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Pašvaldību vadītāju videotikšanās ar 
Vakcinācijas projekta biroju

27. aprīlī notika pašvaldību vadītāju iknedēļas tik-
šanās ar Vakcinācijas projekta biroju (VPB), ko šo-
reiz pārstāvēja vakcinācijas procesa koordinators 
Edgars Labsvīrs un  vakcinācijas  procesa  koordi-
nācijas  speciāliste  Dita Čudare.  Tikšanos  vadīja 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

VPB pārstāvji  informēja par V, VI, VII un VIII prio-
ritāri vakcinējamo grupu un “C” līmeņa centru at-
vēršanu. Tā kā 3. maijā tika atvērta arī IX grupa un 
sākusies visas sabiedrības vakcinācija, uzņēmumu, 
iestāžu  vai  personu  sarakstu  sniegšana  Ministru 
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kabinetā, Veselības ministrijā  vai Nacionālajā ve-
selības dienestā saistībā ar prioritāro grupu vakci-
nāciju vairs nav nepieciešama.

Kopš  3.  maija  jebkura persona  var  pieteikties 
individuāli  vietnē  manavakcina.lv  vai  pa  tālruni 
8989.

Savukārt  darba devēji  var  organizēt  kolektīvo 
pieteikšanos saskaņā ar pieejamo informāciju šajā 
saitē, izvēloties vakcinācijas veicēju un vakcināci-
jas veidu – vai nu kādā no tuvākajiem vakcinācijas 
iestādes kabinetiem, rezervējot vienu vai vairākas 
dienas un laiku kolektīva vakcinācijai (saraksts pie-
ejams šeit), vai arī sava kolektīva izvēlētā adresē, 
ja darbinieku skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu 
no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrē-
tā  administratīvajā  teritorijā  (saraksts  pieejams 
šeit).  Uzņēmumiem  un  iestādēm  darbinieki  vak-
cinācijai  jāpiesaka,  aizpildot  veidlapu  Nacionālā 

veselības dienesta lapā. Pēc tam šī informācija jā-
nodod izvēlētajam vakcinācijas veicējam.

Uzsākta  arī  pirmo atvieglojumu ieviešana,  jo 
valdība  29.  aprīlī  apstiprinājusi  Veselības  minis-
trijas  izstrādātos  grozījumus  Ministru  kabineta 
2020.  gada  9.  jūnija  noteikumos  nr.  360  “Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, kas ļauj pilnībā vakcinē-
tām  personām  neveikt  ikdienas  skrīninga  testus 
darba pienākumu veikšanai, piemēram, ārstniecī-
bas personām,  ilgstošas  sociālās aprūpes centru, 
izglītības iestāžu darbiniekiem u. c. Plānots, ka at-
vieglojumus ieviesīs pakāpeniski un pa posmiem, 
sākumā mērķētus  izņēmumus attiecinot uz atse-
višķām  pilnībā  vakcinētām  sabiedrības  grupām, 
bet vēlāk uz visu sabiedrību.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Diskusiju seminārs “Digitālie risinājumi 
sociālajā darbā”

29. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība un biedrība 
“Centrs MARTA” sadarbībā ar Norvēģijas vēstnie-
cību Latvijā organizēja semināru “Digitālie risinā-
jumi  sociālajā  darbā”. To  vadīja  “Centra MARTA” 
vadītāja Iluta Lāce un LPS padomniece veselības 
un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Semināru atklājot, LPS priekšsēdis Gints Kamin
skis uzsvēra digitālo un attālināto risinājumu nozī-
mi, kas pieaug visās dzīves jomās, arī sociālajā dar-
bā. Pēdējā gada laikā Covid-19 pandēmijas radīto 
ierobežojumu ietekmē nācies pārskatīt darba pie-
redzi un izvērtēt, kā sniegt iedzīvotājiem pakalpo-
jumus arī šādos apstākļos, kad klātienes tikšanās 
ne vienmēr ir iespējama. Jaunā piespiedu realitāte 
bija katalizators, kas paātrināja attālinātu risināju-
mu  ieviešanu: digitalizācija  ir neizbēgams attīstī-
bas virziens visā pasaulē 21. gadsimtā arī neatka-
rīgi no ārkārtas situācijām. Pēdējā gada pieredze 
arī  apliecinājusi,  ka digitalizācija  ir  lielisks palīgs, 
tomēr  nekad  neaizstās  tiešas  personiskas  klāt-
būtnes nozīmi saskarsmē ar klientu. Digitalizācija 
sniedz plašas iespējas, bet arī prasa jaunas zināša-
nas un rada jaunus izaicinājumus. Tādēļ viņš teica 
paldies “Centram MARTA” par ierosmi un Norvē-
ģijas  vēstniecībai  par  atbalstu  kopīgā  semināra 
organizēšanā un jau iepriekš pateicās visiem runā-
tājiem, kuri piekrita dalīties zināšanās par digitālo 
tehnoloģiju  ietekmi uz sociālo darbu un pastāstīt 
par savu pieredzi attālinātā darbā un dažādu digi-
tālu risinājumu  izmantošanā. LPS priekšsēdis uz-
svēra,  ka pieeja  “mācīties  salīdzinot”  ir  inovatīvu 
risinājumu  virzītājs  arī  pašvaldībās,  jo  nodrošina 
labās prakses nodošanu tālāk.

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTA4ZmM1YTAtNGU0My00NjQ2LTk1MjEtMGUzM2ZmMzcxNGM5IiwidCI6ImRiYzkwMTJkLTYyOGItNDNkNC1iMTkwLThhNzMwZjdlMWU5NiIsImMiOjl9
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/izbraukuma-vakcinacija
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19
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Tam  pievienojās  arī  Arendāles  MARTAs  draugu 
apvienības pārstāvis  Inge Engelands Johansens. 
Viņš norādīja, ka pandēmija ir  izaicinājums, jo ie-
vainojami  cilvēki  kļūst  vēl  ievainojamāki,  bet,  kā 
viņus pasargāt, aizsargāt un palīdzēt, atbildes jo
projām tiek meklētas, arī digitālo kontaktu veidā. 
Norvēģijā  vairums  sociālo  darbinieku  iestājušies 
arodbiedrībā  un  kopā  darbojas  divos  virzienos  – 
gan cenšas uzlabot savus sociālos apstākļus, gan 
strādā  pie  sociālā  darba  kvalitātes  un  standartu 
celšanas.  Ieteikums Latvijas kolēģiem – arī orga-
nizēties!

Semināra  dalībniekus  uzrunāja  arī  Norvēģijas 
vēstnieks  Latvijā Kristians Ēdegors.  Sniedzot  fi-
nansiālu  atbalstu  šā  semināra  rīkošanā,  Norvē-
ģijas  vēstniecība  Latvijā  apliecina,  ka  finanšu  in
strumenti ir rīks, lai realizētu ieceres, arī sociālajā 
jomā.

Priekšlasījumu  sociālajiem  darbiniekiem  snie-
dza kolēģe no Norvēģijas Anne Vulluma Osbaka 
(Anne Wullum Aasback).  Viņa  ir  sociālo  zinātņu 
doktora grāda kandidāte Norvēģijas Zinātnes un 
tehnoloģijas  universitātē,  turklāt  ar  desmit  gadu 
praktiskā  darba  pieredzi,  kas  gūta  Tronheimas 
pašvaldībā un Norvēģijas Nodarbinātības un  lab-
klājības pārvaldē. Anne Vulluma Osbaka pastāstīja 
par digitālajiem risinājumiem sociālajā darbā Nor-
vēģijā  un  iepazīstināja  ar  sava  pētījuma  atziņām 
par digitālo  tehnoloģiju  ietekmi uz  sociālo darbu 
visplašākajā nozīmē – kā digitalizācijai vajadzētu 
ietekmēt sociālā darba studentu mācību program-
mas, vai digitālā sabiedrība pati rada pieprasījumu 
pēc jauniem risinājumiem sociālajā darbā, kā digi-
tālie rīki ietekmē sociālā darbinieka un klienta at-
tiecības un darbinieku profesionālo rīcības brīvību. 
Savā prezentācijā viņa parādīja dažādus digitālos 
rīkus un analizēja digitālo komunikāciju,  taču uz-
svēra, cik svarīgi sociālajā darbā ir ētiskie apsvēru-
mi, lai nepazustu uzticēšanās.

Turpinājumā  pieredzes  stāstos  par  darbu  attāli-
nātā režīmā un dažādiem digitāliem risinājumiem 
dalījās vairāki Latvijas pašvaldību, nevalstiskā sek-
tora un valsts  iestāžu pārstāvji. Diskusiju  ievadīja 
Rīgas  domes  Labklājības  departamenta  Sociālās 
pārvaldes  priekšnieka  vietniece  Ruta Klimkāne 
un  Rīgas  domes  Sociālā  dienesta  Sociālā  darba 
nodaļas vadītāja, dienesta vadītāja vietniece Ma
rina Fiļipova.  Viņu  prezentācijā  (šeit;  turpat  arī 
pārējās  prezentācijas)  atradīsit  aprakstu  gan  par 
digitāliem  risinājumiem  pakalpojumu  saturā  un 

administrēšanā,  gan  par  sociālās  palīdzības  ad-
ministrēšanas  informatīvo  sistēmu  (SOPA),  gan 
par  bāreņu  sociālās  funkcionēšanas  elektronisko 
novērtēšanas  anketu  (t.  s.  bāreņu  anketu),  gan 
par aprūpes plānošanas sistēmu (APSIS), gan par 
videovizīti, citām aprūpes tehnoloģijām un viedās 
klientu  uzraudzības  sistēmas  ieviešanu  pašvaldī-
bas sociālās aprūpes centros.

Par digitāliem  risinājumiem sociālo pakalpojumu 
sniegšanā no pakalpojumu sniedzēja perspektīvas 
pastāstīja  Latvijas  Samariešu  apvienības  Valdes 
loceklis Andris Bērziņš,  kurš  raksturoja  aprūpes 
plānošanas sistēmu “eaprūpe” un aicināja pašval-
dības  sadarboties.  Viņš  uzsvēra,  ka  informācijas 
tehnoloģiju ieviešana prasa naudu no vadības, lai-
ku un vēlēšanos no darbiniekiem un pacietību no 
visiem,  lai mācītu, mācītos  un  pielāgotu  sistēmu 
sev, bet tas atmaksājas!

