmējdarbības uzsākšanai atbalsts uzņēmējiem
līdz 150 000 eiro un kooperatīvajām sabiedrībām,
iniciatīva #ViedaisCiems, jauniešu projekti un zaļā
kursa projekti ražošanai, uzglabāšanas vietām,
loģistikai un sadarbības atbalstam. Jāpiebilst, ka
šovasar no 16. līdz 18. jūnijam plānots 5. Latvijas
Lauku kopienu parlaments ar centrālo norises vietu Gulbenes novada Stāmerienā, protams, ja epidemioloģiskā situācija to ļaus.
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Aizkraukles rajona partnerības projektu vadītāja
Ilvija Ašmane pastāstīja par diviem starpvalstu
projektiem – par aprites ekonomiku lauku reģionos un tajā veikto pētījumu par pieejamajiem bioresursiem un par atjaunojamo enerģiju lauku attīstībai –, ilustrējot to ar “zaļajiem” piemēriem savā
reģionā. Savukārt Daugavpils un Ilūkstes novada
partnerības “Kaimiņi” vadītāja Inga Krekele iepazīstināja ar projektu, kas aktivizē Sēlijas mazās apdzīvotās vietas jeb Sēlijas “salas”. Noslēgumā lauku partnerības “Lielupe” vadītāja Līga Švānberga
prezentēja Kopdares projektu par iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību.

Lauku kopienas būs un pastāvēs arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, tāpēc komiteja nolēma rudenī rīkot semināru jaunajām pašvaldībām
kopā ar VA un vietējām rīcības grupām, lai diskutētu un meklētu labākos risinājumus turpmākai
sadarbībai un dzīves uzlabošanai laukos.

Videokonference par drošas
tirdzniecības protokolu

atsākt visi veikali ārpus lielajiem tirdzniecības
centriem, saglabājas līdzšinējās epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietu darbībai. Tāpat valdība ļāvusi no 7. aprīļa organizēt
ielu tirdzniecību (jeb gadatirgus), vienlaikus apstiprinot drošas tirdzniecības protokolu visai āra
tirdzniecībai.

6. aprīlī LPS rīkotajā videokonferencē Ekonomikas
ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktora
vietnieks Intars Eglītis informēja pašvaldības par
izmaiņām āra tirdzniecībā – ielu tirdzniecības organizēšanu un tirgošanos atklātā tirgus teritorijā –, kā arī par prasībām, kas jāņem vērā, izsniedzot ielu tirdzniecības organizatora atļauju un
organizējot uzraudzību šajās vietās. Viņa prezentāciju atradīsit šeit.
Ministru kabinets lēmis, ka no 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos darbu klātienē var

Sēdē sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.
Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Tirgotājiem un pircējiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts un pašvaldību policija, kā arī
Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC)
noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu
par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības prasību īstenošanu.
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Jaunākā informācija par drošības prasībām tirgotājiem publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa
vietnē. PTAC izstrādātie paraugi iekšējās kontroles sistēmu noteikumiem nelielām tirdzniecības
vietām pieejami PTAC tīmekļa vietnē. Savukārt
informatīvie materiāli apmeklētāju informēšanai par drošības prasībām atrodami informatīvās
kampaņas “Drošs paliek drošs” vietnē.

akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
No 7. aprīļa atļauta arī ielu tirdzniecības jeb gada
tirgu organizēšana, kur jāievēro šādas drošības
prasības:
• apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes
un deguna aizsegi;

Tirgu un ielu tirdzniecības organizēšanā paliek
spēkā līdzšinējās prasības par mutes un deguna
aizsegu lietošanu un vispārējās epidemioloģiskās
drošības ievērošanu un klāt nācis arī papildu regulējums drošai tirdzniecības vides nodrošināšanai.

• atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām;

No 7. aprīļa tirgus pārvaldītājam atklātajā tirgus
teritorijā un ielu tirdzniecības organizatoram:

• ielu tirdzniecības laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

• jāizvieto apmeklētājiem labi salasāma informācija par piesardzības prasībām;

Detalizēti ar grozījumiem MK 2020. gada 9. jūnija noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties šeit.

• jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;
• jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma
vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji,
piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu (t. sk. jānodrošina 2 metri starp
apmeklētāju rindām);
• jākontrolē un jānovērš tirdzniecības darbinieku
pulcēšanās darba pārtraukumos (piemēram,
kafijas pauzēs, pusdienas pārtraukumos);
• jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas
un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības prasību izpildi;
• jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma – jāaprak
sta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai
nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus
un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos, un kā tiek novērsta tādu tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā, kuriem ir

• fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija (piemēram, ar žogu, norobežojošām lentēm, barjerām);

Šo noteikumu 20.1. punktā noteiktas prasības sabiedriskajai ēdināšanai ārā. Pašvaldību iestādēm
ielu tirdzniecības vietu (piemēram, āra terašu, degustāciju stendu, mobilo ēdināšanas vienību u. c.)
saskaņošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai jāveic prioritārā kārtībā un laikā. Ja
ietverto pakalpojumu sniegšanas laiks atbilstoši
attiecīgās jomas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ir garāks par piecām darbdienām,
prioritārā kārtībā attiecīgais pakalpojums sniedzams vismaz divreiz īsākā termiņā un par to netiek prasīta papildu maksa.
Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs –
Videoarhīvs” vai šeit.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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Videokonference par datu aizsardzību

7. aprīlī LPS organizēja tiešsaistes semināru par
personas datu aizsardzības aktualitātēm un aicināja tajā piedalīties pašvaldību un pašvaldību
kapitālsabiedrību darbiniekus – namu apsaimniekošanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, atkritumu
apsaimniekošanas, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējus, kā arī citus interesentus.
Personas datu aizsardzības speciālists zvērināts
advokāts Lauris Klagišs iepazīstināja ar aktualitātēm, kas skar personas datu aizsardzību, un
pastāstīja par Datu valsts inspekcijas (DVI) praksi
un uzliktajiem sodiem, citu valstu pieredzi, biežāk
pieļautajām kļūdām un Covid-19 ietekmi uz personas datu aizsardzību.
DVI saņem ap 100 sūdzībām mēnesī saistībā ar
iespējamiem personas datu apstrādes pārkāpumiem, taču pamatotas no tām ir tikai aptuveni
10%. Administratīvo pārkāpumu lietās gan izteikti
brīdinājumi, gan uzlikti naudas sodi no 300 līdz pat
150 000 eiro, un pērn DVI sodus vai aizrādījumus
saņēmuši arī vairāki valsts un pašvaldību uzņēmumi.
Naudas sodi par pārkāpumiem tiek uzlikti arī citās valstīs, un lektors, minot Portugāles, Austrijas,
Francijas, Rumānijas un Zviedrijas pieredzi, cēla
priekšā secinājumus, ko no šiem gadījumiem varam mācīties.
Iepazīstoties ar L. Klagiša prezentāciju (šeit), pievērsiet uzmanību biežāk pieļautajām kļūdām personas datu aizsardzībā! Lūk, dažas no tām: uzņē-

mumu un iestāžu vietnēs un sociālo tīklu profilos
bez tiesiska pamata tiek izvietota ne tikai darbinieku kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts), bet arī šo darbinieku fotogrāfijas;
vietnēs tiek vākti apmeklētāju dati, bet nav izvietota privātuma politika; pirms publisku pasākumu
organizēšanas apmeklētājus pienācīgi neinformē,
ka šis pasākums tiks fotografēts un/vai filmēts;
personām nav iespējas atteikties no jaunumu saņemšanas e-pasta vai SMS formā; saskaņā ar regulas 37. pantu ir noteikti gadījumi, kad iestādēm
ir jāieceļ datu aizsardzības speciālists, piemēram,
ja datu apstrādi veic valsts vai pašvaldības iestāde
vai pašvaldības kapitālsabiedrība, u. c.
Nozīmīga lekcijas sadaļa bija veltīta tiešsaistes
platformu lietošanai un videokonferenču rīkiem,
no kuriem šobrīd populārākie ir Cisco Webex Meetings, Zoom un Microsoft Teams. Visiem tirgū pieejamajiem risinājumiem konstatētas dažādas ievainojamības un trūkumi, un nav universāla, absolūti droša risinājuma, kas vienlaicīgi būtu lietotājam draudzīgs, nodrošinātu pilnu konfidencialitāti
un būtu ieviešams bez papildu resursiem, tāpēc
noderīgi iepazīties ar ekspertu ieteikumiem, kurus
atradīsit prezentācijā.
Arī Covid-19 pandēmija ietekmējusi personas
datu aizsardzību, tajā skaitā darba un mācību organizēšanu attālināti. Prezentācijā skaidrots, ko
darba devējs drīkst un ko nedrīkst darīt, tāpat arī
darbinieka pienākumi. Personas datu aizsardzībai
nav jābūt šķērslim, kas kavētu efektīvu cīņu ar Covid-19 izplatību, bet tai ir jānovērš nepamatota un
nesamērīga informācijas izplatīšana par konkrētām saslimušām personām vai personām, kuras
atrodas riska grupā.
Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs –
Videoarhīvs” vai šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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Seminārs “Pārmaiņas: cik esam tām
gatavi?”

8. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības un
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) organizēts seminārs “Pārmaiņas: cik esam tām gatavi?”. Seminārā piedalījās
pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un darbinieki,
arodbiedrību un Labklājības ministrijas pārstāvji,
kā arī citi interesenti.
Atklājot semināru, LPS padomniece veselības un
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte akcentēja, cik
svarīga ir informācijas apmaiņa, speciālistu padomi un ieteikumi šobrīd, kad līdz ATR īstenošanai ir
atlikuši tikai daži mēneši un valda neziņa par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar darba organizēšanu jaunajos novados. Informācija un zināšanas
var palīdzēt būt gatavākiem pārmaiņām, kas neizbēgami skars gandrīz ikvienu pašvaldības iestādi
šovasar.
LPSDVA Valdes priekšsēdētāja Saldus novada

pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane aicināja sociālo dienestu vadītājus arī pašiem būt aktīviem un iesaistīties ar savu
pienesumu, iesniedzot papildinājumu priekšlikumus VARAM sagatavotajai metodikai jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai. Tas
palīdzētu jauno novadu deputātiem veidot izpratni par sociālo dienestu nozīmīgo lomu un sociālā
darba specifiku.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs, sniedza
semināra dalībniekiem labu kopskatu par darba
tiesisko attiecību aspektiem gaidāmās reformas
kontekstā, īpaši vēršot uzmanību uz tām Darba
likuma normām, kas jāievēro, ja darba devējs nolemj uzteikt darba līgumu. Savukārt supervizore,
kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste Sandra
Lāce, palīdzēja klausītājiem izprast pārmaiņu procesa psiholoģiskos aspektus un dalījās praktiskos
ieteikumos, kā akceptēt pārmaiņas, iekļaut tās
savā dzīvē un nepazaudēt ticību sev, izprotot savas emocijas un rīcību pārmaiņu brīžos. S. Lāces
prezentācija ievietota šeit.
Pēc semināra notika Latvijas Pašvaldību sociālo
dienestu vadītāju apvienības kopsapulce. Tajā
LPSDVA Valde sniedza biedriem pārskatu par paveikto 2020. gadā un ieskicēja šāgada darba plānus (skatiet prezentāciju šeit!).
Seminārs notika projektā “Cienīgs darbs sociālās
jomas darbiniekiem Latvijā”. Projekts tiek īstenots
ar Norvēģijas Finanšu instrumenta 2014–2021 pro
grammas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālo atbalstu.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Videoseminārs par valsts un pašvaldību
pakalpojumu fokusa maiņu
8. aprīlī LPS organizēja tiešsaistes semināru par
valsts un pašvaldību pakalpojumu fokusa maiņu
un aicināja piedalīties pašvaldību pakalpojumu
organizētājus, sniedzējus un atbildīgās personas.
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Seminārs norisinājās MS Teams platformā.
VARAM prezentāciju par pakalpojumu politikas
nākotnes redzējumu sniedza Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas plānošanas un izveides
nodaļas biznesa procesu analītiķis Normunds Grigus. Viņš ieskicēja VARAM nospraustos virzienus,
kas saistīti ar pakalpojumu attīstību, akcentējot
daudzkanālu piegādi un valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveidi. Šobrīd Latvijā ir 122 VPVKAC, bet to skaitu
iecerēts palielināt līdz 587, izmantojot bibliotēku

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksme

tīklu. Ministrija plāno nākotnē intensīvāk virzīties
uz e-pakalpojumiem un digitālajiem jeb d-pakalpojumiem, ar kuru palīdzību risināt dažādas dzīves
situācijas. Pakalpojumi būs gan adaptīvi, gan reaktīvi, gan proaktīvi.
Sarunas turpinājums – 14. aprīlī plkst. 15 – par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas
sistēmu.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks
informācijas tehnoloģiju jautājumos

• LPIA sanāksmi 7. maijā, kurā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai lūgs skaidrojumu par vairākiem VARAM metodikā minētajiem risinājumiem ATR ieviešanā, domes pirmo
darbu “ceļa karti”, struktūras veidošanu, Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta
prasībām, izpilddirektora darbību u. c., kā arī
par Valsts un pašvaldības policijas sadarbību;
• 2020. gada pārskatu iesniegšanas termiņu, kam
pagarinājums pašvaldībām nav piešķirts un kas
jāiesniedz Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā, 1. maijā, taču kapitālsabiedrībām gada pārskata iesniegšanas termiņš
par trim mēnešiem pagarināts;
• augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma
piešķiršanas kārtību, ko Ministru kabinets skatīs 13. aprīlī;

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) sanāksme-seminārs 9. aprīlī notika tiešraidē no LPS mītnes. Videoierakstu varat noskatīties
LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
Sanāksmes ievadā LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis
un LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja
par LPIA Valdē izskatītajiem jautājumiem:
• LPS Valdes sēdi 6. aprīlī un tikšanos ar kultūras ministru un Nacionālā kultūras mantojuma
centra pārstāvjiem, kurā pārrunāta arī dziesmu
svētku kustība un amatierkolektīvu darba apmaksa;

• MK noteikumu projektu “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”, kam
izsludināta sabiedriskā apspriešana (šeit vai
šeit), un pašvaldību viedokļus, argumentus un
priekšlikumus, īpaši par noteikumu pielikumu,
var iesniegt S. Sproģei līdz 16. aprīlim (sniedze.
sproge@lps.lv).
Turpinājumā izpilddirektorus uzrunāja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)
Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktora p. i. Aigars Mežals par ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu un
ES līdzfinansējuma dokumentācijas saglabāšanu un nodošanu nākamajam ūdenssaimniecības
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pakalpojuma sniedzējam pēc ATR un nododamo
pamatlīdzekļu pārvērtēšanu pirms nodošanas.
Viņš iezīmēja iespējamās problēmsituācijas un
piedāvātos risinājumus (skatiet prezentāciju šeit!)
un aicināja sadarboties ar SPRK.
Ne tikai izpilddirektoriem, bet arī pašvaldību deputātiem, darbiniekiem un ikvienam sabiedrības
loceklim ļoti noderīga varētu būt Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes
maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” direktores docentes Lilitas Seimuškānes lekcija par vietējās demokrātijas nozīmi un līdzdalības izaicinājumiem pašvaldībām. Viņa iepazīstināja ar pārvaldības un līdzdalības tendencēm gan
Eiropā, gan Latvijā un pētījumu par iedzīvotāju
iesaisti un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Izmantojot tiesisko regulējumu un reāli praktizēto pašvaldībās, var secināt, ka notiek paradigmu maiņa
attiecībās starp varu un sabiedrību un mainās arī
sociālās līdzdalības formas. Nākotne saistās ar
iedzīvotāju tiešo līdzdalību (vēlēšanu sistēmas
modifikācija, referendumi, līdzdalības platformas, kolektīvie iesniegumi, līdzdalības budžets,
iedzīvotāju sapulces, forumi, hakatoni, domnīcas,
memoranda padomes, iedzīvotāju asamblejas,
žūrijas, savstarpējo ziņojumu mobilās lietotnes,
inovāciju laboratorijas u. c.) un līdzdalības budžetu
ieviešanu, kuros tiek iesaistīti iedzīvotāji un kopienas un notiek diskusijas ar amatpersonām, meklējot radošus risinājumus praktiskām problēmām,
īstenojot pilsoņu idejas un reāli līdzdarbojoties rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
Ekspertes ieteikumi pašvaldībām par līdzdalību:
• sāciet iesaistīšanu agrīnā sākumposmā;
• identificējiet interešu, vecuma, sociālās grupas;
• pārdomājiet komunikācijas rīkus un veidus;
• sagatavojiet iesaistīšanas plānu;
• konsultējiet, izskaidrojiet un dodiet laiku izvērtēšanai;
• informējiet un nodrošiniet ar jaunāko informāciju;
• veidojiet atgriezenisko saikni;
• izvērtējiet līdzdalībā sasniegto rezultātu!
Attālināto darbu, darba vidi un tās ietekmi uz
nodarbināto veselību pamatīgi izanalizējis Rīgas

Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un
vides veselības institūta asoc. profesors Ivars Vanadziņš. Raksturojot darba ritmu šajā Covid laikā, viņš uzsvēra sadarbību starp darba devēju un
darbinieku un darba vides nozīmi un sniedza ieteikumus gan mājas biroja iekārtošanā, gan attālinātā strādāšanā, gan stresa līmeņa mazināšanā.
Valsts pētījumu programmas projektā “Dzīve ar
Covid-19: novērtējums par koronavīrusa izraisītās
krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai” izstrādātas vadlīnijas attālināto
mācību un studiju nodrošināšanai un izvērtēta nodarbinātība un droša un veselīga vide attālināta
darba apstākļos, iesakot risinājumus rīcībpolitikas
veidotājiem. Šis pētījums pieejams šeit un šeit.
Profesors atgādināja, ka ikvienā iestādē jānovērtē
darba vides riski un Covid-19 kontekstā uzdevums
ir būtiski samazināt augsta riska kontaktu skaitu,
kā arī jāņem vērā pandēmijas pirmā viļņa pieredze. Izpētiet viņa prezentācijā skaidrojumus un
ieteikumus attālinātajam darbam un darba vietas
iekārtošanai, lai darbs pie datora nesabojātu veselību, jo tā ir ilgstoša organisma, redzes un arī balss
pārslodze un bieži arī psihoemocionāls stress.
I. Vanadziņa prezentācijā atradīsit arī noderīgas
saites, un noteikti izmantojiet šo: www.stradavesels.lv. Tāpat pārskatiet, vai strādājat piemērotā
telpā ar atbilstošu iekārtojumu, piemērotām mēbelēm, pareizu izvietojumu uz galda, ergonomiskiem palīglīdzekļiem, un obligāti regulāri izkustieties un pavingrojiet! Savukārt pašvaldībām jāpievērš lielāka uzmanība riska novērtējumam un darbinieku un vadītāju apmācībām, jāprecizē darba
līgumi, jāplāno darba vietu nodrošināšana mājās,
t. sk. jāvienojas par kompensāciju mehānismu, un,
tā kā gaidāms veselības traucējumu vilnis, ir jādomā par prevenciju, jo attālinātais darbs vismaz daļēji ir uz palikšanu, tāpēc par to jādomā ilgtermiņā.
Bezmaksas konsultāciju par darba vides risku, īpaši bioloģisko risku (t. sk. Covid-19), mazināšanu un
prevenciju var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi
konsultacija@stradavesels.lv.
Sanāksmes otrā daļa tika veltīta vietējam tūrismam. Tūrisma pētniecības centra vadītājs Dr. oec.
Ēriks Lingebērziņš pastāstīja par jaunām iespējām
vietējam tūrismam, ko atklājis Covid laiks. Savā
stāstījumā viņš raksturoja pašreizējo situāciju, vietējā tūrista profilu un galamērķu pieredzi vietējā
tūrismā. Iezīmējot darbības virzienus, Ē. Linge
bērziņš uzsvēra tāda piedāvājuma nozīmi, kas rada
pieredzi, kura papildina tūrisma resursus un pieejamo infrastruktūru. Tāpat svarīgi ir mērķtiecīgi
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izzināt un uzrunāt vēlamos klientus, attīstīt galamērķa produktus un radīt vissezonas piedāvājumu.
Pašvaldības pieredzes stāstā dalījās Kocēnu novada Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra
vadītājs Toms Treimanis. Zilaiskalns pazīstams kā
dabas objekts, bet te notiek arī kūdras ieguve, ar
specializētiem sliežu velosipēdiem var izbraukt pa
šaursliežu dzelzceļa sliedēm, izveidots “Ztornis”.
Ar ERAF līdzfinansējumu novadā īstenots projekts
“Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, iekārtota interaktīva ekspozīcija Rubenes
baznīcā, izveidots Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas izzināšanas maršruts, organizēts septiņu pārgājienu cikls “Apkārt Kocēnu novadam” un
vēl citi ar tūrisma attīstību saistīti pasākumi.
Ar pārgājienu maršrutu digitalizāciju iepazīstinā-

LPS padomnieces dalība konferencē par
atkritumu apsaimniekošanu
Izdevniecība “Dienas Bizness” sadarbībā ar pašvaldību uzņēmumu SIA “ZAAO” un vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” 7. aprīlī rīkoja ikgadējo konferenci “Atkritumu apsaimniekošana
2021”. Tajā piedalījās arī LPS padomniece Sniedze
Sproģe.
Jaunais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns
nākamajiem astoņiem gadiem (2021–2028) paredz paplašināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un īstenot aprites ekonomikas principus, lai

ja SIA “PostNos” vadītājs Valdis Vītoliņš. Pieejamas vairākas aplikācijas, kur var atrast pārgājienu
un velomaršrutus, piemēram, Dabas aizsardzības
pārvaldes vietnē – pārgājienu takas www.daba.
gov.lv/lv/taka un dabas objekti www.daba.gov.lv/
lv/apraksti-apskates-objekts; aplikācijas “Dabas
tūrisms”, “LVM Geo” un “WikiLoc”, pašvaldību
vietnes, aplikācija “PostNos” un vietne mypostnos.com. Viņš arī cēla priekšā sadarbības piedāvājumu pašvaldībām: bez maksas izvietot pārgājiena, velo un automaršrutus vietnē mypostnos.com
un aplikācijā “Postnos” un par maksu izstrādāt jaunus maršrutus.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

būtiski palielinātu atkritumu pārstrādi un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus. Diskusijā
par resursu aprites tradīciju atdzīvināšanu sabiedrībā – no izaicinājumiem uz risinājumiem – kopā
ar Sniedzi Sproģi piedalījās Latvijas Atkritumu
saimniecības uzņēmumu asociācijas Izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs, SIA “ZAAO”
Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis un VARAM
Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere. Pasākuma moderators bija Ansis
Bogustovs.
Konferences videoieraksts skatāms “Dienas Biznesa” YouTube kanālā šeit.
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
SLĒGTĀ DAĻA (tikai MS Teams platformā):
2. Par ikgadējo sarunu tēmām ar Labklājības ministriju – informēs LPS padomniece veselības un
sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
notiks 14. aprīlī plkst. 10 attālināti.

3. Par ikgadējo sarunu tēmām ar Veselības ministriju – informēs LPS padomniece Ilze Rudzīte.

Darba kārtība:

Sēdes otrajā daļā iespējams piedalīties, izmantojot MS Teams platformu. Lai pieslēgtos komitejas
sēdei attālināti, izmantojot MS Teams platformu,
lūdzam līdz 13. aprīlim reģistrēties ŠEIT. Līdz
14. aprīļa plkst. 9 uz pieteikumā norādīto e-pasta
adresi tiks nosūtīta saite, lai varētu pieslēgties sanāksmei MS Teams platformā.

