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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Tiešsaistes tikšanās ar satiksmes
ministru par reģionālo politiku autoceļu
nozarē
Neraugoties uz vairāku gadu diskusijām, joprojām
nav skaidras un reālas finansējuma politikas valsts

reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai, tajā
skaitā saprotamas rīcības un līdzekļu avotu 300
miljonu programmas realizēšanai administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros. Atbildīgajām ministrijām ir nekavējoties jānodrošina skaidra reģionālā politika autoceļu nozarē, uzskata Latvijas

Pašvaldību savienība (LPS) un tās priekšsēdis
Gints Kaminskis.

rīcības plānu Valsts autoceļu sakārtošanas pro
grammai 2021.–2027. gadam.

Lai sagatavotos ikgadējām sarunām šā gada maijā un pārrunātu autoceļu atjaunošanu, sabiedriskā
transporta aktualitātes, platjoslas projektu un zaļo
kursu, LPS pārstāvji 17. februārī tiešsaistē tikās ar
satiksmes ministru Tāli Linkaitu, kā arī Satiksmes
ministrijas (SM), VAS “Latvijas valsts ceļi”, valsts
SIA “Autotransporta direkcija” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
pārstāvjiem. Tikšanās gaitā pašvaldības pauda
nopietnas bažas par šo ministriju sadarbības veidu un nekonsekvenci saistībā ar finansējuma avotu definēšanu reģionālo autoceļu remontdarbiem
un atjaunojamo autoceļu sarakstu sagatavošanu.
Joprojām nav skaidri konkrēti finansējuma avoti,
nav saskaņoti tā apjomi, nav skaidra arī reformas
gaitā atjaunojamo reģionālo autoceļu sarakstu
atbilstība SM īstenotajai politikai. Šo informāciju
katra ministrija pauž atšķirīgi. Satiksmes ministrs
uzsvēra, ka šo jautājumu risinās sadarbībā ar
VARAM un Finanšu ministriju. Savukārt VAS “Latvijas valsts ceļi” pēc lēmuma valdībā publiskos atjaunojamo autoceļu sarakstu.

VARAM informēja, ka šogad autoceļu sakārtošanai būs pieejami apmēram 37 miljoni eiro, kas
sakrīt ar SM piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no
budžeta programmas līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem. Savukārt valdībā ir iesniegts informatīvais ziņojums, kas paredz no valsts budžeta
programmas neparedzētiem gadījumiem piesaistīt vēl 60 miljonus eiro, kas nav saskaņots ar LPS.
Eiropas Atjaunošanas un noturības mehānismā
(RRF) ceļu remontdarbiem ieplānoti 102 miljoni
eiro, bet par šo finansējumu vēl paredzētas diskusijas ar Eiropas Komisiju. Satiksmes ministrs
izteica bažas, ka VARAM pieprasītie 102,9 miljoni
varētu neatbilst RRF atbilstības kodiem. VARAM
plāno 2021. gadā sakārtot autoceļus aptuveni
416 km garumā, 2022. gadā – apmēram 335 km,
bet 2023. gadā – 127 km. Finansējums tikšot piešķirts SM kā autoceļu atjaunošanas programmas
īstenotājam.

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
Aino Salmiņš akcentē: “Dzirdot Satiksmes ministrijas un VARAM savstarpējās diskusijas, tomēr ir
daudz neskaidrību. Šī situācija, kādā veidā saskaņojam un veidojam reģionālo politiku ceļu nozarē,
ir nepieņemama. Mums būtu jāsaprot, kas ir finansējuma avoti, kā tiek izstrādāta šī politika un kas
to savstarpēji saskaņo. Pašlaik redzam, ka tās nav
pašvaldības, jo izvirzītie kritēriji neatbilst reģionālajai politikai. Jautājums pēc būtības: kādā veidā šī
VARAM autoceļu programma sakritīs ar Satiksmes
ministrijas īstenoto politiku? Šobrīd nevar izskaidrot
ministriju nekonsekvento rīcību, jo saņemam pretēju
informāciju gan par finansējumu, gan remontējamo
ceļu sarakstiem. Ceram, ka tuvākajā laikā beidzot
būs skaidrs, kas konkrēti valstī atbildēs par reģionālo ceļu politiku. Tāpēc visiem iesaistītajiem partneriem līdz maijā plānotajām ikgadējām sarunām
būtu jāvienojas par turpmāko rīcību un precīzu pieejamo finansējumu autoceļu remontdarbiem.”
Nav pieļaujams, ka valstij, kas no autoceļu lietotājiem nodokļos 2021. gadā saņem gandrīz 790
miljonus eiro, nav izstrādāta koncepcija autoceļu
atjaunošanas plānam ilgtermiņā. Tāpēc nepieciešams aktualizēt Valsts autoceļu sakārtošanas
programmu 2014.–2023. gadam, lai izstrādātu

Tāpēc pašvaldības aicina pēc iespējas drīzāk viest
skaidrību šajā jautājumā un publiskot konkrēto remontējamo autoceļu posmu sarakstu. Vienlaikus
LPS uzsver, ka jāpilnveido mērķdotācijas piešķiršanas modelis pašvaldību ceļu atjaunošanai.
Tikšanās gaitā norisinājās diskusija par sabiedriskā transporta pieejamību reģionos. Ņemot vērā
krīzes situāciju, sabiedriskā transporta reisu skaits
ir samazināts, ierobežoti arī skolēnu pārvadājumi.
Nozarē veidojas dramatiska situācija, un sarežģīta kļuvusi pakalpojuma pieejamība. 2021. gadam
piešķirta 51 milj. eiro dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.
Tomēr, ņemot vērā situāciju, ir nepieciešama vēl
24,16 miljonu eiro dotācija sabiedriskā transporta
pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai.
LPS uzsver, ka nav skaidri bezmaksas sabiedriskā transporta kritēriji. LPS atbalstījusi “Vidzemes
plānošanas reģiona” iniciatīvu par iespēju veikt
pasažieru pārvadājumus pēc pasažieru pieprasījuma, rezultātā Sabiedriskā transporta pakalpojuma
likumā veiktie grozījumi dod uzdevumu Ministru
kabinetam līdz 2021. gada 30. novembrim iesniegt
Saeimai likumprojektu, kas paredz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu pēc pasažieru
pieprasījuma.
Sanāksmē

puses

pārrunāja

arī

sabiedriskā
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transporta pakalpojuma iepirkumu 2021.–
2030. gadā, par ko joprojām nav skaidrības. Konkurss norisinās jau divus gadus. Nav skaidrs, pēc
kādiem kritērijiem tiks noteikti pasūtāmie apjomi.
Puses vienojās, ka jautājums par sabiedriskā
transporta pakalpojuma pieejamību tiks izskatīts

Pašvaldību vadītāju tikšanās ar veselības
ministru un Vakcinācijas projekta biroja
vadītāju par sadarbību vakcinēšanas
procesā

LPS Tautsaimniecības komitejas sēdē aprīlī.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

pašlaik tam gatavojas 504 ārstu praksēs. Ģimenes
ārsti apzinās pacientus, veidos sarakstus un saziņu
ar iedzīvotājiem.

18. februārī pašvaldību vadītāji tikās ar veselības
ministru Danielu Pavļutu un Vakcinācijas projekta
biroja vadītāju Evu Juhņēviču un pārrunāja vakcinēšanas pret Covid-19 procesu un tā koordinēšanu.
Puses vienojās par regulārām iknedēļas sanāk
smēm, lai nodrošinātu savlaicīgu, skaidru informāciju un sekmīgu sadarbību visā vakcinēšanas gaitā.