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla so-
ciālā  darba  attīstība  pašvaldībās”  vadītāja  Ilze 
Kurme  iepazīstināja ar mācībām – gan padziļinā-
tajām mācībām, gan emācību moduļiem – un šo-
gad piedāvātajām iespējām sociālajiem darbinie-
kiem papildināt savas zināšanas un prasmes.

Kurzemes ģimeņu atbalsta centra “Liepāja” vadī-
tāja Guna KrēgereMedne dalījās pieredzē par sa-
vas iestādes sociālajiem pakalpojumiem – asisten-
ta pakalpojumu, agrīnās intervences pakalpojumu 
audžuģimeņu  atbalsta  programmā,  ārpusģime-
nes  aprūpes  atbalsta  centru,  kas  sniedz  atbalstu 
audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, vies-
ģimenēm un  citiem,  kam  tas  ļoti  vajadzīgs. Viņa 
uzsvēra, ka visu pakalpojumu virsmērķis ir nodro-
šināt iespēju bērnam izaugt ģimenē, un, lai to tu-
vinātu, talkā tiek ņemtas arī dažādas tehnoloģijas, 
lai  pakalpojumus  pielāgotu  attālinātai  saziņai  un 
atbalstam.

Ar  “Centra  MARTA”  pieeju  digitālajiem  risināju-
miem sociālajā darbā iepazīstināja speciālistu ko-
mandas vadītāja, sociālā darbiniece Irina Mazuri
ka.  “Centrs MARTA”  īpaši  pievērsies  vardarbības 
gadījumiem ģimenē un palīdz arī citās smagās dzī-
ves situācijās. Attālinātās palīdzības organizēšanā 
kolēģiem  var  noderēt MARTAs  padomi,  kas  pie-
ejami  prezentācijā.  Taču  dažus  MARTAs  speciā-
listu secinājumus der ielāgot ikvienam sociālajam 
darbiniekam: neviens nav pasargāts;  ja  vardarbī-
ba  tiek  ieslēgta mājās,  tā  kļūst  nežēlīgāka;  spe-
ciālistu  labsajūta  ir prioritāte; palīdzošo attiecību 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6661-diskusiju-seminars-digitalie-risinajumi-socialaja-darba
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veidošana ir iespējama tiešsaistē, tomēr nav līdz-
vērtīga klātienes kontaktam.

Tāds arī bija semināra galasecinājums, ko formu-
lēja Iluta Lāce: “Neraugoties uz visiem digitālajiem 
risinājumiem, kas ir labs atbalsts, priekšplānā tomēr 
paliks sociālais darbs. Tehnoloģijas ir tikai rīki, lai 
veiksmīgāk darītu sociālo darbu. Šobrīd mums jārod 
veids, kā attālināti un ar digitāliem rīkiem palīdzēt 
visiem tiem, kas ir ļoti ievainojamā situācijā.”

Tiem,  kas  nepiedalījās  seminārā  klātienē,  ieska-

tam  pieejams  videoieraksts  LPS  YouTube  kontā 
šeit.

Seminārs tika organizēts ar Norvēģijas vēstniecī-
bas Latvijā un EEZ un Norvēģijas grantu finansiā-
lu atbalstu LPS īstenotajā projektā “Cienīgs darbs 
sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” un biedrības 
“Centrs MARTA” īstenotajā projektā “Sieviešu tiesī-
bu kultūra – demokrātijas stūrakmens”.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Informatīvs seminārs par 
epidemioloģisko situāciju valstī un 
eksāmenu drošu norisi

LPS sadarbībā ar  Izglītības un zinātnes ministriju 
(IZM), Valsts izglītības satura centru (VISC), Veselī-
bas ministriju (VM) un Slimību profilakses un kon-
troles  centru  (SPKC)  29.  aprīlī  rīkoja  informatīvu 
tiešsaistes semināru par epidemioloģisko situāciju 
valstī un eksāmenu drošu norisi, kurā aicināja pie-
dalīties pašvaldību izglītības jomas pārstāvjus,  iz-
glītības iestāžu vadības pārstāvjus un pedagogus.

Par  epidemioloģisko  situāciju  un  epidemioloģis-
kās drošības nosacījumiem eksāmenos informēja 
SPKC  Infekcijas  slimību  uzraudzības  un  imunizā-
cijas nodaļas vecākā epidemioloģe Rita Korotin
ska. Ar skaitļiem varat iepazīties prezentācijā šeit, 
bet Covid-19 izplatība Latvijā diemžēl pieaug, tajā 
skaitā bērnu vidū, kur visvairāk saslimušo ir 15–19 
gadu vecuma grupā, kā arī pie mums ir konstatēti 
gan Dienvidāfrikas celma gadījumi Rīgā, Rēzeknē 

un  Krustpilī,  gan  arī  jau  pirmais  Brazīlijas  celma 
gadījums.

Tā kā MK lēmis centralizētos eksāmenus rīkot klā-
tienē, R. Korotinska vēl un vēlreiz atgādināja par 
Covid-19 infekcijas profilaksi un distancēšanās no-
drošināšanu  skolās,  organizējot  plūsmas  kontroli 
ārā un telpās, iespēju robežās izmantojot vairākas 
ieejas  un  izejas  un  gādājot  par  2 metru  distanci 
starp eksāmenu dalībniekiem, t. sk. nodrošinot ne 
mazāk kā 2 m starp darba galdiem eksāmenu tel-
pās. Viņa uzsvēra higiēnas un jo īpaši roku higiēnas 
nozīmi, aicināja skolēnus un darbiniekus lietot ti-
kai personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpie-
derumus,  samazināt  kopīgi  lietojamo  virsmu  un 
priekšmetu  skaitu,  pareizi  valkāt  sejas masku un 
eksāmenus organizēt telpās, kurās ir regulāra vē-
dināšana.

29. aprīlī pieņemtie MK noteikumi nr. 360 par klā-
tienes valsts pārbaudījumu norisi paredz, ka pie-
dalīties eksāmenos var atbilstoši VM noteiktajam 
testēšanas  algoritmam. Ar  to  iepazīstināja Vese-
lības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu 
vadības nodaļas vadītāja Alla Nogotkova (sk. pre-
zentāciju!)  un  IZM Augstākās  izglītības,  zinātnes 
un inovāciju departamenta nozares eksperts Uldis 
Berķis.

Uz eksāmeniem gan skolēniem, gan pedagogiem 
jāierodas ar negatīvu testa rezultātu, kas nav ve-
cāks par divām nedēļām. Tātad eksāmenu laikā no 
11. līdz 21. maijam der testi, kas veikti 7.–10. maijā 
un ir negatīvi. Regulārajā klātienes mācību proce-
sā  tests  jāveic  katru  nedēļu,  bet  eksāmenu  laikā 
maijā un jūnijā pietiek testēties reizi divās nedēļās. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_mJPCnKa3o
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6702-informativs-seminars-par-epidemiologisko-situaciju-valsti-un-eksamenu-drosu-norisi


5

Piedalīties  eksāmenā  kopā  ar  pārējiem  klases-
biedriem  bez  negatīva  testa  rezultāta  nedrīkst! 
Lai  izvairītos  no  situācijas,  ka  kādam  skolēnam 
pirms eksāmena tiek konstatēts pozitīvs tests, bet 
iepriekšējās mācību dienās viņš bijis  kopā ar kla-
sesbiedriem, IZM aicina maija pirmajā nedēļā kon-
sultācijas un mācības tiem jauniešiem, kas kārtos 
obligātos eksāmenus, organizēt tikai attālināti vai 
klātienē individuāli.

Par  ikdienas  skrīningu  izglītības  iestādēs  speciā-
listi  norādīja,  ka  tiem,  kas  pārslimojuši  Covid-19 
infekciju,  nav  jāveic  ikdienas  skrīnings  un  izmek-
lēšana  trīs mēnešus  pēc  saslimšanas  datuma  vai 
Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas 
datuma,  ja  gadījums  bija  asimptomātisks. Tāpat 
arī tiem, kas saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu ar 
“Pfizer” vai “Moderna” vakcīnu, ikdienas skrīnings 
nav nepieciešams, sākot ar trešo nedēļu pēc otrās 
vakcīnas devas  saņemšanas, bet  tiem, kas vakci-
nēti ar  “AstraZeneca” vakcīnu,  ikdienas  skrīnings 
un izmeklēšana turpinās līdz 21. dienai pēc pirmās 
devas  saņemšanas  un  pēc  90.  dienas,  ja  nav  sa-
ņemta otrā pote. Pēc vakcīnas otrās devas saņem-
šanas  izmeklējumu uz Covid-19  infekciju veic pēc 
epidemioloģiskajām indikācijām.

VM Vakcinācijas  projekta  biroja  procesa  koordi-
nators Edgars Labsvīrs pastāstīja  par  pedagogu 
vakcinācijas  norisi. Ar  valdības  lēmumu noteikts, 
ka 3. maijā tiek atvērtas visas grupas, arī 9. grupa, 
tāpēc viņš aicināja pedagogus aktīvāk izmantot ie-
spēju, kamēr vakcīna pieejama tikai prioritārajām 
grupām.

Par  noslēguma  pārbaudījumu  norisi  informēja 
VISC Vispārējās  izglītības  pārbaudījumu  nodaļas 
vadītājs Kaspars Špūle. Viņš  uzsvēra,  ka  centra-
lizēto eksāmenu norisē  jāievēro VM un SPKC no-
teiktie drošības nosacījumi:  testēšanas algoritms 

(skolēni un pieaugušie); mutes un deguna aizsegu 
pareiza  lietošana, vismaz 2 m distance starp gal-
diem; dezinfekcija; regulāra telpu vēdināšana (arī 
eksāmena  laikā);  pēc  iespējas  samazināts  vienā 
telpā esošo skolēnu skaits. Eksāmena norise plā-
nota bez starpbrīža, līdz trim stundām.