1. Par grozījumiem Bāriņtiesu likumā – informēs
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
Līga Āboliņa un Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane.
Sēdes pirmo daļu varēs skatīties tiešraidē LPS
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojuma aktualitātēm, papildus nepieciešamo finansējumu
2021. gadā un priekšlikumiem valsts budžeta
programmas 31.00.00 “Sabiedriskais transports”
apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu
segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” valsts budžeta finansējumam 2022. gadā.
2. Par sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkuma 2021.–2030. gadam gaitu.
3. Par priekšlikumiem iespējamam pašvaldību
līdzfinansējumam sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks
14. aprīlī plkst. 13 vebināra formā (tiešsaistē), un
tajā apspriedīs sabiedriskā transporta pieejamību un sistēmu integrācijas risinājumus datos
balstītai lēmumu pieņemšanai.
Darba kārtība:
Sabiedriskā transporta pieejamība:

4. Par komercpārvadājumu un bezmaksas transporta pakalpojumu ieviešanu sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā Latvijā – informēs
SIA “Autotransporta direkcija”.
5. Par priekšlikumiem pakalpojuma “transports
pēc pieprasījuma” ieviešanā – informēs “Vidzemes
plānošanas reģiona” pārstāve Kristīne Malnača.
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6. Skolēnu pārvadājumu problemātika pandēmijas apstākļos – informēs Amatas novada domes
priekšsēdētāja Elita Eglīte.
7. Sistēmu integrācijas risinājumi datos balstītai
lēmumu pieņemšanai:
• video anonimizācijas un datorredzes risinājumi;
• datos balstīti ceļu uzturēšanas risinājumi;
• AS “CATA” lietošanas gadījums autobusu ierašanās laika prognozēšanai;
• IoT un mākslīgā intelekta vadīti energoefektivitātes risinājumi;
• nākotnes tendence: pašvaldību digitālie dvīņi –
Informēs Rīgas Tehniskās universitātes Datorzi-

Videokonference par jaunu valsts
pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas
sistēmu
LPS aicina 14. aprīlī
plkst. 15 uz videokonferenci pašvaldību pārstāvjus, kuri ir atbildīgi
par pašvaldību pakalpojumu organizēšanu
un sniegšanu, kā arī
valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru darbiniekus.

nātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
asociētais profesors Jānis Kampars.
Sēdi tiešraidē varēs skatīties LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai
sekojot šai saitei.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Ja vēlaties izmantot iespēju sanāksmei pieslēgties attālināti, izmantojot MS Teams platformu,
lūdzam līdz 13. aprīļa dienas beigām reģistrēties
šeit. Līdz 14. aprīļa plkst. 12 uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Videokonferenci LPS organizē sadarbībā ar
VARAM, un tajā tiks izskatīts VARAM sagatavotais
konceptuālais ziņojums “Par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu”.
Videokonference notiks tikai MS Teams vidē. Lai
saņemtu pieejas saiti, lūdzu, rakstiet: guntars.krasovskis@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks
informācijas tehnoloģiju jautājumos
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EIROPĀ UN PASAULĒ
Vebinārs “Labjūtība un veselība:
pašvaldības “jaunā normālā” virpuļvētrā”

Vebināra darba kārtība:
Moderatore: LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.
13:00–13:10 – Vebināra atklāšana – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
ANO ilgtspējīgas attīstības 5. mērķis “Dzimumu
līdztiesība”:
13:10–13:20 – Dzimumu līdztiesība mūsu sabiedrībā: jauni izaicinājumi “jaunajā normālajā” laikā – Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus
Alliks.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina 15. aprīlī
plkst. 13–15:45 piedalīties vebinārā “Labjūtība
un veselība: pašvaldības un to darbinieki “jaunā
normālā” virpuļvētrā”.
Reģistrēšanās LPS vietnē līdz 13. aprīlim.
“Krīze kā iespēja”, “jaunais normālais”, “darbinieki
pirmajās līnijās”, “beidzot ir laiks ģimenei”, “beidzot
ir laiks sev un pārdomām” – šīs ir frāzes, ko biežāk
nekā iepriekš dzirdam jau vairāk nekā gadu. Vai
tiešām šis laiks sniedz mums jaunas iespējas attīstībai sevī, sabiedrībā, novadā, un kā mums to
veicināt? Kā ikdienā justies labi, līdzsvarojot darbu
(mājās) un ģimenes dzīvi? Kā justies labi fiziski un
mentāli šajā ieilgušajā krīzes laikā?
Par šiem un citiem jautājumiem būs iespēja ieklausīties kolēģu – pašvaldību pārstāvju – pieredzē,
profesora kardiologa Andreja Ērgļa secinājumos
un ieteikumos, kā arī pozitīvās psiholoģijas kouča Andas Kļaviņas teiktajā par labjūtību Covid-19
laikā un pozitīvo psiholoģiju. Dalībnieki pirms vebināra aicināti aizpildīt VIA rakstura stipro pušu
zinātnisko aptauju (pieejama arī latviski), par ko
Anda Kļaviņa stāstīs vebinārā.
Dalīsimies pieredzē un klausīsimies iedvesmas
stāstos, domājot par to, kā uzlabot mūsu katra un
pašvaldībās strādājošo labjūtību ik dienas tagad
un arī turpmāk!

13:20–13:40 – Ne tikai teorija, bet arī prakse: dzimumu līdztiesība mūsu pašvaldībās – Jaunpils
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
ANO ilgtspējīgas attīstības 3. mērķis “Laba veselība
un labklājība”:
13:40–14:00 – Komandas pieeja: Covid-19 diskurss
un mūsu mentālā veselība – profesors, kardiologs
Andrejs Ērglis.
14:00–14:20 – Sabiedrības veselība un veselības
veicināšanas aktivitātes pašvaldībās – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības
un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.
14:20–14:40 – Veselīgā vingrošanas pauze – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veselības
veicināšanas koordinētāja Anete Kopštāla.
14:40–15:40 – Labjūtība Covid-19 laikā: pozitīvā
psiholoģija un VIA rakstura stipro pušu zinātniskā aptauja – pozitīvās psiholoģijas koučs Mg. phil.
Anda Kļaviņa.
15:40–15:45 – Noslēguma vārdi – LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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LPS MEDIJOS

• 9. aprīlī LETA: “Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē pārrunās ostu pārvaldības reformu” – par Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas
padomes sanāksmi un vairāku valdības partneru, tajā skaitā LPS, iebildēm pret ostu pārvaldības reformas virzību, ko atlikt aicināja arī LPS
padomnieks Aino Salmiņš.
• 9. aprīlī LETA: “Lielās pilsētas aicina valdību
“viest skaidrību” par finansējumu vakcinācijas
centriem” – par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
(LLPA) aicinājumu valdībai viest skaidrību par
vakcinācijas centru organizēšanas finansējuma
avotiem un LPS priekšsēža Ginta Kaminska
pausto par nepieciešamību precīzi definēt centru izvietojumu, pašvaldību iesaisti un atbalstu,
t. sk. finansējumu pašvaldībām centru darbības
nodrošināšanai.
• 9. aprīlī NRA: “Lielās pilsētas aicina valdību
“viest skaidrību” par finansējumu vakcinācijas
centriem” – par LLPA aicinājumu valdībai viest
skaidrību par vakcinācijas centru organizēšanas
finansējuma avotiem un LPS priekšsēža Ginta
Kaminska sacīto par lielo vakcinēšanas centru
darbību un finansēšanu (šeit).
• 9. aprīlī TVNET: “Lielo pilsētu asociācija: ir nepieciešama skaidrība par vakcinācijas centru
finansējumu” – par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas aicinājumu valdībai noteikt vakcinācijas
centru finansējuma avotus un LPS priekšsēža
Ginta Kaminska pausto par vakcinācijas centru
izmaksām (šeit).
• 9. aprīlī LSM.lv; LTV 1; Replay.lv: “Veselības
inspekcija: 92% mācību telpu gaisa kvalitāte ir
neatbilstoša” – LPS padomnieces Ināras Dundures paustais LTV1 raidījumā “Panorāma”

par nepieciešamību gaisa kvalitātes jautājumu
skolās risināt valstiskā mērogā, paredzot tam
finansējumu valsts līmenī (šeit).