Ministrs un birojs aicina pašvaldības atbalstīt ģimenes ārstus transporta nodrošināšanā, ja nepieciešams pārvadāt pacientus vai nodrošināt
nokļūšanu pie iedzīvotājiem, kā arī ambulatoro
kabinetu ierīkošanā. Savukārt tie pacienti, kurus
pret Covid-19 nevakcinēs ģimenes ārsts, ir aicināti
pieteikties tuvākajā ārstniecības iestādē, Vakcinācijas projekta birojā vai tīmekļvietnē manavakcina.lv vai zvanīt pa tālruni 8989.

Vakcinācijas biroja vadītāja informēja par situāciju
un vakcinācijas norisi medicīnas darbiniekiem un
sociālās aprūpes centru darbiniekiem un iemītniekiem. Šonedēļ tiks uzsākta vakcinācijas trešā fāze,
kurā vakcinēs seniorus vecumā virs 70 gadiem.
Tajā iesaistīsies un to nodrošinās ģimenes ārsti,

Pašvaldību vadītāji pauda gatavību aktīvi iesaistīties vakcinēšanas procesā un sniegt atbalstu.
Jau šobrīd daudzās pašvaldībās iesaistās sociālie dienesti, tiek piedāvātas atbilstošas telpas,
transports. Visvairāk jautājumu pašvaldībām ir
par vakcinējamo iedzīvotāju rindu veidošanas un
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koordinēšanas nosacījumiem, kā arī par to iedzīvotāju koordinēšanu, kurus nevakcinēs ģimenes
ārsts. E. Juhņēviča apliecināja, ka no pašvaldībām
pašlaik ir vajadzīga informācija par iedzīvotājiem
vecumā virs 70 gadiem, savukārt rindu un vakcinēšanas norisi nodrošinās pats Vakcinācijas birojs.
Puses diskutēja arī par monitorēšanas iespējām
sociālās aprūpes centros, lai nodrošinātu savlaicīgu un skaidru informāciju par vakcinētajiem darbiniekiem un iemītniekiem. Vakcinācijas birojs
pauda gatavību iesaistīties un sniegt atbalstu pašvaldībām problēmjautājumu risināšanā un šķēršļu
novēršanā.

LPS tikšanās ar Valsts meža dienesta
pārstāvjiem par mikroliegumiem un
ugunsapsardzību mežā

16. februārī LPS rīkoja tikšanos ar Valsts meža dienesta (VMD) pārstāvjiem, kas tika translēta tiešraidē. Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” jeb šeit.
Sanāksmē VMD speciālisti informēja par ugunsapsardzību mežā un pašvaldību un VMD sadarbību
lēmumu pieņemšanā par mikroliegumu izveidi
meža zemēs.
Vispirms sanāksmes vadītāja LPS padomniece
lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe deva

Puses vienojās arī par komunikāciju un informācijas materiālu nodrošināšanu iedzīvotājiem un sociālās aprūpes centriem, lai maksimāli sniegtu visu
nepieciešamo informāciju un rosinātu uzticēties
vakcinācijai.
Visbeidzot, pašvaldību vadītāji un Vakcinācijas
biroja vadība vienojās par regulārām sanāksmēm
dažādu jautājumu pārrunāšanai, un nākamā saruna plānota jau šonedēļ.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

vārdu VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietniekam Zigmundam Jaunķiķim, kurš
pastāstīja par meža ugunsapsardzību, minēja arī
statistiku par meža ugunsgrēku skaitu un uzsvēra, cik svarīgi informēt iedzīvotājus ugunsnedrošajā periodā. VMD pārstāvis arī atgādināja, kādi
ir meža īpašnieku pienākumi ugunsapsardzības
jomā: nodrošināt mineralizēto joslu ierīkošanu;
iesniegt ugunsdrošības prevencijas plānu; novākt
pielūžņojumu, kas traucē ugunsdzēsības transportam; sakārtot ceļus un piebrauktuves ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām. Vēl viņš vērsa uzmanību uz meža inventarizācijas nozīmi un atzīmēja,
ka pašvaldībām jāinventarizē 7544 ha savu mežu,
par kuriem VMD nav informācijas, jo tas nereti var
būt traucēklis ugunsgrēka gadījumā.
Diskusiju par mikroliegumu veidošanu meža zemēs iesāka VMD Meža resursu pārvaldības departamenta Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs
Andis Purs, kurš iepazīstināja ar normatīvo regulējumu un pastāstīja par to, ko VMD gaida no pašvaldībām.
Mikroliegumu veidošanu nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums, Meža likums un tiem pakārtotie normatīvie akti, no kuriem svarīgākie ir
2012. gada 18. decembra Ministru kabineta (MK)
noteikumi nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu
noteikšanu” un 2000. gada 5. decembra MK noteikumi nr. 421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo
biotopu veidu sarakstu”. Par mikroliegumu veidošanu atbild trīs institūcijas: Dabas aizsardzības
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pārvalde nosaka mikroliegumus nemeža zemēs,
dabas rezervātos un nacionālajos parkos (izveidoti
127 mikroliegumi), Zemkopības ministrija nosaka
mikroliegumus īpaši aizsargājamo zivju sugu nārsta vietās (viens mikroliegums), un Valsts meža
dienests nosaka mikroliegumus meža zemēs ārpus dabas rezervātiem un nacionālajiem parkiem.
VMD izveidojis 2778 mikroliegumus, no kuriem
90% atrodas valsts īpašumos, 8% privātajos un
2% pašvaldību mežos. Visvairāk mikroliegumu noteikti mazajam ērglim, tad seko mednis, melnais
stārķis u. c. Priekšlikumu mikrolieguma izveidošanai var iesniegt jebkura juridiska vai fiziska persona. Pieņemot lēmumu, tiek vērtētas sabiedrības,
vides un ekonomikas intereses, un, kā uzsvēra
eksperts: “Dabas aizsardzībai ir jābūt saglabājošai,
nevis uzspiedošai.”
Beidzamo 100 mikroliegumu veidošanā VMD nosūtījis vēstules pašvaldībām viedokļu sniegšanai
un saņēmis tikai 27 piekrītošas atbildes, septiņus
iebildumus, bet no 66 pašvaldībām atbildes nav
saņemtas. Vēstulēs pašvaldībām VMD informē par
priekšlikuma saņemšanu ar pievienotu mikrolieguma un tā buferzonas raksturojošo informāciju,
ierobežojumiem un pieejamām kompensācijām
un aicina sniegt viedokli par mikrolieguma un
buferzonas izveidošanu. Viedokļa nesniegšanas
gadījumā VMD uzskata, ka pašvaldībai nav iebildumu pret šā mikrolieguma un buferzonas izveidi.
Sekmīgākai turpmākajai sadarbībai VMD patlaban
gatavo anketu “Pašvaldības viedoklis par mikrolieguma un buferzonas izveidošanu” un aicina sniegt
priekšlikumus par to.
Sarunu turpināja LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa, analizējot mikroliegumu izveides praktiskos aspektus. Viņa norādīja, ka mikroliegumos ietilpst teritorijas īpaši aizsargājamo dzīvnieku, augu, sēņu, ķērpju, biotopu
saglabāšanai un putnu aizsardzībai, savukārt buferzonas ierīkotas ap medņu riesta vietām un citu
īpaši aizsargājamo sugu putnu ligzdām un ap meža
biotopiem ar paaugstinātu mitruma režīmu. Mikroliegumu aizņemtās platības Latvijā ir lielas, un
tas nozīmē, ka daudzos tūkstošos hektāru aizliegta
gan mežsaimnieciskā darbība, gan grāvju un ceļu
būvniecība un periodiskā ceļu uzturēšana, gan darbības, kas maina ūdens režīmu gruntsūdeņos, pazemes ūdeņos, ūdenstilpēs un ūdenstecēs, derīgo
izrakteņu ieguve, jebkādu notekūdeņu novadīšana
un citas ierobežojošas darbības. Par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem mikroliegumos īpašnie-