Centralizēto  eksāmenu  norises  kārtība  paredz, 
ka  izglītības  iestādei  pirms  eksāmena  jāpārbau-
da eksaminējamo saraksti un problēmu gadījumā 
jāsazinās ar VISC, jābūt izstrādātai skolas iekšējai 
kārtībai,  jāsagatavo  kabineti  (2 m  starp  soliem), 
jāinformē skolēni par eksāmenu norisi, testu veik-
šanu un  ierašanos  skolā.  Eksāmena dienā  jāseko 
līdzi  jaunākajai  informācijai Valsts  pārbaudījumu 
informācijas  sistēmā  VPIS  par  eksāmenu  norisi 
(plkst.  9),  jāizvēdina  telpas  līdz  eksāmena  sāku-
mam, jāpārbauda audioierakstu atskaņošanas ie-
spējas un vai skolēnam ir apliecinājums par negatī-
vu Covid-19 testu atbilstoši testēšanas algoritmam 
(noteiktajā testēšanas reizē saņemtais negatīvais 
rezultāts),  nepieciešamības  gadījumā  nodrošinot 
testa  veikšanu  izglītības  iestādē. Tāpat  skolai  jā-
seko  līdzi drošības nosacījumu  ievērošanai, atbil-
stoši MK noteikumiem jāpārbauda saņemto darba 
un atbilžu lapu komplektācija,  jānodrošina ema-
teriāla  saņemšana,  pavairošana  un  informācijas 
neizpaušana,  darbu  savākšana  un  nosūtīšana  uz 
VISC,  mutvārdu  daļas  augšuplāde VPIS,  skolēnu 
dalības  reģistrācija  VPIS  un  skolēnu  pieteikšana 
papildu termiņa eksāmeniem.

Semināra  videoieraksts  pieejams  LPS  vietnes 
www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Vi-
deoarhīvs” vai šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

LPS padomnieka dalība vēja enerģijai 
veltītā starptautiskā konferencē

29.  aprīlī  norisinājās  lielākā  vēja  enerģijas  noza-
res  konference  “WindWorks.  Powering  Latvia’s 
energy  future”,  kurā  enerģētikas  eksperti,  po-
litikas  veidotāji  un  starptautiski  vēja  enerģijas 
nozares  uzņēmumu  pārstāvji  apsprieda  Latvijas 

virzību uz  ilgtspējību un ekonomisko  izaugsmi ar 
klimatam  draudzīgu  elektroenerģijas  ražošanas 
risinājumu  apgūšanu. Vēja  enerģijas  eksperti  no 
Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas dalījās pieredzē 
par vēja enerģijas ieguvumiem un izaicinājumiem 
lieljaudas  vēja  parku  attīstīšanā,  kā  arī  par  labā-
kajām praksēm sabiedrības  iesaistei un nākotnes 
atkrastes  vēja  enerģijas  uzglabāšanas  iespējām. 

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/667-informativs-seminars-par-epidemiologisko-situaciju-valsti-un-eksamenu-drosu-norisi
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Savukārt vietējie eksperti un valsts institūciju pār-
stāvji diskutēja par nozares attīstības šķēršļiem un 
to pārvarēšanu.

Konferenci atklāja Valsts prezidents Egils Levits, 
un  dalībniekus  uzrunāja  Eiropas  Komisijas  ener-
ģētikas komisāre Kadri Simsone, Dānijas klimata, 
enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu ministrs 
Dans Jergensens un mūsu valsts ekonomikas mi-
nistrs  Jānis Vitenbergs.  Pēc  uzrunām  četrās  pa-

neļdiskusijās  nozares  eksperti  dalījās  viedokļos 
un pieredzē par vēja enerģijas ieguvumiem un po-
tenciālu Latvijā, vēja enerģijas sniegto pienesumu 
un  ietekmi  uz  ekonomiku,  sabiedrības  iesaisti  šā 
resursa  apgūšanā  un  atkrastes  vēja  enerģijas  un 
ūdeņraža  ražošanas  perspektīvām  Baltijas  jūras 
reģionā.

LPS  padomnieks  enerģētikas  jautājumos Andris 
Akermanis piedalījās paneļdiskusijā “LET US DO 
#YIMBY, NOT #NIMBY” (NIMBY – Not In My Back 
Yard, “ne manā pagalmā”; YIMBY – Yes In My Back 
Yard,  “jā, manā pagalmā”). Sarunā tika atzīts, ka 
sabiedrības atbalsta trūkums ir viens no galvena-
jiem  izaicinājumiem  vēja  enerģijas  apgūšanā  un 
tikai kopā mēs varam panākt vēja enerģijas attīs-
tību Latvijā.

Andris Akermanis,
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos

Sumināti pašvaldību politiķi – Dzimumu 
līdztiesības balvas laureāti

30.  aprīlī  Latvijas  Pašvaldību  savienībā  attālināti 
norisinājās Dzimumu  līdztiesības balvas pasnieg-
šanas  ceremonija,  kurā  par  ieguldījumu  sieviešu 
un  vīriešu  dzīves  kvalitātes  uzlabošanā  jeb  dzi-
mumu līdztiesības nodrošināšanā tika godināti 12 
pašvaldību politiķi.

Dzimumu  līdztiesības  galvenās  balvas  ieguvēja 
2021. gadā  ir Amatas novada domes priekšsēdē-
tāja  Elita Eglīte.  Par  laureātiem  šogad  atzīti  12 
politiķi, īpaši izceļot Viļakas novada domes priekš-
sēdētāja  Sergeja Maksimova,  Rīgas  domes  de-
putātes Antoņinas Ņenaševas,  Siguldas  novada 
domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un Rojas no-
vada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas iegul-
dījumu.

Atzinību  par  paveiktajiem  darbiem  un  pateicību 
par ieguldījumu līdztiesības stiprināšanā un visiem 
vienlīdzīgu  iespēju  radīšanā  saņēma  arī Carnika-
vas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen
bergs,  Jūrmalas  domes  priekšsēdētāja  vietnie-
ce  Rita Sproģe,  Liepājas  domes  priekšsēdētāja 
vietnieks Gunārs Ansiņš,  Rīgas  domes  deputāts 
Olafs Pulks, Daugavpils novada deputāte Regīna 
Tamane un Daugavpils pilsētas deputāte Nataļja 
Kožanova.

Latvijas  Sieviešu  nevalstisko  organizāciju  sadar-
bības  tīkla  (LSOST) un Latvijas Pašvaldību savie-
nības  aicinājumam  nominēt  pašvaldību  politiķes 
un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai atsaucās 
dažādas nevalstiskās organizācijas, izvirzot vietē-
jos politiķus, kuri ieguldījuši darbu un pašvaldības 
līdzekļus, lai mazinātu Covid-19  ietekmi, sniedzot 
palīdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, no-
drošinājuši  atbalstu  īpaši  neaizsargātām  grupām 
(cilvēkiem  ar  invaliditāti,  jaunajām  māmiņām, 
pirmspensijas  un  pensijas  vecuma  sievietēm,  ro-
miem  u.  c.),  gādājuši  par  veselību,  vardarbības 
mazināšanu  pret  sievietēm un  bērniem,  ģimenei 
draudzīgas infrastruktūras attīstību, sieviešu līdz-
dalību un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, darba 
un privātās dzīves līdzsvaru. Piešķirot balvu, vērā 



tika  ņemts  vietējo  politiķu  ieguldījums dzimumu 
līdztiesības  jautājumu  risināšanā  laikā  no  2018. 
līdz  2021.  gadam,  jo  balva  tradicionāli  tiek  pa-
sniegta vēlēšanu gadā.

Balvas  vērtēšanas  komisijā  darbojās  pārstāvji  no 
LSOST, LPS un divi neatkarīgi eksperti. Pieteiku-
mus  un  pašvaldību  politiķu  ieguldījumu  pēdējos 
četros  gados  izskatīja  LSOST Valdes  priekšsēdē-
tāja  Inete  Ielīte, Valdes  līdzpriekšsēdētājas  Edīte 
Kalniņa un Gunta Kelle, LPS ģenerālsekretāre Mu-
dīte  Priede,  tiesībsargs  Juris  Jansons  un  žurnāla 
“Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena.

“Piešķirot balvu – katrā plānošanas reģionā vienu –, 
pašvaldības politiķi vērtējām pēc 13 kritērijiem. Šoreiz 
balvai bija nominētas septiņas sievietes un seši vīrieši, 
tā ka nevilšus arī šeit ievērota dzimumu līdztiesība,” 
priecājas LSOST vadītāja Inete Ielīte. “Un vēl man 
ir prieks, ka 2021. gada Dzimumu līdztiesības balvu 
projektā “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” 
līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grantu programma 
“Aktīvo iedzīvotāju fonds”, atzīstot, cik svarīga ir līdz-
tiesība un aktīva sieviešu dzīves pozīcija.”

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā balvas laureā-
tiem pasniedza iepriekšējās Dzimumu līdztiesības 
balvas ieguvējs Aizkraukles novada domes priekš-
sēdētājs  Leons Līdums,  žurnāla  “Mājas  Viesis” 
galvenā  redaktore Dace Terzena,  LPS  priekšsē-
dis Gints Kaminskis,  tiesībsargs  Juris Jansons 
un  labklājības  ministre  Ramona Petraviča.  Viņi 
arī  pauda  savu  redzējumu  par  atvērtību,  jaunām 
pieejām,  attīstību,  iespējām  visiem,  sieviešu  ie-
saisti pašvaldības dzīvē un paveiktajiem darbiem, 

godinot aizvadītās četrgades izcilniekus dzimumu 
līdztiesības jomā. Savukārt nevalstisko organizāci-
ju pārstāvji, kuri bija izvirzījuši savus nominantus, 
atklāja, ko no vietējiem politiķiem un pašvaldībām 
gaida turpmāk.

LPS  priekšsēdis  Gints Kaminskis,  sveicot  visus 
laureātus, uzsvēra: “Latvijas Pašvaldību savienība 
atbalsta gan Dzimumu līdztiesības balvas konkur-
su, gan līdztiesības principu ievērošanu pašvaldību 
lēmējvaras un izpildvaras attiecībās un ikdienā, jo, 
tikai cienot ikvienu cilvēku, mēs virzāmies uz ilgtspē-
jīgu attīstību.”

Šogad pirmo reizi tika piešķirta arī īpašā balva iz-
pildvaras pārstāvim, un to saņēma Dobeles nova-
da Auru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Ozoliņš.

“Dzimumu līdztiesības balva rosina domāt par po-
litisko lēmumu ietekmi uz mūsu visu dzīvi. Piešķirot 
balvu, īpašu uzmanību pievērsām Eiropas Savienī-
bas un ANO konvencijās nostiprinātajām dzimumu 
līdztiesības vērtībām – nevienu neatstāt malā, pa-
sargāt, atbalstīt,”  norāda  LSOST  vadītāja  Inete 
Ielīte. “Priecājos, ka šāgada laureātu veikumu ir 
pamanījušas un novērtē gan nevalstiskās organizā-
cijas, gan arī valsts institūcijas.”

Vairāk skatiet šeit.

Svinīgā  pasākuma  videoieraksts  pieejams  Face-
book kontā šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

7

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas  Pašvaldību  iz-
pilddirektoru  asociācijas 
(LPIA)  sanāksmese-
minārs  notiks  7. maijā 
plkst. 10  tiešraidē  no 
LPS mītnes.