• 10. aprīlī LSM.lv; LTV 1; Re: “Kas jāmaina Latvijas sportā: prioritārie sporta veidi – jau sen kā
noteikti?” – LPS padomnieka Gunta Apīņa sacītais LTV 1 raidījumā “Sporta ziņas” par sporta
skolu finansējumu un pašvaldību ieguldījumu
gan tautas sporta, gan augstu sasniegumu
sporta attīstībā (šeit).

• 10. aprīlī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Atbalsts bāreņiem Latvijā ir formāls; Tiesībsarga birojs uzlabojumus nesaskata” – par pašvaldību dzīvokļiem, kas pienākas bez vecākiem palikušiem
jauniešiem, un LPS padomnieka Aino Salmiņa
sacītais TV3 ziņās par šīs problēmas uzkraušanu
tikai uz pašvaldību pleciem (šeit).
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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.

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti
8. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:
VSS-311 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā”
VSS-313 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos
nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība””
VSS-314 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos
nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
finansēšanas kārtība””
VSS-315 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos nr. 523
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldī-

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.

bu izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās
vidējās izglītības programmas””
VSS-321 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos nr. 835 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma
“Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā
esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi””
VSS-323 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos
nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas
noteikumi””
VSS-317 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
plānošanas reģionu teritorijām”
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NODERĪGA INFORMĀCIJA
Vērojams saslimstības pieaugums ar
Covid-19

nokļuvis vidēji 61 cilvēks dienā (pirms septiņām
dienām – 62 stacionēti pacienti dienā).
No reģioniem slimības izplatība pieaugusi Vid
zemē.
Turpina saglabāties saslimstības pieaugums vecuma grupās 10–19 gadi un 20–29 gadi, tomēr pārējās vecuma grupās, analizējot divu nedēļu rādītājus, kopumā redzams samazinājums. Skatoties
konkrētāk bērnu vecuma grupas, pieaugums ir
grupās 6–9 gadi un 15–19 gadi.

Šobrīd Latvijā atkal vērojams saslimstības ar Covid-19 pieaugums, liecina pēdējie apkopotie dati
par pagājušo nedēļu. Iepriekš bija samazinājums,
bet pagājušās nedēļas pieaugums pret iepriekšējo
nedēļu ir 7,1%.
Jaunatklāto gadījumu skaits aizvadītās nedēļas
laikā pieaudzis līdz 3503 inficētajiem (pirms septiņām dienām – 3272) jeb vidēji 513 jauni gadījumi
dienā.
Nemainīgs un tendenci saglabājošs ir Covid-19
stacionēto slimnieku rādītājs: septiņu dienu laikā
stacionēto skaits samazinājies par 0,2%, slimnīcās

Uzsākta pakāpeniska izglītības iestāžu
darbinieku vakcinācija

Strauji pieaudzis Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients, kas šobrīd ir 1,18 (nedēļu iepriekš bija 0,83), un tas liecina par infekcijas slimības izplatības pieaugumu.
Noderīgas saites:
Jaunākā informācija par Covid-19
Informācija Covid-19 pacientiem
Ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas mājās
Informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slimnieku
kontaktpersonām
Oficiālā un jaunākā informācija par vakcīnām pret
Covid-19 un vakcināciju Latvijā

nieki. Vakcinācija šajā grupā notiks pakāpeniski,
ņemot vērā Latvijā pieejamo vakcīnu apjomu.
Vispirms vakcīnu pret Covid-19 saņems pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu
pedagogi un darbinieki, kuri darbā nonāk ciešā
saskarē ar bērniem, kā arī pedagogi, kuri atsāk
darbu klātienē.
Jau šodien pirmie izglītības iestāžu darbinieki saņems informāciju īsziņā un/vai e-pastā par viņam
ierādīto vakcinācijas veicēju, vakcinācijas veicējs
sazināsies ar izglītības iestāžu darbinieku, lai piedāvātu noteiktu vakcinācijas dienu un laiku.

12. aprīlī vakcinācijai tiek vērta vaļā vēl viena prioritārā iedzīvotāju grupa – izglītības iestāžu darbi-

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, kopumā vakcinācijai klasificējas vairāk nekā 76 000
izglītības iestāžu darbinieku. Šobrīd vietnē
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manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 vakcīnai pieteikušies vairāk nekā 15 000 iedzīvotāji, norādot savu
piederību pie izglītības iestāžu darbinieku grupas.
Līdz ar to vakcinācijai šobrīd pieteikušies 20% izglītības iestāžu darbinieku.
Vēlāk saskaņā ar Veselības ministrijas rīkojumu
tiks uzsākta pārējo izglītības iestāžu darbinieku

Attālinātais darbs – viens no
būtiskākajiem drošības līdzekļiem pret
Covid-19 izplatību

prioritāra vakcinācija, ja darbā ir cieša saskare ar
bērniem.
Visā Latvijā ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs turpinās vakcinācija pret Covid-19,
bet liela mēroga vakcinācijas centru darbību atkal
plānots atsākt maija sākumā, kad Latvijā gaidāms
lielāks vakcīnu apjoma pievedums.

riskās kārtības uzturētāji. Savukārt attālināti darba pienākumus var veikt biroja darbinieki, kuru
galvenais darbarīks ir dators. Šobrīd spēkā esošais regulējums ir vienlīdz saistošs gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā nodarbinātajiem. To
paredz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likuma 7.1 pants un MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
6.9. apakšpunkts.
Kurš pieņem lēmumu, vai nodarbinātais var vai
nevar strādāt attālināti?

Attālinātais darbs kā darba izpildes veids mūsdienās iegūst aizvien lielāku popularitāti gan privātajā sektorā, gan arī valsts pārvaldē. Covid-19 pandēmijas apstākļos tas ir drošākais darba organizācijas veids, lai parūpētos ne tikai par savu, bet visas
sabiedrības veselību, tāpēc Latvijā iedzīvotājiem,
kuru daba specifika ļauj strādāt attālināti, jāturpina savus pienākumus veikt no mājām.
Epidemiologi vēl joprojām apmēram 50% gadījumu nevar noskaidrot, kur Latvijas iedzīvotāji ir inficējušies ar Covid-19, taču no identificētajām inficēšanās vietām otra riskantākā ir darbavieta. Tāpēc
attālinātā darba pieeja šobrīd ir viens no būtiskākajiem līdzekļiem cīņā pret Covid-19 izplatību.
Valsts kanceleja sagatavojusi atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem par attālināto darbu.
Kurš drīkst strādāt klātienē?
Klātienē strādāt drīkst tikai tie nodarbinātie, kuru
darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams
veikt attālināti, piemēram, pārdevēji, sabiedriskā
transporta vadītāji, medicīnas darbinieki, sabied-

Ja darba specifika to ļauj, tad darba devējam ir
jānodrošina nodarbinātajiem attālinātā darba iespējas. Darba devējiem, lemjot par darba organizāciju Covid-19 pandēmijas laikā un to, kuram nodarbinātajam būtu jāstrādā klātienē, būtu jāņem
vērā vairāki apsvērumi:
• jāizvērtē, kuras ir uzņēmuma vai iestādes darbībai kritiskās funkcijas, lai prioritāri pasargātu
to veicēju veselību. Kritiskās funkcijas ir tās, bez
kuru veikšanas organizācija nevar pastāvēt;
• jāatceras, ka Covid-19 pandēmijas laikā īpaša
riska grupa ir gados vecāki nodarbinātie, cilvēki
ar hroniskām slimībām un/vai pazeminātu imunitāti, tāpēc par viņiem būtu jāpadomā prioritārā kārtībā;
• jāņem vērā nodarbināto ģimenes apstākļi, piemēram, vai bērni mācās klātienē vai no mājām,
vai ģimenē kāds ir noteikts kā kontaktpersona.
Tāpat jāvērtē, vai nodarbināto nokļūšana darbavietā nav saistīta ar ilgstošu atrašanos sabiedriskajā transportā u. tml.
Kādi ir nodarbinātā pienākumi attālinātā darbā?
Attālinātais darbs ir darbs – tas nozīmē sasniegtus
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darba rezultātus un pieejamību. Darba devējam ar
darbinieku ir jāvienojas par darba uzdevumiem,
sasniedzamajiem rezultātiem un atskaitīšanās
kārtību, darba organizēšanu, kā arī par komunikācijas kanāliem, pa kādiem nodarbinātais darba
laikā būs sasniedzams.

