INFOLOGS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS ELEKTRONISKAIS IZDEVUMS

2021. gada
2. marts

Nr. 9

Latvijas Pašvaldību savienībā
(1. lpp.)

Eiropā un pasaulē (8. lpp.)

LPS iesaiste likumdošanā
(11. lpp.)

Šonedēļ un turpmāk (6. lpp.)

LPS medijos (9. lpp.)

Noderīga informācija (12. lpp.)

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS priekšsēža un valsts kontroliera
tikšanās
23. februārī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)

priekšsēdis Gints Kaminskis tikās ar valsts kontrolieri Rolandu Irkli, lai pārrunātu līdzšinējo un
turpmāko sadarbību, kā arī šogad plānotos galvenos darbus.

Sarunā Gints Kaminskis uzsvēra, ka līdzšinējā sadarbība ar Valsts kontroli (VK) bijusi laba un sekmīga, tomēr to var pilnveidot un stiprināt savstarpējo komunikāciju un iesaisti, piemēram, iepazīstoties ar revīzijas ziņojumu pirms tā publicēšanas.
Tāpat VK var palīdzēt novērst nepilnības normatīvajos aktos, kuros noteiktas neizpildāmas prasības. Ja normatīvu pārkāpumus konstatē gandrīz
visiem, kurus revidē, tad, visticamāk, problēma
nav revidējamās vienībās, bet normatīvajā aktā.
Būtu vērtīgi un lietderīgi, ja pēc revīzijām VK savā
informācijā sabiedrībai parādītu arī konstatētos
labos piemērus un pozitīvo praksi, kas kalpotu par

LPS un TM videokonference par bērnu
sodīšanas aizstāšanu ar atbalstu un
uzraudzību

24. februārī LPS un Tieslietu ministrijas (TM) rīkotās videokonferences “Bērni likuma krustcelēs: soda aizstāšana ar atbalstu un uzraudzību”
skatītāji un klausītāji tika iepazīstināti ar TM ieceri reformēt bērnu administratīvās atbildības
un audzinošo piespiedu līdzekļu regulējumu.
Videokonferences dalībniekus uzrunāja LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis un tieslietu ministrs
Jānis Bordāns.
Pasākuma videoierakstu iespējams noskatīties

paraugu un būtu sniegts zināšanai citiem.
Rolands Irklis informēja, ka šobrīd Valsts kontrole
pašvaldībām gatavo revīziju darbā balstītu materiālu ar ieteikumiem attīstības plānošanas, institucionālās sistēmas, pakalpojumu un citu jomu
pilnveidei pēc administratīvi teritoriālās reformas
noslēguma un jauno pašvaldību izveides. VK atbalsts pašvaldībām vērsts uz lietu sakārtošanu
pirms reformas.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
Jānis Bordāns norādīja: “Tieslietu ministrijas un arī
valdības prioritāte ir bērnu labklājības nodrošināšana un sistēmas maiņa, aizstājot bērna sodīšanu ar
jaunu pieeju – atbalstu un uzraudzību. Pašreizējā
sodu sistēma attiecībā uz bērniem likumpārkāpējiem neveicina bērna izpratni un pēc būtības nesekmē viņa uzvedības maiņu. Turklāt likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu” ir
pieņemts pirms 19 gadiem. Mums ir jāskatās uz bērnu antisociālās uzvedības cēloņiem un tie jārisina, jo
90% gadījumu bērnu antisociālās uzvedības cēloņi ir
vide, kurā bērns audzis un attīstījies. Nepietiek tikai
formāli uzlikt sodu, neiedziļinoties cēloņos, kāpēc
bērns ir rīkojies antisociāli.”
Savukārt LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: “Katra bērna dzīve un labklājība ikvienai pašvaldībai ir ļoti nozīmīga. Jau šobrīd pašvaldības sniedz
atbalstu bērniem dažādās situācijās, to apliecina
arī pozitīvais Tukuma, Jūrmalas un Saldus piemērs.
Šis pēc būtības ir sarunas sākuma punkts ar Tieslietu ministriju, un informāciju uzklausījuši pašvaldību politiķi, administratīvo komisiju un pašvaldības
policijas pārstāvji, sociālie dienesti, bāriņtiesas, izglītības speciālisti, kuri turpmāk varēs iesaistīties,
diskutēt un pilnveidot procesu. Tomēr skaidrs, ka šai
reformai ir jābūt salāgotai ar citām pieteiktajām reformām bērnu tiesību aizsardzības jomā, piemēram,
bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi, psiholoģiski pedagoģisko atbalsta centru izveidi un citām.
Tāpat turpmāk svarīgs būs jautājums par piedāvāto
2