Darba kārtība:

10:00 – LPIA Valdes informācija – LPIA priekšsēdē-
tājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Spro
ģe.

Darba  likums  un  administratīvi  teritoriālā  refor-
ma: jautājumi un atbildes.

10:30 – Pārgājienu objekti – “Latvijas valsts mežu” 
Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6706-suminati-pasvaldibu-politiki-dzimumu-lidztiesibas-balvas-laureati
https://www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv/videos/210652963893933
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11:00–13:00  –  Sabiedriskā  kārtība  un  drošība: 
valsts un pašvaldību policijas sadarbība:

• Iekšlietu ministrija;

• Valsts policija;

• labās prakses piemēri pašvaldībās (saistošo notei-
kumu kontrole, Covid-19 ierobežojumu kontrole, 
pašvaldību sadarbība un citi jautājumi) – Reģionā-
lās pašvaldības policijas Ķekavas pārvaldes priekš-
nieks Māris Bomiņš un Cēsu novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Guntars Norbuts;

• jautājumi un atbildes.

Sanāksmi  varēs  skatīties  tiešraidē  LPS  vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai šeit.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS sarunas ar ministrijām

Maijā  attālināti  notiks 
Latvijas Pašvaldību  sa-
vienības  ikgadējās  sa-
runas  ar  nozaru minis-
trijām.

Sarunu grafiks:

• ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības 
ministriju – 12. maijā plkst. 8:30–10;

• ar Satiksmes ministriju – 12. maijā plkst. 13–15;

• ar  Izglītības  un  zinātnes ministriju  –  14. maijā 
plkst. 11–13;

• ar Veselības ministriju –  19. maijā plkst.  9:30–
12;

• ar  Labklājības  ministriju  –  20.  maijā  plkst. 
10:30–14.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS sarunas ar VARAM

LPS  sarunas  ar Vides  aizsardzības  un  reģionālās 
attīstības  ministriju  (VARAM)  notiks  12. maijā 
plkst. 8:30.

Darba kārtība:

1. LPS  un VARAM  2020.  gada  sarunu  protokola 
izpilde.

2. Par  investīciju  programmas  valsts  autoceļu 
attīstībai  administratīvi  teritoriālās  reformas 
(ATR) kontekstā īstenošanu un citiem finansiā-
la atbalsta mehānismiem ATR mērķu sasnieg-
šanai.

3. Jūras  piekrastes  joslas  un  iekšzemes  publisko 
ūdeņu  pārvaldība,  tajā  skaitā  jūras  piekrastes 
sauszemes daļas noteikšana.

4. Atkritumu  apsaimniekošanas  jautājumi  (ie-
cerētā  atkritumu  apsaimniekošanas  reģionu 
reforma, pamatojums,  tiesību un  saistību pār-
ņemšana, atkritumu apsaimniekošanas centru 
veidošanas  juridiskie  aspekti,  mērķu  sasnieg-
šana atkritumu reģenerācijā, pārstrādē un ap-
glabāšanas straujā mazināšanā, aprites ekono-
mikas principu ieviešana no atkritumu mazinā-
šanas  līdz  otrreizējai  lietošanai  un  pārstrādes 
iespējām).

5. Valsts  līdzfinansējums  pašvaldību  koprisināju-
mu uzturēšanai.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/670-7-maija-plkst-1000-lpia-sanaksme
mailto:tiesraide@lps.lv
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6. Nākamā plānošanas perioda (2021–2027) ERAF 
finansējuma piešķiršana pašvaldību IKT projek-
tam (iem).

7. Reģionālā attīstība un plānošana: administratī-
vie  reģioni,  to  funkcijas un reģionālā attīstība, 
tās īstenošanas atbalsts, t. sk. Reģionālās poli-
tikas pamatnostādņu īstenojamās darbības un 
reģionālo centru izvērtējums.

8. Dažādi:
• par atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieslēgumiem mājsaimēm;

• aktuālie un neatrisinātie jautājumi saistībā ar 
jaunām ES regulām un direktīvām kontekstā 
ar Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

LPS  un  Satiksmes  ministrijas  sarunas  notiks 
12. maijā plkst. 13.

Sarunas varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” 
vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Darba kārtība:

1.  Par  valsts  autoceļu  atjaunošanas  projektiem 
2021. gadā:

• par plānotajiem  remontdarbiem un finansēju-
mu  valsts  reģionālajiem  un  vietējiem  autoce-
ļiem;

• par  prognozēm  vidēja  termiņa  budžeta  ietva-
ram 2022., 2023. un 2024. gadam;

• par iespējamām izmaiņām pašvaldību mērķdo-
tāciju ielu un autoceļu finansējuma sadalē.

2. Par Satiksmes ministrijas darbībām Eiropas zaļā 
kursa ieviešanā transporta sektorā un Ilgtspējīgas 
un  viedas mobilitātes  stratēģijā  –  Eiropas  trans-
porta  virzībā  uz  nākotni,  iespējas  satiksmes  un 
infrastruktūras  uzlabošanas  projektiem  piesaistīt 

Eiropas  Atveseļošanas  un  noturības  mehānisma 
finansējumu;  veicamie  soļi  CO₂  samazinājumam 
pilsētas  autobusiem,  lai  nodrošinātu  pāreju  uz 
bez emisiju vai tīro degvielu.

3.  Par  sabiedriskā  transporta  pakalpojuma  ak-
tualitātēm,  nepieciešamo  papildu  finansējumu 
2021. gadā, priekšlikumi valsts budžeta program-
mas  31.00.00  “Sabiedriskais  transports”  apakš-
programmas  31.06.00  “Dotācija  zaudējumu  seg-
šanai  sabiedriskā  transporta  pakalpojumu  snie-
dzējiem” 2022. gada valsts budžeta finansējumam 
un vidējā termiņā 2022.–2024. gadā.

4.  Par  sabiedriskā  transporta  pakalpojuma  iepir-
kumu 2021.–2030. gadam gaitu.

5.  Par  priekšlikumiem  kārtībai,  kādā  pašvaldība 
var līdzfinansēt ar sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu  sniegšanu  saistītos  zaudējumus  reģionālās 
nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotē-
tajos maršrutos (reisos).

6. Par komerciālo maršrutu un tādu maršrutu  ie-
viešanu, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi 
tiek sniegti bez maksas.

7. Par priekšlikumiem pasažieru pārvadājumu pa-
kalpojuma ieviešanai pēc pasažieru pieprasījuma.

8. Skolēnu  pārvadājumu problemātika  pandēmi-
jas apstākļos.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/668-12-maija-plkst-1300-satiskmes-ministrijas-un-latvijas-pasvaldibu-savienibas-sarunas
mailto:tiesraide@lps.lv
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CLRAE Monitoringa komitejā skata 
Cilvēktiesību rokasgrāmatu vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām

28.  aprīlī  notika  Eiropas  Padomes Vietējo  un  re-
ģionālo pašvaldību kongresa  (CLRAE) Monitorin-
ga komitejas kārtējā sēde, kurā piedalījās arī LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.

Komitejā  tika  skatīti  vairāki  ziņojumi par Eiropas 
vietējo pašvaldību hartas  ievērošanu Eiropas val-
stīs,  bet  īpaši  noderīga  pašvaldību  darbā  varētu 
būt  Cilvēktiesību  rokasgrāmata  vietējām  un  re-
ģionālajām  pašvaldībām.  Monitoringa  komitejas 
pārstāvji tika iepazīstināti ar nu jau trešā rokasgrā-
matas sējuma projektu, kas veltīts videi un ilgtspē-
jīgai attīstībai.

CLRAE darbs pie cilvēktiesību rokasgrāmatas tika 
uzsākts 2017. gadā, un pirmo sējumu, kas bija vel-
tīts  cīņai  pret  diskrimināciju,  izdeva  2019.  gadā. 
Otrais sējums tika izdots pavisam nesen, šā gada 
februārī, un tas veltīts sociālajām tiesībām. Moni-
toringa  komitejas  pārstāvju  darbs  te  nebeidzas, 
un jau 28. aprīlī komitejas sanāksmē skatīja trešā 
sējuma projektu,  kas pagaidām publiski  nav pie
ejams, jo vēl gaida apstiprināšanu CLRAE plenār-

sēdē, kas plānota jūnijā.

Cilvēktiesību rokasgrāmatas vietējām un reģionā-
lajām pašvaldībām trešais sējums veltīts tiesībām, 
kas saistītas ar vidi un ilgtspējību, jo droša un ve-
selīga  vide  ir  jebkura  veida  tiesību  izmantošanas 
priekšnoteikums.  Rokasgrāmata  sastāv  no  pie-
cām nodaļām:

• 1. nodaļā “Ievads” un 2. nodaļā “Uz cilvēktiesī-
bām balstīta pieeja un vide” tiek skaidrots, kā-
pēc ar vidi saistītā cilvēktiesību aizsardzība skar 
Eiropas pašvaldības;

• 3. nodaļā “Galvenie izaicinājumi” uzskaitīti tādi 
izaicinājumi kā pieredzes un zināšanu trūkums, 
pieeja  finansējumam,  izaicinājumi,  kas  saistīti 
ar visu sabiedrības daļu iekļaušanu, u. c.;

• 4.  nodaļā  “Labās  prakses  piemēri”  aplūko-
ti  veiksmīgākie  piemēri  vides  aizsardzības  un 
ilgtspējīgas  attīstības  veicināšanā  (balstīti  uz 
cilvēktiesībām orientētā pieejā), ko īstenojušas 
Eiropas Padomes dalībvalstu pašvaldības;

• 5. nodaļā “Ieteikumi” izklāstīti praktiski ieteiku-
mi pašvaldībām vides politikas veidošanai, kas 
balstīti uz rokasgrāmatā aprakstītās labās prak-
ses piemēriem un to analīzi.

Monitoringa  komitejas  darbs  pie  rokasgrāmatas 
izstrādes turpināsies līdz maija beigām, kam sekos 
apstiprināšana CLRAE plenārsēdē jūnijā.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

12. maijs: piedalieties LPS “Zaļās dienas” 
semināros par klimatu, inovācijām, 
kultūru un iedzīvotāju iesaistīšanu

12. maijā aicinām piedalīties trijos Latvijas Pašval-
dību savienības rīkotajos starptautiskajos vebinā-
ros, kas veltīti patlaban aktuāliem jautājumiem – 
klimata  pārmaiņām,  energoefektivitātei,  inovā-
cijām, kultūrai un iedzīvotāju iesaistīšanai! “Zaļās 
dienas”  trim  pasākumiem  varat  reģistrēties  līdz 
10. maijam (ieskaitot).