Jāatceras, ka sejas masku valkāšana telpās, kurās
neesi viens (izņemot savas mājas), ir obligāta arī
darbavietā!

Valsts pārvaldē, strādājot attālināti, ir jānodrošina
attālināta piekļuve darba e-pastam; darba telefonam ir jābūt pāradresētam uz mobilo telefonu,
nodrošinot sasniedzamību; nodarbinātajiem nepieciešams atbilstošs tehniskais nodrošinājums
un pieeja attiecīgajām informācijas tehnoloģiju
sistēmām.

Atbilstoši Darba likuma 51. panta otrajai daļai darba devējam ir darbiniekam jānodrošina tāda darba organizācija un darba apstākļi, lai darbinieks
varētu izpildīt viņam noteikto darbu. Līdz ar to
darba devējam ir pienākumus nodrošināt darbiniekam atbilstošus rīkus, lai varētu strādāt attālināti, savukārt darbiniekam – rūpīgi attiekties pret
darba tehniku, izmantojot to tikai darba pienākumu veikšanai. Vienlaikus ir pieļaujams, ka, darba
devējam un darbiniekam savstarpēji vienojoties,
darbinieks darbam izmanto savu personīgo tehniku, arī datortehniku, ja tā ir atbilstoša un piemērota konkrētā darba veikšanai.

Kādi ir darba devēja pienākumi, ja nodarbinātajiem ir jāstrādā klātienē?
Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:
• noteikt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumus darba vietās;
• noteikt atbildīgo par to ieviešanu;
• nodrošināt darbiniekiem individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, maskas, aizsargbarjeras, dezinfekcijas līdzekļus;
• informēt darbiniekus par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem.
Ieteikums! Lai samazinātu risku inficēties ar Covid-19, epidemioloģiski droša labā prakse būtu arī
turpmāk iespēju robežās ievērot šādus principus:
• nodrošināt, ka kabinetā vienlaikus atrodas tikai
viens darbinieks;
• atvērta tipa birojos uz vienu darbinieku paredzēt lielāku platību;
• ja kabinets ir liels un tajā uzturas vairāki nodarbinātie, nodrošināt pēc iespējas lielāku attālumu starp darbiniekiem, iespēju robežās uzstādīt aizsargbarjeras;
• ja nav iespējams ievērot iepriekš minēto, jāiz
strādā darba grafiks, piemēram, nosakot, kuri
darbinieki nāk strādāt klātienē katru otro dienu. Uzņēmuma vai iestādes vadītājam ir jāizvērtē piemērotākais risinājums darba organizēšanai, lai pēc iespējas samazinātu nodarbināto
kontaktus.

Vai darba devējam jānodrošina nodarbinātais ar
aprīkojumu?

Būtiska ir darbinieka un darba devēja abpusēja un
saprotoša komunikācija, lai katra puse izskaidrotu
situāciju un apstākļus un rastu risinājumu.
Ko darīt, ja darbinieks kategoriski atsakās strādāt no mājām?
Joprojām saglabājoties augstam inficēšanās riskam ar Covid-19, nepieciešama sapratne un pielāgošanās gan no nodarbināto, gan darba devēju
puses. Attālinātais darbs tiek noteikts, lai samazinātu savstarpējus kontaktus starp cilvēkiem un
pasargātu citam citu no saslimšanas ar Covid-19.
Lai gan, strādājot no mājām, var nebūt iespēja pilnībā iekārtot visām prasībām atbilstošu darba vietu, šobrīd ir jādara viss, lai būtu iespējams turpināt
sekmīgi strādāt, pasargājot sevi un apkārtējos no
inficēšanās ar Covid-19.
Vienlaikus jāapzinās, ka pat tad, ja no darba resursu pieejamības viedokļa nodarbinātais var pildīt pienākumus attālināti, viņam/viņai var mājās
nebūt darbam piemērotu apstākļu. Tāpēc šādas
situācijas jārisina, jāizrunā ar abpusēju izpratni un
iejūtību.
Ja, ņemot vērā minēto, nav iespējams panākt
vienošanos ar darbinieku par darba veikšanu attālināti, darba devējam ir jānodrošina darbiniekam iespēja, ievērojot epidemioloģiskās drošības
un darba drošības prasības, strādāt savā darba
vietā.
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Vai valsts pārvaldē nodarbinātie strādā attāli
nāti?

Kur meklēt informāciju par attālināto darbu?

Valsts kanceleja marta beigās aicināja valsts
pārvaldes iestādes sniegt informāciju par attālināto darbu. Aptaujā piedalījās 120 iestādes (teju
40 000 nodarbināto). Darba pienākumus attālināti veic 26% nodarbināto, savukārt 17% strādā daļēji attālināti (vismaz vienu dienu nedēļā
klātienē). Darba specifikas dēļ klātienē strādā
25% nodarbināto, kā arī 32% nodarbināto, kas
nodrošina diennakts dienestu darbību (policija,
robežsardze, neatliekamā medicīniskā palīdzība,
ugunsdzēsēji u. c.).

Valsts kanceleja sadarbībā ar VARAM ir sagatavojusi un atbilstoši pašreizējiem noteikumiem
atjaunojusi “Vadlīnijas darba organizācijai, darba
samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes
institūcijās Covid-19 pandēmijas laikā”. Aicinām šo
materiālu izmantot arī privātajā sektorā, gūstot
atbildes arī uz jautājumiem par to, kā attālināti organizēt personāla atlasi, kā rīkoties, ja kādam nodarbinātajam konstatēta inficēšanās ar Covid-19,
kā rīkoties, ja nodarbinātajiem attālinātais darbs
jāapvieno ar bērnu pieskatīšanu mājās, kā organizēt klientu apkalpošanu un citiem jautājumiem.

Detalizēta informācija par valsts pārvaldē nodarbināto darba režīmu uz 19.03.2021. apkopota tabulā un grafikos.

Vispārīga informācija par attālināto darbu latviešu, angļu un krievu valodā ir pieejama arī vienotajā
oficiālajā tīmekļvietnē covid19.gov.lv.

Profesionālās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības pedagogi saņems
vienreizēju piemaksu par darbu Covid-19
pandēmijas laikā

tuveni 30% no pedagogu zemākās algas likmes.
8. aprīlī tā nolemts valdībā, izskatot Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos priekšlikumus atbalsta piešķiršanai.
Finansiālais atbalsts tiks sniegts visiem pedagogiem, kuri valsts izglītības sistēmā ir nodarbināti
licencēto un akreditēto profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā,
dejā un sportā) izglītības programmu īstenošanā
(profesionālās izglītības iestādēs piemaksas tiks
aprēķinātas tikai tām pedagoģiskajām likmēm,
kas paredzētas vidējās profesionālās izglītības
programmu īstenošanai).

Profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes
(mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības ped
agogi un atbalsta personāls saņems vienreizēju
piemaksu par papildu slodzi un palielinātu darba
apjomu obligātā mācību satura apguvē Covid-19
pandēmijas laikā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem audzēkņiem. Piemaksas apmērs ir ap-

Ar IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par
profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes
(mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības ped
agogu un atbalsta personāla vienreizēju piemaksu
mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā”
un rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”” var iepazīties MK
tīmekļvietnē.
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Covid-19 krīzes seku mazināšanai
izglītībā paplašina ES fondu atbalsta
nosacījumus

speciālistu konsultācijas, atbalstu profesionālās
kvalifikācijas vai aroda iegūšanai. Specifisks atbalsts nodrošināts jauniešiem ar invaliditāti.
“PROTI un DARI!” projektā ir iesaistījušās 103 pašvaldības, no kurām 82 noslēgušas sadarbības līgumus. Līdz šā gada februārim projektā tika iesaistīti
3616 NEET jaunieši, no kuriem lielākā daļa atgriezušies izglītībā, iesaistījušies nodarbinātībā un citās jauniešu aktivitātēs.