kiem noteiktas kompensācijas, bet buferzonās nekādas kompensācijas nav paredzētas.
S. Bērziņa diskusijai piedāvāja LPS viedokli par
mikrolieguma izveides kārtību. Pēc LPS domām,
ekspertam būtu jāsniedz pamatojums no vides
viedokļa, kāpēc konkrētais mikroliegums ir nepieciešams, un kādi ir nosacījumi. Savukārt pašvaldībai jāizvērtē, vai un kā potenciālais mikroliegums
iespaidos iedzīvotāju un uzņēmēju sociāli ekonomiskās intereses, kā arī mikrolieguma atbilstība
tās teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā paredzētajai atļautajai zemes izmantošanai. Pašvaldībai atzinumā būtu jāatbild uz jautājumiem, kas
izriet no aizliegtajām un/vai ierobežotajām darbībām: vai ietekmēta koplietošanas meliorācijas
sistēma un kā; vai aizliegums izbūvēt grāvjus vai
iespējamais aizliegums grāvjus atjaunot ietekmēs
apkārtējos iedzīvotājus, un cik īpašumu kādā platībā draud applūst; vai caur mikroliegumu ved ceļš,
kura periodiskās uzturēšanas aizliegums ietekmēs
iedzīvotājus un uzņēmējus un kā; vai caur potenciālo mikroliegumu ved vienīgais ceļš, pa kuru iespējams pievest kokmateriālus no cirsmām citās
mežaudzēs, ja jā, cik īpašnieku un kā ietekmēs
sezonālais aizliegums kokmateriālu pievešanai;
ja potenciālā mikrolieguma teritorijā tiek novadīti
notekūdeņi, ko un kā ietekmēs aizliegums novadīt jebkādus notekūdeņus; kāda būs mikrolieguma ietekme, ja to veidos vietā, kur pašvaldības
teritorijas attīstības plānā paredzētas konkrētas
darbības, kas ir potenciāli aizliegtas, piemēram,
atpūtas vietu izveide, vai ir alternatīva attīstības
ieceres īstenot citā vietā utt. Argumentiem jābūt
pamatotiem un pierādāmiem, jo bieži gadās, ka
lēmums par mikroliegumu izveidi tiek apstrīdēts
tiesā. Arī īpašniekam būtu jāsniedz savs viedoklis
par personīgajām sociālajām un ekonomiskajām
interesēm un iespējamiem zaudējumiem, ko radītu mikrolieguma izveide viņa īpašumā.
Tālākajā diskusijā tika spriests par to, kā salāgot dabas un saimnieciskās intereses un kā īpašniekiem
pareizi sadzīvot ar tām vērtībām, kas ir viņu mežos.
Sanāksmē sniegtās prezentācijas skatiet šeit!
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore
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Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides
aizsardzība” tikšanās par atkritumu
apsaimniekošanu

18. februārī attālināti notika pašvaldību sadarbības tīkla “Vides aizsardzība” tikšanās, ko vadīja
LPS padomniece Sniedze Sproģe.
Piepildītās dienas darba kārtībā bija Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.–2028. gadam
un tuvākajā laikā risināmie jautājumi, lai sasniegtu
nospraustos mērķus atkritumu apsaimniekošanas
jomā. Viedokli par plānu, problēmām un atkritumu apsaimniekošanas nākotni gan savā reģionā,
gan Latvijā izteica atkritumu apsaimniekošanas
reģionu pārstāvji no Kurzemes (Normunds Niedols, Gaitis Celms un Ēriks Zaporožecs), Latgales
(Jurijs Petkevičs un Aivars Pudāns), Vidusdaugavas (Guntars Gogulis), Vidzemes (Gints Kukainis
un Aldis Amantovs), Zemgales (Alvils Grīnfelds),
Pierīgas (Baiba Rosicka) un Rīgas (Mairita Lūse).
Kopsavilkumu un viedokļu apkopojumu sniedza
Sniedze Sproģe (sk. prezentāciju šeit!).
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā (šeit)
noteikto mērķu īstenošanai atvēlēti astoņi gadi.
Šajā laikā ne tikai jāpanāk atkritumu apjoma samazināšana, bet jāvirzās uz aprites ekonomiku,
jāuzlabo sadzīves atkritumu dalīta savākšana un
pārstrāde un jāveic vēl daudz citu darbu.
Līdz šim atkritumu apsaimniekošana Latvijā organizēta desmit atkritumu apsaimniekošanas reģionos (AAR), bet atbilstoši jaunajam plānam tie būs
pieci, un jaunās reģionu robežas tiks nospraustas
jau maijā. AAR un pašvaldības ļoti cer, ka robežu noteicēji un lēmumu pieņēmēji ieklausīsies arī
viņu viedoklī.
Par tuvāku un tālāku nākotni domājot, pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionāļiem lielākās bažas ir ne tikai par robežu

maiņu un izveidoto sistēmu pārstrukturizāciju,
bet arī par AAR saistībām – līgumiem, kredītiem,
galvojumiem, ieguldīto privāto kapitālu un koncesijas līgumiem. Reforma prasīs jaunus tēriņus, kas
atsauksies uz atkritumu ražotāju un iedzīvotāju
maciņiem, tajā pašā laikā Pasaules Banka savās
rekomendācijās norāda, ka maksājumu apmērs
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem
nedrīkst pārsniegt 1% no mājsaimes ienākumiem.
Līdz šim konkrētus reformas aprēķinus atbildīgā
institūcija – VARAM – ne AAR, ne pašvaldībām
nav cēlusi priekšā. Valsts plānā tikai noteikts, ka
VARAM līdz 2022. gada 30. decembrim jāizstrādā
un jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu finansiālajām saistībām. Tāpat vēl nav pat
uzmetumu normatīvajiem aktiem par reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas centru funkcijām un
pienākumiem izvirzīto atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai.
Šobrīd jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, un šī bija
tikai viena no sarunām par atkritumu apsaimniekošanas jomas nākotni, bet priekšā būs vēl daudzas tikšanās, meklējot visiem pieņemamus risinājumus.
Šajā reizē noderīgu informāciju par pašvaldību kapitālsabiedrību izvērtēšanu un attīstības plānošanu, līgumsaistībām, kredītsaistībām un privāto un
publisko partnerību (PPP) atkritumu apsaimniekošanas jomā sniedza zvērināts advokāts Edgars
Atlācis.
Par aktualitātēm atsevišķos atkritumu veidos pašvaldību pārstāvjiem pastāstīja “Eco Baltia” vides
sektora vadītājs Jānis Aizbalts, kurš raksturoja
tekstila savākšanas infrastruktūras attīstīšanu nākotnē, un Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas (LRAA) vadītāja Tīna Lūse, kura iepazīstināja ar riepu apsaimniekošanas jaunumiem un riepu
depozīta sistēmas ieviešanas gaitu.
Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs visus
ieinteresēja ar stāstījumu par prasībām atkritumu
apsaimniekošanas autoparka nomaiņai saskaņā ar
zaļā iepirkuma nosacījumiem. Savukārt Latvijas
Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas
izpilddirektors Armands Nikolajevs pastāstīja par
principu “maksā, cik izmet!”, analizējot Jūrmalas
piemēru, un dalījās pārdomās par pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumiem.
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Vides aizsardzības tīkla sanāksmes videoieraksts
pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” jeb šeit. Prezentācijas meklējiet šeit!