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://rm.coe.int/human-rights-handbook-for-local-and-regional-authorities-vol1/168093aaf2
https://rm.coe.int/human-rights-handbook-for-local-and-regional-authorities-vol-2-social-/1680a1950a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedyf6U3OY_8ycglS0J3tji9A1Y-Vm5kliIxlwEeWmxA3hq8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


• 26. aprīlī LETA: “LPS jau ceturto sezonu vadīs 
piejūras pašvaldību piekrastes apsaimniekoša-
nas projektu par 198 500 eiro” – par LPS vadīto 
nacionālas  nozīmes  projektu  “Piekrastes  ap-
saimniekošanas praktisko aktivitāšu  realizēša-
na”.

• 26. aprīlī LV portāls – LPS relīze “LPS jau cetur-
to sezonu vadīs piejūras pašvaldību piekrastes 
apsaimniekošanas projektu” (šeit).

• 26. aprīlī LSM; LR 1; Replay.lv:  “Pirms  terito-
riālās  reformas  pašvaldības  tērējas  prātīgāk, 
stingrāk  uzrauga  gan  ministrija,  gan  Valsts 
kontrole”  –  par  pašvaldību  saimniekošanu  no 
VARAM  un Valsts  kontroles  skatpunkta,  Dun-
dagas  un  Ikšķiles  novadu  un  LPS  priekšsēža 
Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 26.  aprīlī  LSM; LTV 1; Replay.lv:  “Aizliegtais 

Šajā dienā plkst. 14–16  provocēsim  jūs ar  jautā-
jumu “Tehnoloģijas ir atbilde, bet kāds bija jau
tājums?”, kad kopā ar Eiropas Komisijas, Latvijas, 
Beļģijas, Somijas,  Lietuvas, Gruzijas pārstāvjiem, 
pašvaldību  politiķiem,  arhitektiem  un  inovāciju 
ekspertiem domāsim par to, cik zaļš ir zaļš, vai tie-
šām energoefektivitātes mērķus nav reāli sa sniegt 
un  kā  kopīgi  varam  padarīt  mūsu  pašvaldības 
skaistākas, ilgtspējīgākas un iekļaujošākas.

Plkst. 11:30–13  aicināsim  jūs  iepazīt  jauno Mēru 
paktu vebinārā “Mūsu visu zeme: Mēru pakts go
dīgākai, klimatam nekaitīgai Eiropai”,  kurā  do-
cente  no Viļņas Gedimina  tehniskās  universitātes 
atklās akadēmisku skatījumu par to, kas notiks, ja 
mēs nogaidīsim vēl un vilcināsimies ar rīcību klima-
ta noturības veicināšanai. Savukārt Eiropas Komisi-
jas pārstāve pastāstīs, vai jau esam “gatavi 55” jeb 
jaunajam Eiropas politiskajam ietvaram klimata un 
enerģētikas  jomā. Šis  vebinārs  arī  būs  lieliska  ie-
spēja uzzināt, kā citas pašvaldības Latvijā, Igaunijā 
un Beļģijā risina ēku renovēšanu, veido klimata rī-
cības plānus un veicina klimatneitrālu ekonomiku.

Savukārt to administratīvo teritoriju, kurās jau dzī-
vo vai drīzumā dzīvos vismaz 20 000  iedzīvotāju, 
pārstāvji plkst. 10:30–11:15 aicināti  pievienoties 
vebināram par Zaļo pilsētu vienošanos. Tā  ir Ei-
ropas Komisijas jaunā iniciatīva pašvaldībām, kas 
vēlas  iesaistīties zaļākas un veselīgākas nākotnes 
veidošanā iedzīvotājiem.

Pasākumi norisināsies latviski ar sinhrono tulkoju-
mu angliski,  lietuviski  un  krieviski.  Papildu  infor-
māciju par katru pasākumu atradīsit katram vebi-
nāram veltītajā darba kārtībā.

“Zaļās dienas” pasākumus Latvijas Pašvaldību sa-
vienība rīko sadarbībā ar Eiropas Pašvaldību un re-
ģionu padomi, PLATFORMU, Lietuvas Pašvaldību 
asociāciju un Eiropas Mēru pakta biroju, kā arī ar 
Eiropas Reģionu komitejas atbalstu.

 
Agita Kaupuža,

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/327452-lps-jau-ceturto-sezonu-vadis-piejuras-pasvaldibu-piekrastes-apsaimniekosanas-projektu-2021
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pirmsteritorialas-reformas-pasvaldibas-terejas-pratigak--stingrak-uzrauga-gan-ministrija-gan-valsts-kontrole.a402040/
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://platforma-dev.eu/event/green-day-event-on-green-sustainable-and-creative-municipalities/


paņēmiens: operācija “Svaigs gaiss”” – LPS pa-
domnieka Aino Salmiņa dalība LTV 1 raidījumā 
“Aizliegtais paņēmiens” par ventilācijas proble-
mātiku skolās (šeit).

• 26.  aprīlī  LSM; LR 4:  “Переезд  из  города  в 
село: желание  людей  –  не  самое  главное”– 
LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa dalība LR 4 
raidījumā “Открытый вопрос” par reemigrāci-
ju uz provinci un kas to veicina vai traucē (šeit).

• 26.  aprīlī  Apriņķis:  “Piejūras  pašvaldību  pie-
krastes  apsaimniekošanas  projekta  ietvaros 
labiekārtos arī pludmales Pierīgā” – par LPS va-
dīto  nacionālas  nozīmes  projektu  “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizē-
šana” (šeit).

• 27. aprīlī Skaties; TV 3 Ziņas: “Seminārā infor-
mēs par epidemioloģisko situāciju valstī un dro-
šu eksāmenu norisi” – par LPS rīkoto semināru 
pašvaldību  izglītības  jomas  speciālistiem  par 
epidemioloģisko situāciju valstī un drošu eksā-
menu norisi (šeit).

• 28. aprīlī LETA: “KNAB valsts un pašvaldību in-
stitūciju pārstāvjiem skaidros administratīvo re-
sursu  izmantošanas aizliegumu priekšvēlēšanu 
aģitācijai”  –  par  Korupcijas  novēršanas  un  ap-
karošanas biroja (KNAB) informatīvo semināru, 
kas organizēts ar LPS informatīvo atbalstu.

• 28. aprīlī LV portāls: “Sagatavoti ieteikumi dro-
šai eksāmenu norisei” – par LPS informatīvo se-
mināru izglītības darbiniekiem un pedagogiem 
par  epidemioloģisko  situāciju  valstī  un  drošu 
eksāmenu norisi (šeit).

• 29. aprīlī LETA: “Seminārā informēs par epide-
mioloģisko situāciju valstī un drošu eksāmenu 
norisi” – par LPS rīkoto semināru par epidemio-
loģisko situāciju valstī un drošu eksāmenu no-
risi.

• 29. aprīlī LETA: “Pirms centralizēto eksāmenu 
sesijas veikts skolēna Covid-19 tests būs derīgs 
līdz  21.  maijam”  –  par  speciālistu  sniegto  in-
formāciju LPS rīkotajā  informatīvajā seminārā 
pašvaldību  izglītības  jomas  pārstāvjiem,  izglī-

tības  iestāžu  vadības  pārstāvjiem  un  pedago-
giem.

• 29.  aprīlī  NRA:  “Ināra  Dundure:  lielās  skolas 
ne  vienmēr  ir  produktīvas”  –  intervija  ar  LPS 
padomnieci  izglītības  un  kultūras  jautājumos 
Ināru Dunduri par problēmām, kas jārisina jau 
šodien un kas būs jāatrisina jaunajām pašvaldī-
bām” (šeit).

• 29. aprīlī LV portāls – LPS relīze “Jau trešo reizi 
pašvaldību politiķi  saņems Dzimumu  līdztiesī-
bas balvas” (šeit).

• 29. aprīlī Apollo: “Pirms centralizēto eksāmenu 
sesijas veikts skolēna Covid-19 tests būs derīgs 
līdz 21. maijam” – par speciālistu sniegto skaid-
rojumu LPS rīkotajā seminārā par epidemiolo-
ģisko situāciju valstī un drošu eksāmenu norisi 
(šeit).

• 29. aprīlī LSM; LR 1: “Arī valdība aicina Saeimu 
nepieļaut  krasta  kāpu  aizsargjoslas  sašaurinā-
šanu”  –  par  grozījumiem  Aizsargjoslu  likumā 
un biotopiem jūras krasta kāpu aizsargjoslā un 
LPS  padomnieces  Sandras Bērziņas  komen-
tārs (šeit).

• 30. aprīlī LETA: “Pašvaldību politiķi saņems Dzi-
mumu līdztiesības balvas” – par LPS un LSOST 
rīkoto Dzimumu līdztiesības balvas pasniegša-
nu.

• 30. aprīlī LETA: “LPS apbalvojusi 12 pašvaldību 
politiķus  par  ieguldījumu  dzimumu  līdztiesī-
bas nodrošināšanā” – par LPS un LSOST rīkoto 
Dzimumu  līdztiesības balvas pasniegšanas ce-
remoniju, kurā par  ieguldījumu dzimumu  līdz-
tiesības nodrošināšanā godināti  12 pašvaldību 
politiķi.

• 30. aprīlī Apriņķis:  “Dzimumu  līdztiesības bal-
vas  laureātu  vidū  –  Siguldas  un  Carnikavas 
mēri” – par LPS un LSOST rīkoto Dzimumu līdz-
tiesības balvas pasniegšanas ceremoniju (šeit).

• 1. maijā LV portāls – LPS relīze “Sumināti paš-
valdību  politiķi  – Dzimumu  līdztiesības  balvas 
laureāti” (šeit).
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https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.04.2021-aizliegtais-panemiens.-operacija-svaigs-gaiss.id218025/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/pereezd-iz-goroda-v-selo-zhelanie-lyudey-ne-samoe-glavnoe.a143649/?highlight=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81 %D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%81
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/vide/24108-piejuras-pasvaldibu-piekrastes-apsaimniekosanas-projekta-ietvaros-labiekartos-ari-pludmales-pieriga
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/seminara-informes-par-epidemiologisko-situaciju-valsti-un-drosu-eksamenu-norisi/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327550-sagatavoti-ieteikumi-drosai-eksamenu-norisei-2021
https://neatkariga.nra.lv/intervijas/345966-inara-dundure-lielas-skolas-ne-vienmer-ir-produktivas?utm_source=nra.lv&utm_medium=site&utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327619-jau-treso-reizi-pasvaldibu-politiki-sanems-dzimumu-lidztiesibas-balvas-2021
https://www.apollo.lv/7236810/pirms-centralizeto-eksamenu-sesijas-veikts-skolena-covid-19-tests-bus-derigs-lidz-21-maijam
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-valdiba-aicina-saeimu-nepielaut-krasta-kapu-aizsargjoslas-sasaurinasanu.a402515/
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/dzive-un-ticiba/24213-dzimumu-lidztiesibas-balvas-laureatu-vidu-siguldas-un-carnikavas-meri
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327723-suminati-pasvaldibu-politiki-dzimumu-lidztiesibas-balvas-laureati-2021


LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās)  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 uzla-
bošanai.