Attālināto mācību atbalstam skolēniem, kā arī sociālās atstumtības riska grupu jauniešiem ir paplašinātas Eiropas Savienības fondu programmu atbalsta iespējas. Tas ļaus mazināt Covid-19 izraisītās
krīzes sekas un nodrošinās ilgstošus risinājumus
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un prasmju
attīstībai, kā arī nodrošinās iespējas sniegt papildu
psihoemocionālo atbalstu skolēniem sekmīgākai
zināšanu apguvei attālinātajā mācību procesā un
atsākot mācības klātienē. To paredz IZM sagatavotie ES fondu programmu noteikumu grozījumi,
kas 8. aprīlī apstiprināti valdībā.
Lai nodrošinātu plašāku atbalstu sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kas nav iesaistīti ne
nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET),
un sniegtu atbalstu Covid-19 krīzes seku novēršanai, projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai būs
pieejams papildu finansējums 900 000 eiro apmērā. Tas sniedz iespējas papildu atbalstam 350
jauniešiem, kā arī pagarina atbalsta termiņu līdz
2022. gada 31. martam.
Projektā NEET jaunieši var saņemt atbalstu, kas
saistīts ar neformālo un ikdienas mācīšanos. Tāpat
var saņemt psihologa, karjeras konsultanta un citu

Veselības ministrijas psihiskās veselības
veicināšanas ieceres jauniešiem
Kampaņas par stigmu mazināšanu psihiskās veselības jomā “Viss ir Norm.a”, kas šobrīd norisinās sociālajos tīklos, mērķis ir veidot priekšstatus

Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka,
jāpaplašina izglītības iestādes atbalsta iespējas
skolēniem jau no 1. klases. Covid-19 krīzes seku
mazināšanai paredzēts paplašināt Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā ES fonda projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” jeb PuMPuRS atbalsta mērķa
grupu, nodrošinot atbalstu arī vispārīgās izglītības iestāžu 1.–4. klašu skolēniem un pagarinot
projekta darbības ilgumu par 12 mēnešiem. Skolēniem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, sociālā
pedagoga un citu speciālistu palīdzību, kā arī materiālu atbalstu. Līdz šim noteikumi paredzēja, ka
specifiskā atbalsta mērķa grupa ir vispārīgās izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēni un profesionālās
izglītības iestāžu un vispārīgās izglītības iestāžu
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam profesionālās izglītības programmās.
Atbalsta termiņš līdz 2023. gada 31. decembrim
tiek pagarināts arī projektā, kas paredz izglītojamo individuālo prasmju attīstību. Atbalsta pagarināšana sniegs iespēju mazināt Covid-19 pandēmijas laika attālināto mācību riskus mācību satura
apguvē un individuālo prasmju attīstībā, vienlaikus nodrošinot atbalstu pilnveidotā vispārīgās izglītības satura ieviešanai izglītības iestādēs.

un izpratni par psihiskajām slimībām, to norisi un
ārstēšanu. Ar 12 video palīdzību sabiedrībai tiek
skaidrotas biežāk sastopamās psihiskās diagnozes, un gada garumā ik mēnesi atklāj viena cilvēka
pieredzes stāstu, kurš ikdienā sadzīvo ar kādu no
psihiskajām slimībām vai tās simptomiem. Papildu informācija šeit.
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Psihiskās
veselības
veicināšanas un profilakses programmā
7.–9. un 10.–12. klašu
skolēniem nodarbības
vada speciālisti, tajā
skaitā psihiatri, psihoterapeiti un psihologi,
un tajās tiek sniegta
teorija, notiek diskusijas un praktiskie darbi. Papildu informācija par izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu 7.–9. klašu skolēniem “Esi dzīvei gatavs” šeit, informatīvais materiāls šeit. Papildu
informācija par izglītojošu un praktisku nodarbību
ciklu 10.–12. klašu skolēniem “Esi savas dzīves
menedžeris” šeit, informatīvais materiāls šeit.
Pērn VM kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu

IZM atbildes uz jautājumiem par
ierobežojumiem

Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās
palīdzības (PPP) rokasgrāmatu pusaudžiem,
kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un
prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt
pirmo palīdzību sev pašam vai draugam (šeit).
Šobrīd psiholoģiskais atbalsts bērniem, it sevišķi Covid-19 ārkārtas situācijā, ir pieejams krīžu un
konsultāciju centrā “Skalbes”, centrā “Dardedze”,
Pusaudžu resursu centrā vai pa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzturēto uzticības tālruni 116111.
Ar jaunāko informāciju psihiskās veselības veicināšanā var iepazīties tīmekļa vietnēs www.esparveselibu.lv; www.vm.gov.lv; www.spkc.gov.lv;
www.nenoversies.lv.

Sakarā ar ārkārtējās situācijas beigām valstī un
izmaiņām sabiedrības pulcēšanās ierobežojumos
Izglītības un zinātnes ministrija apkopojusi biežāk
uzdotos jautājumus, tajā skaitā par darbu ar jaunatni.
Vēršam uzmanību, ka darbs ar jauniešiem veicams attālināti, izmantojot digitālos rīkus, taču
klātienē atļauts darbs ar tiem jauniešiem, kuriem
ir ierobežotas iespējas. Vairāk informācijas šeit vai
1. pielikumā.

Valsts vides dienesta gada balva vides
aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”

Valsts vides dienests (VVD) atzinīgi novērtē LPS
un tās pārstāvēto pašvaldību darbus, kas vērsti uz
vides aizsardzības prasību ievērošanu un arvien
jaunu risinājumu ieviešanu ceļā uz ilgtspējīgu Latviju.
Lai izceltu pašvaldības, valsts un pašvaldības ie
stādes, kas ciešā sadarbībā ar VVD efektīvi, mērķtiecīgi un koordinēti īsteno savas funkcijas vides
aizsardzībā, tā sekmējot vienotu vides aizsardzības mērķu sasniegšanu Latvijā, VVD aicina LPS
izvirzīt pretendentus – pašvaldības, valsts un
pašvaldību iestādes – gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību”.
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Savukārt LPS biedri (pašvaldības) tiek aicināti izvirzīt pretendentus – uzņēmumus – gada balvas
vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” 11 nominācijās.

pretendents nevar izvirzīt sevi, tādēļ to aicinātas
darīt pašvaldības pārstāvošās organizācijas. Tāpat
šogad gada balvai vides aizsardzībā nevar izvirzīt
2018. un 2019. gada laureātus.

Pieteikumus var iesniegt līdz 18. aprīlim.

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”
nolikums, pieteikuma veidlapas un informācija par
vērtēšanas kritērijiem pieejama VVD tīmekļvietnē
šeit. Turpat atrodama arī informācija par iepriekšējo gadu laureātiem.