Videokonference par aktualitātēm
izglītībā Covid-19 situācijā

19. februārī LPS notika videokonference-seminārs, kurā pārrunāja mācību organizēšanu klātienē, izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku testēšanu, kā arī citus aktuālus jautājumus izglītības
sistēmā Covid-19 laikā.
Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai
sekojot šai saitei.
Vispirms sanāksmes vadītāja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra Dundure un Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece iepazīstināja ar iepriekšējā dienā MK pieņemtajiem grozījumiem par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu.
Pēc tam Nacionālās mikrobioloģijas references
laboratorijas vadītāja p. i. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas laboratorijas galvenais
speciālists Dr. Sergejs Ņikišins raksturoja atšķirības testos Covid-19 specifiskajā diagnostikā un kurās situācijās kādus testus izmantot. Viņš parādīja,
kā izskatās testu ņemšanas ierīces, un izstāstīja
par siekalu un antigēnu testu priekšrocībām un
trūkumiem (skatiet prezentācijā šeit!).
Savukārt Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja Alla No-

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

gotkova informēja par izglītības iestāžu pedagogu
un tehnisko darbinieku testēšanu. Viņa atzīmēja,
ka pašlaik testus nodrošina četras laboratorijas un
plānots katru izglītības iestādi piesaistīt konkrētai
laboratorijai.
18. februārī pieņemtie grozījumi MK 2020. gada
6. novembra rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” nosaka, ka mācības klātienē 1.–4. klasēs var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības
iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu,
ja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC)
tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka uz
kārtējās kalendārās nedēļas trešdienu 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā
teritorijā nepārsniedz 200. Izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jānodrošina bērniem iespēja nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā. Šie nosacījumi attiecas gan uz vispārīgās, gan
pirmsskolas, gan speciālās izglītības iestādēm.
Atbilstoši šābrīža epidemioloģiskajai situācijai klātienes mācības 1.–4. klasē šonedēļ drīkst uzsākt 25
novados: Alsungas, Auces, Burtnieku, Cesvaines,
Dagdas, Durbes, Ērgļu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvil
ostas, Pļaviņu, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu,
Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Tērvetes, Vecumnieku un Vecpiebalgas novadā.
IZM ieteikumus klātienes mācību atsākšanai atradīsit šeit.
Tā kā kumulatīvais rādītājs “200 gadījumi uz
100 000 iedzīvotājiem 14 dienās” nevar būt vienīgais kritērijs, lai izvērtētu situāciju, un jāņem vērā
arī citi faktori, kas ietekmē Covid-19 izplatību, ministri vienojušies nākamajā MK sēdē lemt par papildu kritērijiem. Galavārdu par novadiem, kuros
varēs uzsākt vai turpināt klātienes mācības, teiks
SPKC pēc tam, kad 14 dienu griezumā būs izanalizēta saslimstības dinamika un ar to saistītie epidemioloģiskās drošības riski katrā novadā.
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Lēmums par mācību uzsākšanu klātienē jāpieņem
izglītības iestādes dibinātājam, informējot izglītības iestādes padomi, audzēkņus un viņu vecākus
vai likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Pamatojums lēmuma pieņemšanai
ir 19. februārī izdotais oficiālā izdevuma “Latvijas
Vēstnesis” papildu laidiens nr. 35A ar MK noteikumu un rīkojuma nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” oficiālajām publikācijām. Pieņemtie grozījumi rīkojumā nr. 655 – šeit.

• atbildīgā persona par skrīningu savā iestādē
(vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts);

Ieteikums izglītības iestāžu vadītājiem un skolu
vecāku padomes pārstāvjiem būt klāt novada domes sēdē, kad vietējie deputāti lems par mācību
atsākšanu klātienē.

Inspekcija elektroniski informēs iestādi par piesaistīto laboratoriju, nosūtīs instrukciju siekalu testiem
un laboratorijas kontaktus jautājumu precizēšanai
(iknedēļas testu skaits, paraugu nodošanas laiks
u. c.). Laboratorija sazināsies ar izglītības iestādes atbildīgo personu par skrīningu, informēs par
testu piegādes un paraugu nodošanas datumu un
laiku un, ja nepieciešams, sniegs atbildes uz jautājumiem par skrīninga gaitu.

LPS tuvākajā laikā rīkos praktisku videokonferenci
par testu veikšanu izglītības iestādēs, kā arī citiem
jautājumiem.
Papildus sniedzam Veselības inspekcijas (VI) informāciju par ikdienas skrīningu izglītības iestādēs. VI informē, ka skrīninga mērķis ir identificēt
inficētās personas, t. sk. bez simptomiem, lai nepieļautu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs un
arī ārpus tām.
Ikdienas Covid-19 skrīningam izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti.
Skrīningam jāpiesakās elektroniski, nosūtot pieteikumu inspekcijai uz e-pasta adresi projekti@
vi.gov.lv. Prioritārā kārtībā tiks apstrādāti pieteikumi no skolām, kuras atsāks mācības klātienē.
Katrai izglītības iestādei, piesakoties skrīningam,
jānorāda:

• nepieciešamais testu skaits nedēļā klātienē nodarbinātajiem pedagogiem un citiem iestādes
darbiniekiem, kas kontaktējas ar pedagogiem
un audzēkņiem.
Pēc izglītības iestādes pieteikuma saņemšanas
inspekcija to nosūtīs vienai no skrīningā iesaistītajām laboratorijām.

VI atgādina, ka personas, kuras pārslimojušas
Covid-19 infekciju, nav pakļautas plānveida skrīningam un izmeklēšanai pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja
gadījums bija asimptomātisks.
Inspekcija aicina visas izglītības iestādes aktīvi sadarboties un iesaistīties skrīninga organizēšanā!
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Videokonference “Bērni likumu
krustcelēs: soda aizstāšana ar atbalstu
un uzraudzību”

24. februārī plkst. 10 notiks videokonference
“Bērni likumu krustcelēs: soda aizstāšana ar atbalstu un uzraudzību”, kurā Tieslietu ministrija
prezentēs ideju par bērnu administratīvās atbildības un audzinošu piespiedu līdzekļu regulējuma
reformu.
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Darba kārtība:
1. Ievadvārdi un videokonferences atklāšana –
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
2. Ministra uzruna par reformas galvenajiem mērķiem – tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
3. Tieslietu ministrijas (TM) prezentācija par jauno politiku bērnu atbalstam un uzraudzībai –
TM valsts sekretāra vietniece tiesību politikas
jautājumos Laila Medina un TM Valststiesību
departamenta direktore Sanita Armagana.
4. Pašvaldību labās prakses piemēri, kas iedves-

Videokonference par blīvi apdzīvotām
teritorijām

mo TM, – Tukuma novada, Saldus novada un
Jūrmalas pašvaldība.
5. Jautājumi un atbildes.
Videokonferenci tiešraidē varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs –
Tiešraide” jeb šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pasākuma programma:
10:00–10:20 – Blīvi apdzīvotas teritorijas un pilsētu
apkaimes – pamats statistikas aprēķināšanai mazās teritorijās – CSP Izplatīšanas risinājumu daļas
vadītājs Dāvis Kļaviņš.
10:20–10:40 – Teritoriālā statistika. Vai ikvienam
sasniedzama? – CSP Informācijas un komunikācijas departamenta direktors Uldis Ainārs.

24. februārī plkst. 10 LPS “Vidzemes plānošanas
reģiona” Inovāciju nedēļā rīko konferenci “Blīvi
apdzīvotas teritorijas”.

10:40–11:10 – Blīvi apdzīvotu teritoriju izmantošanas iespējas – LPS vecākais padomnieks Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
docents Dr. phys., Dr. oec. Māris Pūķis.

Pirms diviem gadiem Centrālā statistikas pārvalde
(CSP) sāka publicēt datus par blīvi apdzīvotām teritorijām, kurus arvien biežāk izmanto dažādi speciālisti. Šajā konferencē tiks skaidrots, kas ir blīvi
apdzīvotas teritorijas, kādas ir iespējas, redzēsit
pieredzes stāstu, kā Mārupes pašvaldība izmanto
šīs teritorijas ūdenssaimniecībā, un kādi ir pieejamie rīki tiešsaistē.

11:10–11:25 – Blīvi apdzīvotu teritoriju izmantošana ūdenssaimniecībā – Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Konference būs skatāma Microsoft Teams platformā šajā saitē.