Oficiālā  procedūra  sākas  ar  Valsts  sekretāru  sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša
nas datums

Izsludināša
nas datums

Saska
ņojums

1. VSS367 – Par informatīvo ziņojumu “Par vienotā kontaktpun-
kta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veik-
šanu  atbilstoši  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  2018.  gada 
14. novembra regulas nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu 
brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām”

26.04.2021. 22.04.2021. Jā

2. VSS311 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības 
īpašumā”

26.04.2021. 08.04.2021. Jā

3. VSS333 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piekrītošo nekustamo  īpašumu Rīgā pārņemšanu valsts  īpa-
šumā”

30.04.2021. 15.04.2021. Jā

4. VSS325  –  Rīkojuma  projekts  “Grozījums Ministru  kabineta 
2011. gada 8.  februāra  rīkojumā nr. 48  “Par būves Madonas 
ielā  26c,  Jēkabpilī,  nodošanu  Jēkabpils  pilsētas  pašvaldības 
īpašumā””

30.04.2021. 15.04.2021. Jā

5. VSS343  – Noteikumu projekts  “Grozījums Ministru kabine-
ta 2012. gada 14. augusta noteikumos nr. 550 “Noteikumi par 
Latvijas Republikas valsts  robežas  joslu, pierobežas  joslu un 
pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robe-
žas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem 
un to uzstādīšanas kārtību””

30.04.2021. 15.04.2021. Jā

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

29. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinā
tie projekti:

VSS389 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos 
nr.  384  “Bīstamo  vielu  uzglabāšanas  rezervuāru 
tehniskās uzraudzības kārtība”

VSS381  – Noteikumu projekts  “Ziņu  iekļaušanas 
un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”

VSS393 – Rīkojuma projekts “Par valsts ģimnāzi-
jas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai”

VSS394 – Pamatnostādņu projekts “Sporta politi-
kas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

VSS386 – Pamatnostādņu projekts “Kultūrpoliti-

kas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam “Kultūr-
valsts””

VSS383 – Noteikumu projekts “Valsts bērnu tiesī-
bu aizsardzības inspekcijas nolikums”

VSS395 – Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa li-
kumā”

VSS396  –  Noteikumu  projekts  “Grozījums  Mi-
nistru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos 
nr. 405 “Latvijas valsts karoga likuma piemēroša-
nas noteikumi””

VSS387 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 28.  jūlija noteikumos nr. 
438  “Būvniecības  informācijas  sistēmas  noteiku-
mi””

VSS385 – Likumprojekts “Grozījumi Informācijas 
atklātības likumā”

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Saslimstība ar Covid-19 Latvijā stabili 
pieaug; epidemioloģiskā situācija 
pasliktinās

Epidemioloģiskā  situācija  Latvijā  diemžēl  stabili 
pasliktinās:  vīruss  turpina  izplatīties.  Aizvadītās 
nedēļas saslimstības rādītāji atklāj pieaugumu par 
10,6%, jeb vidēji vienā dienā tiek atklāti 616 jauni 
inficēšanās gadījumi ar Covid-19.

Arī  stacionēto  pacientu  skaits  pakāpeniski  turpi-
na pieaugt. Nacionālā veselības dienesta dati  lie-
cina, ka pēdējās nedēļās slimnīcās ārstējas gados 

jaunāki pacienti, stacionēti vecuma grupās 50–59, 
60–69 un 70–79 gadi, līdzīga tendence ir arī inten-
sīvās  terapijas nodaļās. Vērtējot pacientu  saslim-
stības smagumu, stacionāros saglabājas intensīva 
situācija.

Pēdējās nedēļās un īpaši pagājušonedēļ  ik dienas 
atklātie  inficēšanās  gadījumi  (28.  aprīlī  pat  967) 
ļauj  secināt,  ka  epidemioloģiskā  situācija  ar  Co-
vid-19 saslimšanu Latvijā pasliktinās.

Atgādinām, ka Covid-19 profilakses soļi  joprojām 
ir:

• īpaši rūpīgi ievērot roku higiēnu;

• pareizi lietot sejas masku  (nosedzot  degunu 
un zodu) vietās, kur tas ir nepieciešams;

• vēdināt telpas vairākas reizes dienā, ievērojot 
visus  drošības  nosacījumus  (pieskatot  mazus 
bērnus),  plaši  atverot  logus,  lai  svaigais  gaiss 
pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli 
tas ir mājās, kur uzturas vairāki ģimenes locek-
ļi, kā arī darbavietās un izglītības iestādēs, kur 
darbs un mācības notiek klātienē,

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501604
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501582
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501614
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501614
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501585
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501585
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501610
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501610
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501610
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501610
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501587
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501587
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• nedoties  sabiedrībā pat  ar mazākajiem elpce-
ļu  saslimšanas  simptomiem  (piemēram,  kakla 
sāpēm,  nelielu  klepu,  paaugstinātu  ķermeņa 

temperatūru).
Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kon-
taktpersonām šeit.

Apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un 
atbildes par kolektīvu vakcināciju

Vienlaikus ar individuālo vakcināciju, kas ļauj Lat-
vijas iedzīvotājiem pašiem brīvi izvēlēties vakcinā-
cijas  vietu  un  laiku  vietnē manavakcina.lv  vai  pa 
tālruni 8989, šobrīd arī darba devēji aktīvi uzrunā 
vakcinācijas  veicējus,  lai  nodrošinātu  iespēju  sa-
viem darbiniekiem vakcinēties darbavietā.

Pārrunājot kolektīvu vakcināciju ar vairākiem des-
mitiem uzņēmumu interešu pārstāvniecības orga-
nizācijām,  apkopoti  biežāk  uzdotie  jautājumi  un 
atbildes uz tiem.

Kur es kā uzņēmuma pārstāvis varu atrast vakci
nētāju sarakstu? – Vakcinētāju saraksts atrodams 
Nacionālā veselības dienesta (NVD) lapā šeit.

Vai tas nozīmē, ka uzņēmumi un iestādes drīkst 
uzaicināt jebkuru vakcinācijas veicēju pie sevis 
uz uzņēmumu?  –  Ja  uzņēmums  izvēlas  izbrau
kuma vakcināciju tieši uz savām telpām, tad vak-
cinācijas  veicēju  var  izvēlēties  no NVD  publicētā 
vakcinētāju saraksta. Šajā sarakstā konkrētajai te-
ritorijai/pilsētai ir norādīts konkrētais vakcinācijas 
veicējs.

Cik lielam jābūt darbinieku skaitam, lai veiktu 
izbraukuma vakcināciju uzņēmuma telpās? – Lai 
nodrošinātu  izbraukuma  vakcināciju,  uzņēmu-
mam jānodrošina saraksts ar ne mazāk kā 25 per-
sonām. Ja uzņēmums izvēlas kolektīva vakcināciju 
ārstniecības iestādē, tad minimālais skaits nav no-
teikts.

Ja uzņēmums organizē kolektīva vakcinēšanos 
savās telpās vai kolektīvi dodas uz iestādi vak
cinēties, vai darbinieku kolektīvajā vakcinācijā 
var iekļaut arī darbinieku ģimenes locekļus?  – 
Jā,  tāda  iespēja  ir,  ja  sarunās  ar  vakcinācijas  vei-
cēju  tiek panākta vienošanās par personu skaitu. 
Ģimenes locekļi primāri aicināti pieteikties mana-
vakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989.

Vai uzņēmums var izvēlēties saviem darbinie
kiem vakcīnas veidu? – Vakcinācija tiek veikta ar 
tām vakcīnām, kas ir pieejamas vakcinācijas kabi-
netos konkrētajā vakcinācijas  laikā. Šobrīd vakci-
nācija pirmajām devām notiek ar “Pfizer” un “Mo-
derna” ražotāju vakcīnām.

Kas notiek, ja izbraukuma vakcinācijas laikā visi 
vakcinācijai pieteikušies darbinieki tomēr nav ie
radušies? – Uzņēmuma vadītājs vai atbildīgais par 
kolektīva vakcināciju vienojas ar vakcinācijas veicēju 
par darbinieku skaitu, kas tiks vakcinēts konkrētajā 
izbraukuma  vakcinācijā.  Ja  darbinieku  skaits  mai-
nās, uzņēmuma atbildīgajai personai pirms izbrau-
kuma ir jāinformē vakcinācijas veicējs par izmaiņām.

Ja vakcinācija tiek veikta uzņēmuma telpās, 
vai tās veicējiem aprīkojums ir pietiekams, lai 
sniegtu palīdzību, ja darbiniekam kļūst slikti? – 
Vakcinācijas  veicējs  nodrošina  pilnu  vakcinācijai 
nepieciešamo pakalpojumu klāstu, tajā skaitā me-
diķa klātbūtni vakcinācijas vietā.

Kā tiek plānota otrās vakcīnas devas saņemša
na? Vai to nodrošinās tas pats pakalpojuma snie
dzējs, vai jāmeklē no jauna? – Otro vakcīnas devu 
nodrošina  tas pats pakalpojuma sniedzējs. Vakci-
nācijas  pakalpojuma  sniedzējs  informēs  visus  uz-
ņēmuma darbiniekus par otro vakcinācijas dienu.

Ar kādām izmaksām uzņēmumam ir jārēķinās, 
ja vakcināciju veic uzņēmuma telpās? – Vakcinā-
cija ir bez maksas, nav jāmaksā ne par vakcīnām, 
ne arī par izbraukuma vakcinācijas nodrošināšanu, 
vienīgās  izmaksas  var  rasties  telpu  iekārtošanas 
gaitā. Telpu  iekārtošanas vajadzības  jāpārrunā ar 
vakcinācijas veicēju.