Šogad VVD ieviesis jaunu pieeju gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” pretendentu
izvirzīšanā un vērtēšanā. Vēršam uzmanību, ka

Izsludināta kandidātu pieteikšana
Dzimumu līdztiesības balvai

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un Latvijas Pašvaldību savienība aicina
nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai, piesakot kandidātus līdz
23. aprīlim šeit.
Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību
pievēršot Eiropas Savienības un ANO konvencijās
nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām.
Dzimumu līdztiesības balva šogad pašvaldību politiķiem tiks pasniegta jau trešo reizi, un tradicionāli
tas notiek pirms pašvaldību vēlēšanām.
Latvijas nevalstiskās organizācijas aicinātas nominēt politiķus, kas ieguldījuši darbu un pašvaldības
līdzekļus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, sniedzot

palīdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām
(cilvēki ar invaliditāti, jaunās māmiņas, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietes, romi u. c.), lai
veicinātu veselību, it īpaši sievietēm, veicinātu
vardarbības pret sievietēm un bērniem mazināšanu, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību,
veicinājuši sieviešu līdzdalību un pārstāvniecību
sabiedrības dzīvē, veicinājuši sieviešu ekonomiskā
stāvokļa uzlabošanu un darba un privātās dzīves
līdzsvaru.
Katrā plānošanas reģionā tiek pasniegta viena balva. Būtiska ir balvas kandidātu darbības ietekme
vietējā, reģionālā, nacionālā, ES vai starptautiskā
līmenī.
Konkursa noteikumi atrodami šeit.
Dzimumu līdztiesības balvu 2006. gadā iedibināja
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, un to līdz šim par ieguldījumu pašvaldībā ir saņēmuši Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Strode, Skrundas pilsētas domes
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Limbažu pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Žūriņš, Aizkraukles dome Leona Līduma vadībā, kā arī Jelgavas,
Jūrmalas, Rēzeknes un Ventspils dome.

22

Zemkopības ministrijas konkurss “Sējējs
2021”
Zemkopības ministrija
(ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes
laukos pieteikties Latvijā un lauksaimnieku
vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”.
Izvirzīt pretendentus
konkursam var ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas,
bet arī lauku attīstības konsultanti.
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās un tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs”
notiek 28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju,
konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.
Dalībnieki konkursā “Sējējs 2021” tiks vērtēti nominācijās “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku
sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada
veiksmīgākā kopdarbība”, “Bioloģiskā lauku
saimniecība” un “Gada LEADER projekts vietējā
rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās līdz 14. maijam jānosūta elektroniski uz epasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.
gov.lv (LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2021”
vai jāiesniedz Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-

Tiešsaistes izglītojošās sesijas
pirmsskolas izglītības iestāžu
darbiniekiem

tības centra konsultāciju (LLKC) birojos vai Lauku
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā, Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās
“Rītdienas sējējs – mazpulks” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs –
mazpulks” pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi
mazpulki@inbox.lv līdz 14. maijam, savukārt
nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – uz
e-pasta adresi lmzn@lza.lv vai jāiesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā
(LLMZA) Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā, līdz 14. maijam.
Jau piecpadsmito gadu tiks pasniegta balva par
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Pieteikt
pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā (rakstisks pieteikums brīvā formā)
var ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā līdz
14. maijam.
Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs
2021” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu;
apbalvošana notiks rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var “Sējēja” tīmekļvietnē
www.sejejs.lv.

Foto: pixabay.com

Lai sniegtu izglītojošu un metodoloģisku palīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) darbiniekiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
(VBTAI) aprīlī rīko trīs tiešsaistes sesijas “Pirmsskolu izaicinājumi darbā ar bērniem”. Pirmā norisinājās 8. aprīlī, bet pārējās divas notiks 14. un
22. aprīlī.
Pirmajā sesijā tika skatīta PII darbinieku iekšējo resursu atjaunošana darbā ar bērniem, skarot arī tādas problēmas kā stress un profesionālā izdegšana un iespējas tās atpazīt un izvairīties no sekām.
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14. aprīļa sesijā praktizējoša mediatore Lolita
Terēze Strode stāstīs par sadarbību ar vecākiem,
problēmu savlaicīgu pamanīšanu un konfliktu risināšanas ar kolēģiem vai bērnu vecākiem iespējām
un metodēm.

dēm. Ar piemēriem no savas prakses dalīsies privātās PII “Lotte” vadītāja Iveta Pudāne, savukārt
VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe
stāstīs par nodaļas pieredzi šajā jomā.

22. aprīļa sesija būs veltīta pozitīvajai pieredzei PII
darbā, izmantojamajiem instrumentiem un meto-

Tiešsaistes sesiju ieraksti būs pieejami VBTAI vietnē un kontā sociālajā tīklā Facebook.

CFLA semināru cikls “Labā prakse ES
fondu projektu īstenošanā”

Seminārus CFLA organizē sadarbībā ar Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, VARAM, Labklājības ministriju, Iepirkumu
uzraudzības biroju un Valsts darba inspekciju.
Diskusijās par pašvaldību iecerēm vārds tiek dots
Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas un Limbažu novada pašvaldību pārstāvjiem.
Semināri notiek tiešsaistē, un tiem sekot var CFLA
mājaslapā un Facebook kontā:
16. aprīlī plkst. 10–13:30 – Iepirkumi un līgumi ES
fondu projektu īstenošanā;
23. aprīlī plkst. 10–13:30 – ES fondi: ko sola un nesīs nākotne?

9. aprīlī notika pirmais tiešsaistes seminārs vairāku
pasākumu ciklā, kur Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (CFLA) pulcētie jomas speciālisti dalās
ar labo praksi Eiropas Savienības fondu atbalsta
izmantošanā.

Lai sazinātos par semināru norisi, lūgums reģistrēt
savu dalību semināros šeit. Tāpat, aizpildot reģistrācijas formu, ir iespējams uzdot jautājumus, uz
kuriem vēlaties dzirdēt atbildes semināros.
Informācija par visu semināru darba kārtību pieejama CFLA lapā.

Aicina pieteikt bērnus radošajām
darbnīcām par interneta drošību

pedagogi un citi speciālisti ir aicināti izmantot šo
saiti.

Arī šogad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
piedāvā radošās darbnīcas bērniem par interneta
drošības aspektiem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Radošajām darbnīcām var pieteikt gan sākumskolas, gan pamatskolas klases (1.–9. klasi).

Lai pieteiktu bērnu dalībai radošajās darbnīcās,

Vienas nodarbības ilgums – līdz 1 stundai.
Nodarbības ir bezmaksas. Tās notiek attālināti
Zoom vai MS Teams platformā.
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Piedalies Lielajā talkā talkojot vai
ziedojot!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti talkošanas
maisu, cimdu un cita inventāra iegādei, tāpat arī
izglītojošiem materiāliem un pasākumiem. Kopš
Latvijā pirmo reizi norisinājās Lielā talka, atkritumu daudzums mūsu valstī ir samazinājies uz pusi.
Taču, lai turpinātu nodrošināt kvalitatīvu talkas
norisi, sniedzot talkotājiem nepieciešamos līdzekļus drošai un atbildīgai talkošanai, ikviens interesents ir aicināts atbalstīt Lielo talku ziedojot.
Ziedojot kaut vai 1 eiro, jūs varēsit nodrošināt
talkotājiem vienu talcinieka komplektu, kurā ietilpst viens maiss, viens cimdu pāris, atkritumu
maisa izvešana un noglabāšana poligonā. Līdz ar
to tie, kuriem nav iespējams pašiem talkot Latvijā,
arī diasporas pārstāvjiem, bet kuri vēlas, lai mūsu
valsts kļūtu par zaļāko pasaulē, var piedalīties, ziedojot vienu simbolisko eiro vai vairāk.

Lielā talka vairāk nekā desmit gadu garumā ir apvienojusi un saliedējusi Latvijas iedzīvotājus vides
sakopšanā un labiekārtošanā, kā arī izglīto, virzot
sabiedrību domāt un rīkoties zaļi. Sākot ar šo gadu,
ikvienam ir iespēja piedalīties Lielajā talkā, talkojot gan talkas dienā, gan jebkurā citā laikā, kā arī
ziedojot, ja pašam nav iespējams talkā piedalīties.




Ziedojumu iespējams veikt Lielās talkas mājas
lapā talkas.lv. To iespējams izdarīt gan atklāti, gan
anonīmi, turklāt ziedojumus var veikt gan privātpersonas, gan juridiskas personas. Visi ziedotāji,
kuri izvēlējušies veikt ziedojumu atklāti, tiks atspoguļoti Lielās talkas mājaslapā. Savukārt, ja ziedojuma apmērs ir vismaz 3000 eiro, ziedotājs tiks
atzīmēts Lielās talkas vietnes sadaļā Organizatori
pie Lielajiem ziedotājiem.

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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