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis

Videokonference par mājas (istabas)
dzīvnieku labturības prasību ievērošanu
25. februārī plkst. 11 LPS rīko videokonferenci par
mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, uzskaiti un kontroli, kā arī par klaiņojošo
dzīvnieku ķeršanu, nogādāšanu patversmēs, sav-

11:25–11:45 – Blīvi apdzīvoto teritoriju interaktīvā
karte ikvienam – LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.
Saite uz pasākumu šeit.

laicīgu atdošanu īpašniekiem (turētājiem) un saprātīgu kritēriju izvirzīšanu iepirkumiem šo darbu
veikšanai.
Darba kārtība:
11:00 – Normatīvo aktu aktualitātes mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības jomā – Zemkopības
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12:10 – Informācija par e-pakalpojumu “Suņu nodevas nomaksa” – Rīgas ERAF projekta pārstāve
Baiba Liepiņa.
12:25 – Veterinārmedicīnas prasības, veterinārārstu un pašvaldību sadarbība – Latvijas Veterinārārstu biedrības Mazo dzīvnieku veterinārārstu
sekcijas vadītājas vietniece Lita Konopore.
Jautājumi, atbildes, secinājumi.
ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone.
11:40 – Suņu reģistrācija Lauksaimniecības datu
centrā, sadarbība ar pašvaldībām, atbildība par
datu lietošanu – Lauksaimniecības datu centra direktors Ivans Vorslovs.

LPS Valdes sēde

Sanāksmi varēs skatīties tiešraidē 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.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

drošināšanai pašvaldību izglītības iestādēs – informēs LPS padomniece Ināra Dundure.
3. Diskusija par Atveseļošanas un noturības mehānismu – informēs LPS padomniece Andra
Feldmane.

LPS Valdes sēde notiks 2. martā plkst. 10.

4. Par aktualitātēm sabiedriskā transporta pakalpojuma jomā un paredzēto finansējumu autoceļiem – informēs LPS padomnieks Aino Salmiņš.

Darba kārtība:

5. Dažādi.

1. Tikšanās ar Valsts kontrolieri Rolandu Irkli.
2. Par kārtību un prasībām klātienes izglītības no-

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Videoseminārs par sadarbību saistībā ar
roņu mazuļiem liedagā
LPS sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
(DAP) 2. martā plkst. 13:30 rīko tiešsaistes semināru Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldību pārstāvjiem par sadarbību un svarīgiem faktoriem saistībā ar roņu mazuļiem liedagā.
Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa

Foto: Andris Soms
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Halichoerus grypus mazuļi, kas izlīduši no ūdens,
lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā
vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājama
suga, tāpēc to aizsardzībai nepieciešams arī pašvaldību atbalsts un iesaiste.
Semināra darba kārtība:
1. Roņi Baltijas jūrā: vai tiem nepieciešama cilvēka
“palīdzība” – DAP vecākais eksperts Valdis Pilāts.
2. DAP sadarbība ar pašvaldībām, rīcības plāns
pirms “roņu sezonas” liedagā – DAP ģenerāldirektora vietnieks Andris Širovs.
Videokonferenci tiešraidē varēs skatīties LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs –
Tiešraide” vai sekojot šai saitei.
DAP arī atgādina, ka ir jau izsūtījusi informatīvu

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksme
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāk
sme-seminārs notiks 5. martā
plkst. 10 tiešraidē no LPS mītnes.
Darba kārtība:
10:00 – LPIA Valdes informācija – LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis.
LPS padomnieku informācija par aktuālo.
10:30 – Darba tirgus pandēmijas laikā – Latvijas
Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenais
ekonomists Dr. Oļegs Krasnopjorovs.
Jautājumi, atbildes.
11:30 – Platjoslas projekta statuss un uzdevumi
2021. gadam – Latvijas Valsts radio un televīzijas
centra (LVRTC) projektu vadītājs Ivars Īverts.

vēstuli pašvaldībām, lūdzot:
• veikt preventīvus pasākumus, kas ierobežotu
suņu atrašanos pludmalēs, piemēram, izvietojot informāciju vietējos medijos un pašvaldības
tīmekļvietnē un uzstādot brīdinājuma zīmes
pludmalēs;
• laikā no marta līdz aprīļa vidum nozīmēt pašvaldības policijas papildu ekipāžu, lai kontrolētu šo
ierobežojumu ievērošanu un pasargātu gan pelēkos roņus, gan arī iedzīvotāju mājdzīvniekus;
• pastiprināti uzraudzīt kārtību pludmalē un atbilstīgi Veterinārmedicīnas likuma 21.1 pantā
noteiktajam nodrošināt mirušo dzīvnieku savākšanu un iznīcināšanu.
Maija Rēna,
DAP sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

11:50 – Platjoslas veiksmes stāsts Madonas novadā – Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris
Lungevičs un IKT atbildīgais speciālists.
12:05 – Platjoslas projekta pieredzes stāsts Jaunpils novadā – SIA “REDAM” reģionālais operators
Reinis Mizga.
Jautājumi un atbildes.
12:30 – Pašvaldību vajadzības, ko atklāj anketēšana; LVRTC pakalpojumi pašvaldībām – LVRTC Komercdepartamenta direktors Mārcis Dzenis.
Jautājumi un atbildes.
Sanāksme tiks translēta tiešraidē 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.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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EIROPĀ UN PASAULĒ
46 valstu delegāciju sekretāri gatavojas
kongresa jaunajam periodam

martā, kad pirmo reizi attālināti notiks lielākais
kongresa pasākums – plenārsēde.
Parasti plenārsēde notika divas reizes gadā, kad
Strasbūrā tikās vairāk nekā 400 Eiropas pašvaldību
pārstāvji. Diemžēl pagājušajā gadā abas plenārsēdes mums visiem zināmu iemeslu dēļ tika atceltas.
Tomēr šāgada pavasara plenārsēde notiks, un tā
būs attālinātā formā.
Pirms ieiet jaunajā kongresa piecgadē, pavasara
plenārsēdē tiks ievēlēts Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa prezidents, Vietējās un Reģionālās palātas prezidenti un viņu vietnieki, trīs komiteju prezidenti un viņu vietnieki, kā arī tiks apstiprināti kongresa jaunie valstu delegāti.

16. februārī notika Eiropas Padomes Vietējo un
reģionālo pašvaldību kongresa nacionālo delegāciju sekretāru attālinātā sanāksme, kurā kongresa ģenerālsekretāra Andreasa Kīfera vadībā tika
spriests par kongresa sagatavošanos nākamajam
periodam, kas ilgs no 2021. līdz 2026. gadam.
Kongresa nākamais periods tiks uzsākts šā gada

Eiropas Reģionu komitejā dalās ar
Kuldīgas novada plāniem sociālajā jomā

17. februārī Eiropas Reģionu komitejas (RK) Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas sēdē Latvijas delegācijas
RK locekle Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa uzsvēra aprūpes darbinieku trūkuma
jautājuma risināšanas steidzamību.