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-vakcinacijai-pret-covid-19
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Kas uzņēmumam jānodrošina, ja vakcinācija 
notiek uzņēmuma telpās?  –  Izbraukuma  vakci-
nācijas  telpai  izvirzītās prasības  ir  šādas:  telpa ar 
nodrošinātu vēdināšanas iespēju, vēlams ar  izbū-
vētu izlietni telpā, grīdām jābūt viegli dezinficēja-
mām; uzgaidāmās  telpas/telpa  ar  zonējumu,  kur 
izvietot  personas pirms un  –  būtiski  –  pēc  vakci-
nācijas novērošanai; divi galdi – viens vakcinācijas 
aprīkojumam,  otrs  datortehnikai  un  dokumen-
tiem; trīs krēsli vakcinācijas telpā; trīs krēsli ārpus 
vakcinācijas  telpas  pacientu  novērošanai;  ārpus 

vakcinācijas  telpas  jābūt nodrošinātai  iespējai  iz-
pildīt epidemioloģiskās prasības; divas atkritumu 
tvertnes; būtu vēlams ledusskapis ar termometru; 
elektrības  pievads  (220 V);  tehniskais  personāls, 
kurš organizē vakcinējamo personu plūsmu, t. sk. 
ierašanos, nedrūzmēšanos; izdrukāti vakcinējamo 
personu saraksti.

Vai ar vakcinācijas veicēju ir jāslēdz līgums?  – 
Uzņēmumam  līgums  ar  vakcinācijas  veicēju  nav 
jāslēdz.

Maijā iedzīvotāji saņems pārrēķinātās 
minimālās pensijas un valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstus

Maijā  minimālo  valsts  pensiju  (vecuma,  invali-
ditātes  un  apgādnieka  zaudējuma  gadījumā)  un 
valsts  sociālā  nodrošinājuma  pabalsta  saņēmēji 
saņems pārrēķinu par  laiku no šā gada 1.  janvāra 
līdz 30. aprīlim atbilstoši jaunajiem minimālo ienā-
kumu sliekšņiem.

Kopš  1.  janvāra  ir  paaugstināti  minimālo  valsts 
pensiju  un  nodrošinājuma  pabalsta  apmēri,  tā-
dējādi  nosakot  augstākus  minimālos  ienākumu 
sliekšņus.  Kopumā  izmaņas  ietekmē  aptuveni 
115 000 cilvēku. Tāpēc,  lai  sagatavotos  jauno ap-
mēru  izmaksai  un  veiktu  pielāgojumus  IT  sistē-
mās, no šā gada janvāra līdz aprīlim bija noteikts 
pārejas periods: minimālo pensiju un nodrošināju-
ma pabalstu izmaksu Valsts sociālās apdrošināša-
nas  aģentūra nodrošināja  atbilstoši  apmēram un 
regulējumam,  kāds  bija  noteikts  līdz  2020.  gada 
31. decembrim.

Minimālās valsts pensijas vecuma invaliditātes un 
apgādnieka zaudējuma gadījumā, sākot ar maiju, 
tiks izmaksātas jaunajā minimālajā apmērā. Kopā 
ar maija pensiju iedzīvotāji saņems pensijas starpī-
bu par periodu no janvāra līdz aprīlim.

Tāpat pārrēķins tiks veikts valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta saņēmējiem, un maijā  izmaksās 
pabalsta starpību par gada pirmajiem mēnešiem. 
Svarīgi atzīmēt, ka vienlaikus ar pabalsta starpības 
izmaksu notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta 
izmaksu par iepriekšējo mēnesi  (šobrīd  izmaksa 
ir par kārtējo mēnesi). Tiks nodrošināts, ka maijā 
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cilvēkam  izmaksātais  valsts  sociālā  nodrošinā-
juma pabalsta  starpības  apmērs  nav mazāks  par 
2021. gada aprīlī piešķirtā pabalsta apmēru.

Tādējādi neviens valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsta saņēmējs maijā nepaliks bez  ienākumiem. 
Sākot ar jūniju, to izmaksās par iepriekšējo mēne-
si: valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji 
ik mēnesi saņems pabalstu par iepriekšējo mēne-
si,  piemēram, decembra pabalstu  cilvēki  saņems 
nākamā gada janvārī.

Pāreja  uz  izmaksu  par  iepriekšējo mēnesi  nepie-
ciešama  tāpēc,  ka  cilvēkiem  ar  I  un  II  invaliditā-

tes grupu, kas ir liela daļa no visiem valsts sociālā 
nodrošinājuma  pabalsta  saņēmējiem  (apmēram 
60%),  turpmāk  pabalsta  apmērs  būs  atkarīgs  no 
iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad perso-
na ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

Skaidrojums vizuālajos materiālos:
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14879/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14882/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14885/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14888/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14891/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14894/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14897/download

Valdība apstiprinājusi vēl 51 VARAM 
virzītu pašvaldību aizdevumu projektu

27.  aprīlī  Ministru  kabinets  apstiprinājis  VARAM 
virzīto rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem paš-
valdību  investīciju  projektiem  valsts  aizdevumu 
piešķiršanai Covid-19  izraisītās  krīzes  seku mazi-
nāšanai un novēršanai”.

Otrajā projektu kārtā tika saņemti investīciju pro-
jekti  no  35  pašvaldībām,  atbalstīts  51  investīciju 
projekts  ar  kopējo  finansējumu gandrīz  17 miljo-
ni eiro, bet aizņēmuma apmērs – 14 miljoni eiro. 
Līdzīgi  kā  pirmajā  kārtā,  arī  šoreiz  populārākais 
aizdevumu mērķis ir transporta infrastruktūras at-
tīstība:

• transporta  infrastruktūra  –  39  projekti  no  25 
pašvaldībām (aizdevums 8 655 680,07 eiro);

• ēku vai tās daļu pielāgošana pašvaldības pakal-
pojumu  sniegšanai  –  pieci  projekti  no  četrām 
pašvaldībām (aizdevums 3 692 832,11 eiro);

• ēku energoefektivitātes uzlabojumi – viens pro-

jekts no vienas pašvaldības (aizdevums 84 774 
eiro);

• attālinātie un bezkontakta pakalpojumi – viens 
projekts  no  vienas  pašvaldības  (aizdevums 
60 600 eiro);

• pievienošana centralizētajiem kanalizācijas un 
ūdensapgādes  tīkliem – viens projekts no vie-
nas pašvaldības (aizdevums 170 000 eiro);

• higiēnas prasību nodrošināšana pirmsskolas iz-
glītības iestādēs (PII) – viens projekts no vienas 
pašvaldības (aizdevums 160 628,04 eiro);

• īres  dzīvokļu  izveidošanai  –  viens  projekts  no 
vienas  pašvaldības  (aizdevums  843  267,83 
eiro);

• uzsākto  projektu  pabeigšana  –  viens  projekts 
no vienas pašvaldības (aizdevums 81 366 eiro);

• būvprojektu izstrāde – viens projekts no vienas 
pašvaldības (aizdevums 270 186 eiro).

Iespēja  saņemt  valsts  aizdevumu  arī  šogad  ir  in-
vestīciju projektiem, kas paredzēti pašvaldību ēku 
energoefektivitātei, pašvaldības transporta  infra-
struktūras  attīstībai,  jaunu  pašvaldības  pakalpo-
jumu sniegšanas veidu attīstībai, mājsaimniecību 
pieslēgumiem ūdenssaimniecībai un higiēnas pra-
sību nodrošināšanai PII.

Lai  veicinātu  ekonomikas  atgūšanos  no Covid-19 
pandēmijas  izraisītās  krīzes,  VARAM  šogad  pa-
plašināja  pašvaldību  iespējas  aizņemties,  pa-
pildinot  aizdevumu  programmu  ar  iespēju  pro-
jektus  pieteikt  arī  pašvaldības  ēku  pielāgošanai 

https://www.lm.gov.lv/lv/media/14879/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14882/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14885/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14888/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14891/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14894/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/14897/download
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pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, īres dzīvokļu 
izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, paš-
valdību meliorācijas sistēmas infrastruktūrai, būv-
projektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīci-
ju projektiem, kā arī pašvaldību uzsākto investīciju 
projektu pabeigšanai. Lai mazinātu Covid-19 izpla-
tību, programmā iekļauts arī VARAM ierosinājums 
pašvaldībām  saņemt  valsts  aizdevumu  sociālās 
aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilsto-
ši higiēnas un drošības prasībām.

Svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projek
ta augsta gatavība:  projekti  būs  jāpabeidz  līdz 
2022.  gada  beigām.  Investīciju  projektu  pietei
kumu iesniegšana  paredzēta  līdz katra mēneša 
pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 
1. novembrim. Valsts  aizdevuma saņemšanai pie-
sakoties,  pašvaldībām  jāņem  vērā,  ka  investīciju 
projekta aizdevuma apmērs nevar būt  lielāks par 
85%  no  kopējām  izmaksām  un  pašvaldībām  jā-
nodrošina 15% līdzfinansējums.

Ventspilī izveidota jauna IT 
infrastruktūra pašvaldībām

Ventspils Digitālais centrs  sekmīgi noslēdzis pro-
jektu “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašval-
dību vajadzībām”, pilnveidojot Valsts un pašvaldī-
bu vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) 
pakalpojumu vadības sistēmu un izveidojot infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) koplie-
tošanas platformu pašvaldībām.

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpoša-
nas centros  iedzīvotāji  vienuviet var pieteikt pie-
prasītākos  valsts  tiešās  pārvaldes  iestāžu  (Lauku 
atbalsta  dienesta, Nodarbinātības  valsts  aģentū-
ras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās  apdrošināšanas  aģentūras, Valsts  zemes 
dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Sociālās 

integrācijas  valsts  aģentūras, Veselības  un  darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas un Būvnie-
cības valsts kontroles biroja) pakalpojumus. Tāpat 
centros var saņemt konsultācijas par epakalpoju-
miem un praktisku palīdzību gan  epakalpojumu 
pieteikšanā, gan darbā ar datoru, internetu, jautā-
jumos par eadreses izveidi u. tml., kā arī pašval-
dības  pakalpojumus,  kurus  paredzēts  sniegt  vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā. Pašlaik valstī 
darbojas 122 valsts un pašvaldību vienotie klientu 
apkalpošanas  centri,  un  to  skaitu plānots palieli-
nāt, lai aptvertu visu valsts teritoriju.

Īpaši  pašvaldību vajadzībām projekta gaitā  izvei-
dota Pašvaldību IKT resursu koplietošanas plat
forma, kas veido būtisku daļu no valsts centrālās 
IKT  infrastruktūras.  Tā  nodrošina  pašvaldībām 
iespēju koplietot  serveru  resursus,  izmantojot uz 
tiem izmitinātos risinājumus, piemēram, bezmak-
sas oficiālās elektroniskās adreses (eadreses) pār-
lūku, kuru jau izmanto vairāk nekā 1000 valsts un 
pašvaldību  iestāžu. Šādas  veiktspējas  nodrošinā-
šanai Ventspilī ierīkots Baltijas valstīs ātrākais datu 
pārraides tīkls, izveidota jauna, savstarpēji dublē-
jošā  režīmā  strādājoša  aizsardzības  sistēma  pret 
kiberuzbrukumiem un izstrādāta virkne inovatīvu 
risinājumu,  kas  nodrošina VPVKAC  pakalpojumu 
vadības sistēmas sadarbspēju ar www.latvija.lv iz-
mitinātajiem epakalpojumiem, kā arī automātiski 
papildina  pakalpojumu  sniegšanai  nepieciešamo 
zināšanu bāzi un nodrošina detalizētus pārskatus 
par VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem.
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Tiešsaistes seminārs “INVESTĪCIJAS vs. 
IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas 
pārmaiņas bērniem, jauniešiem un 
ģimenēm?”

20. maijā plkst. 10 notiks  tiešsaistes  seminārs 
“INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa 
pozitīvas  pārmaiņas  bērniem,  jauniešiem  un  ģi-
menēm?”.

Seminārs tiek rīkots projektā “Kopienas kā resurss 
ģimenēm”, un to organizē Latvijas Bērnu labklājī-
bas tīkls kopā ar projekta partneriem un sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Semināra  mērķis  ir  kopīgi  meklēt  mūsdienīgus, 
uz  kopienas  vajadzībām  vērstus  risinājumus,  kas 
palīdz  radīt  sociāli  labvēlīgu vidi ģimenēm un ta-
jās  augošo  bērnu  un  jauniešu  potenciāla  attīstī-
bai,  vienlaikus  palīdzot  pašvaldībām  maksimāli 
efektīvi  izmantot  pieejamos  resursus,  tajā  skaitā 
arī  cilvēkresursus.  Seminārā  tiks  integrētas  gan 
pašmāju,  gan  ārvalstu  pieredzē  balstītas  atziņas 
un  labās prakses piemēri, sniedzot atbildi uz  jau-
tājumiem, KĀPĒC pašvaldībām  ir  svarīgi  ieguldīt 
ģimenēs un bērnos un KĀ to darīt visefektīvākajā 
veidā, demonstrējot piemērus no Latvijas, Lietu-
vas  un Zviedrijas  pašvaldībām,  privātā  un  neval
stiskā sektora.

Seminārs pirmām kārtām orientēts uz pašvaldību 
vadītājiem un atsevišķu jomu atbildīgajiem, bet jo 
īpaši izglītības, sociālās aizsardzības, veselības ap-
rūpes un nodarbinātības speciālistiem.

Pasākuma  programma  un  plašāka  informācija 
1. pielikumā.

GoodWater IP ideju konkurss 
piesārņojuma ietekmes samazināšanai 
uz apdraudētajiem ūdensobjektiem

Viens no veiksmīgas ūdensobjektu  tīrības nodro-
šināšanas  priekšnoteikumiem  ir  cieša  sadarbība 
starp  ūdens  sateces  baseina  vietējiem  iedzīvo-
tājiem.  Lai  palīdzētu  uzlabot  virszemes  ūdeņu 
kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un  izglītības 
centrs  (LLKC)  sadarbībā ar Baltijas Vides  forumu 
un citiem partneriem izsludinājis konkursa pirmo 
kārtu ideju atlasei LIFE GOODWATER IP projektā, 
kurā  aicina  iedzīvotājus,  uzņēmējus,  pašvaldības 
un  nevalstiskās  organizācijas  pieteikties  mazo 
grantu programmai.

Vadlīnijas  un  informācija  par  pieteikšanos  gran-
tam pieejama LLKC un projekta mājaslapās www.

goodwater.lv un LLKC mājaslapā www.llkc.lv.

Projekta  ideju  iesniegumi  tiks  pieņemti  līdz 
31. maijam.

Projekta  gaitā  organizatori  vēlas  stiprināt  sadar-
bību  starp  uzņēmējiem,  lauksaimniekiem,  paš-
valdībām un  iedzīvotājiem,  sniedzot mērķtiecīgu 
finansiālu  atbalstu  kopienām,  kas  savā  novadā 
gatavas  risināt  ūdens  piesārņojuma  problēmu  ar 
zemu  izmaksu  iniciatīvām un darbību. Piedalīties 
grantu konkursā drīkst pretendenti no visas Latvi-
jas teritorijas.

Projektu  konkursa  mērķis  ir  finansiāli,  izglītojoši 
un  informatīvi  atbalstīt projektus,  kuros  tiek  risi-
nātas  ūdensobjektu  piesārņojuma  problēmas  ar 
teritorijai  inovatīvām  zemu  izmaksu  iniciatīvām, 
ko ievieš vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Kopējais  šajā  fāzē  pieejamais  grantu  budžets  ir 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_18_p1.pdf
http://www.goodwater.lv/
http://www.goodwater.lv/
http://www.llkc.lv/
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50 000 eiro, un viena projekta apjoms paredzams 
no 800 līdz 8000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Atbalsta pretendents ir sadarbības grupa, kas var 
apvienot vietējos iedzīvotājus, pašvaldību(as), uz-
ņēmējus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu 
pārstāvjus, konsultantus, pētniekus.

Pieteikšanās  notiks  divās  kārtās.  Pirmajā  kārtā 
aprīlī–maijā tiks gaidīts īss idejas pieteikums, kurā 
aprakstīta  ideja, partnerība,  ieviešanas gaita. Ot-

rajā  kārtā  jūlijā  apstiprināto  ideju  autori  rakstīs 
pilnu  projekta  pieteikumu.  Augustā–septembrī 
notiks  projektu  apstiprināšana,  līgumu  slēgšana 
un uzsākšana.

Projekta ilgums – līdz četriem gadiem.

Izvērtējot projektus, vērā ņems ideju dažādību, at-
balstot ne vairāk kā divus paredzamajās darbībās 
līdzīgus projektus,  lai parādītu pēc iespējas dažā-
das pieejas ūdeņu uzlabošanai.

Top dziesmusvētku tradīcijai veltītā 
patstāvīgā ekspozīcija: ikviens aicināts 
dalīties ar saviem dziesmusvētku 
stāstiem

Rakstniecības  un  mūzikas  muzejs  sadarbībā  ar 
Latvijas Nacionālo kultūras centru, Dziesmusvēt-
ku biedrību  un Pasaules Brīvo  latviešu  apvienību 
aicina ikvienu interesentu piedalīties akcijā “Mani 



Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

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

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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dziesmu un deju svētki”, kurā tiks vākti personis-
ki dziesmusvētku  stāsti  –  topošās dziesmusvētku 
ekspozīcijas sastāvdaļa. Visi  interesenti var  iesūtīt 
stāstus dažādās formās: video, epastā un vēstulēs.

Ekspozīcijas  veidotāji  aicina  ikvienu,  kuram sirdij 
tuva  dziesmusvētku  tradīcija,  kurš  ir  bijis  vai  šo-
brīd ir aktīvs amatiermākslas kolektīvu dalībnieks, 
palīdzējis  svētkiem  tapt,  bijis  brīvprātīgais,  šofe-
ris, fotogrāfs, klausītājs, līdzjutējs, vainagu pinējs, 
pavārs,  operatīvo  dienestu  darbinieks,  skatītājs, 
atbalstītājs vai mecenāts, dalīties ar saviem stās-
tiem,  piedzīvojumiem un  pieredzējumiem,  spilg-
tākajām  atmiņām  gan  par  svētku  norisēm,  gan 
svētku sadzīvi.

Savus  stāstus  iespējams ērti  iesūtīt  video  formā, 
kā  arī  rakstīt  epastu  (manisvetki@rmm.lv)  un 
vēstules – Rakstniecības un mūzikas muzejam, ak-
cijai “Mani svētki”, Pulka ielā 8, Rīgā, LV1007.

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir pasau-
lē atzīts  izcils un ilglaicīgs kultūras notikums Lat-
vijā, būtiska latviskās identitātes daļa, 2008. gadā 
tos iekļāva UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces ne-
materiāla kultūras mantojuma sarakstā kā Baltijas 
dziesmu un deju svētkus. 2023. gadā tiks atzīmēta 

tradīcijas 150 gadu pastāvēšana, un viens no būtis-
kākajiem notikumiem ceļā uz  to  ir Rakstniecības 
un  mūzikas  muzejā  topošā  pastāvīgā  dziesmu
svētku ekspozīcija Mežaparka Lielās estrādes tel-
pās. Ekspozīcija  top  sadarbībā ar Kultūras minis-
triju un Rīgas domi.

Paredzēts,  ka  ekspozīcija  iekārtosies  divos  stā-
vos, tās pamatā būs četri stūrakmeņi – multimedi-
āla instalācija “Lielākais koris pasaulē”, vizuāli un 
skaniski izzināma svētku norišu laika līnija, medi-
tācijas  vietas  kormūzikas  klausīšanās  krēslos  un 
aktivitāšu  telpa,  ko  atvēlēs  tam,  lai  varētu  satik-
ties visi dziesmu svētku  tradīcijā  iesaistītie – gan 
dalībnieki,  gan  arī  veidotāji  –,  kā  arī  būs  iespēja 
rīkot seminārus, maināmās izstādes, veikt muzej-
pedagoģiskas  nodarbības.  Visiem  interesentiem 
būs pieejami arī ar dziesmu svētku izpēti saistītie 
materiāli, piemēram, visi pieejamie svētku reper-
tuāru krājumi, dalībnieku datubāze, kā arī plašas 
sabiedrības  iesūtītie  pieredzes  stāsti.  Ekspozīcijā 
tiks  apskatītas  visas  tradīcijas  attīstībai  būtiskās 
nozares – kora, dejas, pūtēju orķestru, simfonisko 
orķestru,  kokļu  mūzikas,  tautas  tērpu,  folkloras 
ansambļu,  tautas  daiļamata  jomas.  Izstāde  būs 
pirmā dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītā pa-
stāvīgā ekspozīcija.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://rmm.lv/wp-content/uploads/2021/03/Padomi-video.pdf
mailto:manisvetki@rmm.lv
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