Sanāksmē sekretāri pārrunāja uz šiem amatiem
pretendējošo kandidātu pieteikšanās kārtību, balsošanas kārtību, kā arī citus organizatoriskus jautājumus.
Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Diskutējot par aprūpētāju un aprūpes nākotni Eiropā un pašvaldību iespējām šo problēmu risināt,
Bērziņa atklāja, ka Kuldīgas novadā aprūpes darbinieku trūkums jo īpaši jūtams Covid-19 pandēmijas laikā, kad grūti atrast kvalificētu aizstājēju, ja,
piemēram, kāds aprūpes darbinieks dodas pensijā:
“Šīs būtiskās problēmas risinājumam jābūt tūlītējam,
jo pašvaldībā mēs jūtam strauju pieprasījuma pieaugumu pēc aprūpes pakalpojumiem, vai tā būtu institucionāla aprūpe, vecāka gadagājuma cilvēku dienas
centru pakalpojumi vai mājas aprūpe. Piemēram, pēdējo četru gadu laikā iemītnieku skaits institucionālajās aprūpes iestādēs ir dubultojies,” norādīja Bērziņa.
Latvijas delegācijas locekle arī atklāja, ka, lai risinātu šo būtisko problēmu un piesaistītu aprūpes
darbiniekus, Kuldīgas novadā patlaban strādā
pie pašvaldības finansētas stipendiju programmas. Tāpat novadā aprūpes darbiniekiem sniedz
dažāda veida psiholoģisko atbalstu emocionālās
izdegšanas ierobežošanai.
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Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja arī atklāja
plānus izveidot senioru grupu dzīvokļus: “Šādos
dzīvokļos vide un apstākļi ir tuvāki mājas apstākļiem, tie veicina vienmērīgāku pāreju no dzīves mā-

jās uz dzīvi aprūpes iestādē,” pastāstīja Bērziņa.
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS
pārdomāts lēmums un mērķēts piešķīrums” –
LPS padomnieces Ilzes Rudzītes dalība LR1
raidījumā “Ģimenes studija” par 500 eiro krīzes
pabalstu par katru ģimenē apgādībā esošo bērnu (šeit un šeit).
• 17. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 1 – LPS
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs LR1 raidījumā “Pēcpusdiena” par vakcināciju (šeit).

• 15. februārī LSM.lv; ReTV; Replay.lv: “Lauku
skolu audzēkņi par 9% mazāk tehniski nodrošināti attālinātām mācībām nekā skolēni Rīgā” –
par attālināto mācību problēmjautājumiem,
tehnisko nodrošinājumu, LPS pētījumu un
LPS padomnieces Ināras Dundures komentāri
(šeit).
• 17. februārī LETA: “LPS: jāuzlabo vakcinācijas
koordinācija” – par Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdi un
LPS padomnieka Aino Salmiņa sacīto tajā par
Vakcinācijas biroja darbu un pašvaldību iesaisti
vakcinācijas procesā.
• 17. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 1; Replay.
lv: “500 eiro krīzes pabalsts par katru bērnu: cik

• 17. februārī Rīga TV24 – LPS padomnieces Ināras Dundures dalība diskusijās raidījumā “Latvija pēc novadu reformas” par novadu reformu
un skolu tīkla sakārtošanu (1. daļa šeit; 2. daļa
šeit).
• 18. februārī LSM.lv; Latvijas Radio 4 – LPS
padomnieces Ināras Dundures dalība LR4 raidījumā “Подробности” par mācību atsākšanu
klātienē (šeit).
• 19. februārī LETA: “Notiks tiešsaistes konference par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem
uzņēmumiem” – par Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sadarbībā ar Britu padomes pārstāvniecību Latvijā un LPS organizēto
tiešsaistes konferenci “Kāpēc mums to vajag?”
un LPS ekspertu dalību tajā.
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• 19. februārī Jauns.lv: “Kaminskis: pašvaldības
ir gatavas sniegt atbalstu vakcinācijas nodrošināšanā” – par LPS priekšsēža Ginta Kamin
ska interviju LTV raidījumā “Rīta panorāma” un
pašvaldību gatavību operatīvi sniegt atbalstu
vakcinācijā pret Covid-19 (šeit).

• 19. februārī LSM.lv; ReTV; Replay.lv: “Pašvaldības ir gatavas palīdzēt vakcinācijā pret Covid-19” – LPS priekšsēža Ginta Kaminska intervija LTV1 raidījumā “Rīta panorāma” (šeit un šeit).
• 19. februārī LETA: “Kaminskis: pašvaldības ir
gatavas sniegt atbalstu vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanā” – par LPS priekšsēža
Ginta Kaminska sacīto intervijā LTV raidījumam “Rīta panorāma”.

• 19. februārī ReTV: “Pašvaldību deputāti savu
darbu domju sēdēs nelabprāt atklāj sabiedrībai” – par pašvaldību domju sēžu atklātumu un
LPS padomnieces Kristīnes Kinčas komentārs
(šeit un šeit).

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

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.
Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.
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LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.
Nr. VSS nosaukums
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums

VSS-82 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai”
VSS-99 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos
nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un
izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””
VSS-92 – Informatīvais ziņojums “Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā”
VSS-86 – Rīkojuma projekts “Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zviedra ceļš” pārņemšanu valsts
īpašumā”
VSS-84 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu”
VSS-85 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai
piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā”

15.02.2021. 28.01.2021.

Nē

15.02.2021. 11.02.2021.

Jā

15.02.2021. 04.02.2021.

Jā

16.02.2021. 04.02.2021.

Jā

19.02.2021. 04.02.2021.

Jā

19.02.2021. 04.02.2021.

Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti
18. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:
VSS-117 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos
nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu””
VSS-118 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. novembra noteikumos
nr. 1312 “Noteikumi par darbību ierobežojumiem
aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem””
VSS-119 – Noteikumu projekts “Valsts aizsardzības mācības nometņu izglītojamo un jaunsargu

veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība”
VSS-120 – Noteikumu projekts “Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības
kārtība”
VSS-116 – Informatīvais ziņojums “Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”
VSS-128 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”
VSS-129 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli””
VSS-131 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos
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nr. 633 “Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā””
VSS-132 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374
“Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””
VSS-123 – Noteikumu projekts “Par Daugavpils
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kun-

gadruvas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-125 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu novada
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Kaļķu
ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-126 – Rīkojuma projekts “Par Auces novada
pašvaldības nekustamā īpašuma “P104 rekultivētā
zeme” pārņemšanu valsts īpašumā”

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Saslimstība ar Covid-19 Latvijā turpina
lēni samazināties

Ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits Latvijā otro nedēļu pēc kārtas turpina lēni samazināties: salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu saslimstība samazinājusies par 1,9%. Latvijas 14 dienu kumulatīvais
rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 508,7. Lai varētu
runāt par epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, kas vienlaikus ļautu relatīvi droši mazināt valstī noteiktos ierobežojumus, saslimstības rādītājam jābūt mazākam par 200 saslimušo uz 100 000
iedzīvotāju jeb ne vairāk kā 270 jaunatklātu gadījumu dienā. Tikmēr Igaunijā saslimstība pieaug, un
mūsu kaimiņvalsts ar saslimstības rādītāju 648,5 ir
otrajā vietā no Eiropas Savienības valstīm.
Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā veikti kopumā
66 173 testi, un vidējais pozitīvo testu īpatsvars
ir 7,3% (pirms septiņām dienām – kopumā 98 325
testi, pozitīvo testu īpatsvars – 7,2%). Veikto testu
skaita dinamika samazinājusies par 3,1%, veicot
vidēji 9453 testus dienā (pirms septiņām dienām – 9761 tests dienā).

Aizvadītajā nedēļā fiksēti 4813 jauni inficēšanās
gadījumi ar Covid-19 salīdzinājumā ar 4906 jauniem gadījumiem pirms septiņām dienām. Saslimstības samazinājums vērojams visos reģionos
(t. sk. Rīgā), izņemot Kurzemi, kur turpinās neliels
pieaugums. Pēdējo nedēļu laikā vērojams neliels
saslimstības pieaugums bērnu vidū (visaugstākā
saslimstība ir 15–19 gadus veco jauniešu vidū), savukārt mazliet samazinās saslimstība gados vecāko iedzīvotāju vidū (vecumā virs 65 gadiem).
Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) Latvijā šobrīd ir
1,0 (pirms nedēļas bija 0,92). Tas nozīmē, ka 100
saslimušo inficē 100 citus cilvēkus.
Stacionēto Covid-19 pacientu skaits pēdējo septiņu dienu laikā ir samazinājies par 16,2%: tika stacionēti vidēji 70 cilvēku dienā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta 21. februāra datiem stacionāros šobrīd ārstējas 819 Covid-19 pacienti, no
kuriem 740 cilvēki ir ar vidēju slimības gaitu, bet 79
pacienti – ar smagu slimības gaitu.
Noderīgas saites:
• jaunākā informācija par Covid-19: https://www.
spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19;
• informācija Covid-19 pacientiem: https://www.
spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem;
• ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas mājās: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid19-un-arstejas-majas;
• informācija

SPKC

noteiktajām

Covid-19
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slimnieku kontaktpersonām: https://www.
spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam;

Aizvadītajā nedēļā vidēji dienā vakcinēti
1170 iedzīvotāji

• oficiālā un jaunākā informācija par vakcīnām
pret Covid-19 un vakcināciju Latvijā: https://
www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19.

Vakcinācija norit pēc prioritāro grupu principa: šobrīd uzsākta trešās prioritārās grupas vakcinācija,
kurā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt seniori vecumā virs 70 gadiem, kas pieteikušies vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai pie ģimenes ārsta.
Tie iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 70 gadiem un vēl
nav pieteikušies vakcīnai, tiek aicināti reģistrēties
pie ģimenes ārsta, vietnē www.manavakcina.lv vai
pa tālruni 8989.
Pieteikšanās vietne vakcīnai pret Covid-19 tagad
pieejama arī krievu valodā.

Aizvadītajā nedēļā vidēji dienā vakcinēti 1170 iedzīvotāji: turpinājās gan medicīnas iestāžu darbinieku, gan sociālās aprūpes centru darbinieku un iedzīvotāju vakcinācija, kā arī tika uzsākta iedzīvotāju
vecumā virs 70 gadiem vakcinācija. Centralizētu uzaicinājumu īsziņā un e-pastā saņēma tie pirmie seniori, kas vecāki par 70 gadiem un bija pieteikušies
vakcīnai vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.

Vietnē www.manavakcina.lv gan latviešu, gan
krievu valodā iedzīvotāji var pieteikties jebkurā
diennakts laikā.

Ģimenes par katru bērnu saņems
vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā

ģimenēm izmaksāt vienreizēju atbalstu 500 eiro
apmērā par katru audzināmo bērnu.

Tālruņa līnijas darba laiks ir katru darba dienu no
plkst. 9 līdz 17. Tālruņa līnija izmantojama tikai un
vienīgi, lai nodrošinātu iedzīvotāju reģistrēšanu
vakcīnas saņemšanai.

Atbalstu izmaksās vienu reizi. To saņems personas, kurām piešķirts ģimenes valsts pabalsts vai
bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada
vecumam. Tāpat pabalsts pienāksies personām,
kurām sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns būs dzimis
līdz ārkārtējās situācijas beigām.
Vienreizējo atbalstu par katru bērnu saņems arī
tie, kuriem tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu ir radušās ārkārtējās situācijas laikā.
Saeima 18. februārī galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz

Atbalsta izmaksa notiks automātiski. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par tiem
bērniem, par kuriem attiecīgais pabalsts jau
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piešķirts, atbalstu izmaksās līdz 31. martam.

valsts pabalsts.

Savukārt tām personām, kurām no 1. marta līdz
izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām vēl tikai radīsies tiesības saņemt vienreizējo atbalstu,
VSAA to izmaksās mēneša laikā no dienas, kad
piešķirts bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes

Likuma grozījumi noteic, ka no izmaksātā atbalsta
netiek veikta parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī
atbalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Tāpat izmaksāto atbalstu neņems vērā, lemjot par
pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu.

Pieteikumu skaits Covid-19 atbalstam un
izmaksātās summas pieaug

turpinās, arī atbalsts atbilstoši situācijai un nozaru
specifikai laika gaitā ir pielāgots un pilnveidots, lai
būtu plašāk pieejams, pieteikšanās būtu vienkārša
un līdz ar to varētu atbalstīt iespējami daudz Covid-19 skarto uzņēmēju un nodarbināto. Tāpat ir
mainīti arī pieejamie atbalsta apmēri. Apkopotie
dati liecina, ka novembrī dīkstāves atbalstam un

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī un
drošības prasību paplašināšanas ik mēnesi pieteikumu skaits atbalstam un arī izmaksātās summas
pieaug. Tā kā Covid-19 izplatība Latvijā joprojām
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algu subsīdijām tika iesniegti 5489 darba devēju
iesniegumi, decembrī – 8056 iesniegumi, bet janvārī 9849 par vairāk nekā 50 000 darbinieku. Aktīva pieteikšanās atbalstam turpinās arī februārī.
Pašnodarbināto personu atbalstam iesniegumu
skaits janvārī salīdzinājumā ar novembri pieaudzis
vairāk nekā divas reizes: novembrī atbalstam bija
pieteikusies 2831 persona, bet janvārī 5891 persona. Vislielākais skaits patentmaksātāju atbal
stam pieteicies pagājušā gada decembrī, sasniedzot 998, savukārt šā gada janvārī atbalstam pieteikušies 753 patentmaksātāji. Līdz 18. februārim
skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem pēc
5180 iesniegumiem izmaksāti dīkstāves pabalsti

2 601 286 eiro apmērā.

Covid-19 krīzē valsts nodrošinās lielāku
līdzfinansējumu pašvaldību pabalstiem

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus,
valsts sedz 50% no pašvaldību piešķirtā pabalsta
krīzes situācijā, taču līdz šim valsts līdzfinansējums
šim pabalstam nevarēja pārsniegt 40 eiro mēnesī
vienai personai. No šā gada 1. februāra valsts līdzfinansējums palielināts līdz 75 eiro.

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem
ir pieejams arī valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Arī šim atbalsta veidam pieteikumu skaits
pieaug: novembrī tam bija saņemti 2343 iesniegumi, decembrī tie bija jau 2877, bet janvārī sasniedza 3145. Līdz 18. februārim uzņēmumiem
izmaksāti granti par 3699 iesniegumiem kopumā
29 633 594 eiro apmērā. Savukārt dīkstāves atbalsti un algu subsīdijas izmaksātas 45 191 602 eiro
apmērā.

Tāpat iespēja saņemt krīzes pabalstu saistībā ar
Covid-19 vairs nebūs ierobežota uz ārkārtējās situācijas laiku. Tā ir pagarināta līdz konkrētam datumam – 2021. gada 30. jūnijam.

Valsts turpmāk finansēs līdz 75 eiro no pabalsta,
ko pašvaldības izmaksā iedzīvotājiem krīzes situācijā. Tādējādi palielināsies pieejamais valsts
finansējums pašvaldībām, kuras sniedz atbalstu
Covid-19 krīzes skartajām personām. To paredz
grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ko 18. februārī kā steidzamus pieņēma
Saeima.

Likumā precizēti arī šā pabalsta piešķiršanas kritēriji: pabalstu krīzes situācijā var piešķirt mājsaimei
vai personai mājsaimē, kurai ievērojami samazinājušies vai zaudēti ienākumi saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības dēļ, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldību
informācijas sistēmās.
Likums paredz iespēju pie šā pabalsta papildus
saņemt 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu
līdz 18 gadu vecumam. Par pabalsta saņemšanas
iespējām un apmēru iedzīvotājiem jāinteresējas
savā pašvaldībā.
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Konkurss “Eiropas Padomes Ainavas
balva”

• par veiksmīgu pilsētvides attīstīšanu, akcentējot “zaļās” infrastruktūras un pārvietošanās
nozīmi – projektu “Multifunkcionāla veloparka
izveide un teritorijas attīstīšana Esplanādē” (iesniedzējs Daugavpils pilsētas pašvaldība);
• par kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas sakārtošanu, izmantojot vidi saudzējošus tehniskos risinājumus un materiālus –
projektu “Pastaigu takas un rekreācijas vietas
izveide gar Ventas upi Skrundā” (iesniedzējs
Skrundas novada pašvaldība);

VARAM informē, ka Eiropas Padomes (EP) ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes Ainavas balva” septītās sesijas Latvijas
nacionālajā atlasē saņemti pieci pieteikumi, kuros
iekļauti projekti ūdenstilpju režīma uzlabošanai,
ūdensmalu attīstīšanai un labiekārtojumam, pilsētvides uzlabošanai un Latvijas ainavas būtiskāko
elementu raksturošanai un izpratnes veicināšanai
par ainavu mainību.
Pamatojoties uz konkursa atlases vērtēšanas komisijas vērtējumu, atlasē augstāko punktu kopskaitu un tiesības pārstāvēt Latviju konkursa finālā
ieguvis Latvijas Dabas fonda pieteikums “Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās”.

• par kompleksu teritorijas attīstīšanu, līdzsvarojot vides aizsardzības un daudzveidīgas izmantošanas risinājumus – projektu “Tepera ezera
Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija
un ezera tīrīšana” (iesniedzējs Smiltenes novada pašvaldība);
• par tūrisma piedāvājuma paplašināšanu Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā, veidojot kultūrvietu, kas veicina aktivitāti abos Daugavas krastos – projektu “Tūrisma objekta rekonstrukcija
pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā”
(iesniedzējs Jaunjelgavas novada pašvaldība).
Atlases pieteikumi un iesniedzēju prezentācijas
atlases noslēguma seminārā ir pieejamas ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Vienlaikus konkursa atlases vērtēšanas komisija
izvirzīja šādas īpašās nominācijas:

Informācija par konkursa septītās sesijas finālistiem publicēta EP tīmekļvietnē šeit.

NVO projektu pieteikumu konkurss
ģimenes pasākumu atbalstam

ganizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides
veidošana”, lai īstenotu ģimenisku vērtību godināšanu visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir 170 000
eiro.
Programmā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver
šādus darbības virzienus:
• “Pasākumi bērniem, t. sk. nometņu rīkošana,
ģimenisku vērtību godināšanai”: pieejamais
finansējums ir 100 000 eiro; finansējums vienam projektam 1500–10 000 eiro;

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu
projektu pieteikumu konkursu nevalstiskajām or-

• “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai”:
pieejamais finansējums ir 70 000 eiro; vienam
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projektam 1500–7000 eiro. Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai ir pasākumi ģimenēm
un to locekļiem neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē – atzīmējamās dienas, t. sk. Tēva,
Mātes, Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta
vai atpūtas un citi pasākumi.
Vienā projekta pieteikumā var paredzēt darbības
un izmaksas vienlaikus abiem atbalstāmajiem
darbības virzieniem, kopumā nepārsniedzot vienam projekta iesniedzējam pieejamo maksimālo
finansējumu – 15 000 eiro. Projekta iesniedzējs
konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pietei-

Grants pašvaldībām jaunu investīciju
projektu attīstībai un vebinārs par EUCF
2. kārtu

kumu ar neierobežotu skaitu pasākumu. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir
8. marta plkst. 12.
Lai saņemtu eksperta konsultācijas par projektu
pieteikumu sagatavošanu, projektu pieteicēji tiek
aicināti sūtīt jautājumus uz adresi konkursi@sif.
gov.lv, norādot atsauci uz projektu konkursu.
Ar pilnu projektu konkursa dokumentāciju var iepazīties iespējams tīmekļvietnē sif.gov.lv.

teikumiem. Šā gada 29. martā tiks atvērts EUCF
2. kārtas pieteikumu uzsaukums.
Lai palīdzētu pašvaldībām veiksmīgāk sagatavot
pieteikumus dalībai konkursā, 4. martā plkst. 10
tiek rīkots tiešsaistes seminārs.
Vebināra darba kārtība:
1. Īsumā par EUCF un dalības nosacījumiem.

EUCF ir iniciatīva vidējām un mazām Eiropas
pašvaldībām atbalsta sniegšanai investīcijām
ilgtspējīgā enerģētikā. EUCF ietvaros (www.eucityfacility.eu) pašvaldības var pieteikties grantam
60 000 eiro apmērā, lai saņemtu atbalstu dažāda
veida dokumentācijas izstrādei un konsultācijām
investīciju projektiem enerģētikas un klimata
jomā.
EUCF pirmās kārtas pieteikumu konkurss noslēdzās 2020. gada 2. oktobrī ar vairāk nekā 250 pie-

Seminārs “Vietējās sadarbības un
iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes
ūdens resursu apsaimniekošanai”
Uzsākot mazo grantu programmu, lai sniegtu ieguldījumu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanā Gaujas baseinā, aicinām uz
informatīvo semināru “Vietē-

2. Kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu 2. kārtai.
3. Kas ir EUCF investīciju koncepts.
4. Jautājumu un atbilžu sesija.
Reģistrācija: reģistrācijas forma (pēc reģistrācijas
uz norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā vienu dienu
pirms pasākuma tiks nosūtīta vebināra piekļuves
saite).
Dalība vebinārā ir bezmaksas.

jās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai
virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”,
kas notiks Zoom tiešsaistes platformā 12. martā
plkst. 15.
Seminārs tiek rīkots, īstenojot LIFE programmas
projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas
plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” jeb LIFE GoodWater IP.
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Semināra mērķis – ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai veicināt vietējo iniciatīvu grupu
sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu
ideju, lai saņemtu mērķtiecīgu finansiālu atbalstu,
savā pašvaldībā risinot ūdens piesārņojuma pro
blēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).
Semināra aptuvenā dienaskārtība:
• Ieskats par projektu LIFE GoodWater IP, tā mērķiem un aktivitātēm – Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs;
• Projekta demo objekts – Aģes upe: 2020. gada
izpēte un 2021. gadā plānotais – Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
• Mazo grantu programma, tās mērķi, atbalstā-

Iespēja pieteikties programmai
“Vēlētiem jaunāka gadagājuma
politiķiem”

mās aktivitātes, pieejamais finansējuma apjoms un noteikumi – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs;
• Atvērta diskusija un jautājumi par mazo grantu
programmu un citiem jautājumiem.
Uz semināru aicinātas Gaujas baseina apgabala
nevalstiskās organizācijas, attīstības biedrības,
lauku partnerības, kopienu pārstāvji, zemes īpašnieki, vides draugi un aktīvisti, kā arī pašvaldību
pārstāvji un ikviens interesents.
Lūgums reģistrēties semināram līdz 8. martam,
aizpildot tiešsaistes reģistrācijas anketu. Reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz semināru un precizēto dienaskārtību.

pārsnieguši 40 gadu vecumu. Programmu YEP izveidojusi Eiropas Reģionu komiteja 2019. gadā, un
tai pievienojušies vairāk nekā 250 jauno politiķu.
Veiksmīgajiem kandidātiem būs piekļuve:
• YEPcommunity.eu – vieta informācijas un pieredzes apmaiņai ar citiem YEPs un YEP Alumni;
• semināriem, pasākumiem un konsultācijām
pēc uzaicinājuma;
• tiešsaistes tīklošanas iespējām ar YEP kopienas
locekļiem;

Programma “Vēlētiem jaunāka gadagājuma politiķiem” (YEP programma) aicina gados jaunus
vietējos un reģionālos politiķus līdz 12. martam
PIETEIKTIES un atsūtīt pieteikumu, lai varētu piedalīties 2021. gada pasākumu programmā.
YEP programma ir tādu ES politiķu tīkls, kuri nav




• mācību kursiem par ES tematiem.
Turklāt izvēlētajām YEPs būs iespēja piedalīties
dažādos ar programmu saistītos komunikācijas
pasākumos. Šābrīža apstākļu dēļ visas aktivitātes
šobrīd plānotas tiešsaistē.
Plašāka informācija šeit.

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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