risinājumu reālo ietekmi un nozīmi bērnu dzīvē, kā
arī būtu jāapzina nepieciešamie resursi, lai to efektīvi un pilnvērtīgi varētu īstenot.”
Tieslietu ministrijas ieskatā ir jāanulē Administratīvās atbildības likuma regulējuma normas par
nepilngadīgo personu sodīšanu un saukšanu pie
atbildības, kā arī jāatzīst par spēku zaudējušu likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu
piemērošanu bērniem”. Tā vietā jāstiprina un jāpalielina pašvaldību loma attiecībā uz Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteikto profilakses darbu ar
bērniem likumpārkāpējiem, izstrādājot vienotu
procesuālo regulējumu, lai visās pašvaldībās vienā
veidā notiktu darbs ar bērniem ar antisociālu uzvedību. Katrā pašvaldībā ir jānosaka atbildīgā institūcija, kura savā darbā būtu fokusēta gan uz bērnu

Videokonference par blīvi apdzīvotām
teritorijām

24. februārī LPS, piedaloties Vidzemes inovāciju
nedēļā, rīkoja konferenci “Blīvi apdzīvotas teritorijas”.
Vispirms Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)
eksperti prezentēja statistiku par blīvi apdzīvotām teritorijām un datu analīzes rīkiem. CSP Izplatīšanas risinājumu daļas vadītājs Dāvis Kļaviņš
pastāstīja, kā tiek veidotas blīvi apdzīvotas teritorijas un kādi dati par tām pieejami, savukārt CSP

antisociālās uzvedības cēloņu noskaidrošanu, gan
uz atbalsta un palīdzības sniegšanu bērnam, kā arī
uz ģimenes iesaisti. Vienlaikus jāparedz pašvaldības atbildīgās institūcijas darba uzraudzība.
TM turpinās jau konkrētu normatīvo aktu izstrādi.
Ar videokonferencē sniegtajām prezentācijām varat iepazīties šeit.
Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Lana Mauliņa,
TM Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma
nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas un komunikācijas departamenta direktors Uldis Ainārs iepazīstināja ar teritoriālo
statistiku un sniedza piemērus no CSP veidoto
rīku klāsta, no kuriem jaunākais ir par teritoriju
ekonomisko aktivitāti. Plašāka informācija viņu
prezentācijās šeit.
Pirms diviem gadiem Centrālā statistikas pārvalde
pirmo reizi publicēja datus par blīvi apdzīvotām
teritorijām, un arvien biežāk tos izmanto dažādi
speciālisti un arī pašvaldības. Par blīvi apdzīvotu
uzskata tādu teritoriju, kas ir no administratīvā un
teritoriālā iedalījuma neatkarīga nošķirta teritorija – apmešanās vai darba vieta –, kurā cits citam
kaimiņos vai netālu dzīvo vai strādā vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji vai nodarbinātie. 2019. gadā
Latvijā bija 1319 blīvi apdzīvotas teritorijas, bet
pēdējo 20 gadu laikā to skaits samazinājies visos
statistiskajos reģionos, īpaši Latgalē un Vidzemē.
Dati un skaidrojošā informācija par blīvi apdzīvotām teritorijām ir publicēta Latvijas atvērto datu
portālā.
Par blīvi apdzīvotu teritoriju izmantošanas iespējām pārdomās dalījās LPS vecākais padomnieks
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes docents Dr. phys., Dr. oec. Māris Pūķis.
Viņš uzsvēra, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas pašvaldībām nāksies izšķirties vai nu par
policentrisku, vai monocentrisku attīstību, un tas
noteiks teritoriju turpmāko apdzīvotību, nodarbinātību un arī iedalījumu.
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Praktisks pieredzes stāsts par blīvi apdzīvotu
teritoriju izmantošanu izskanēja no Mārupes
novada pašvaldības. Attīstības nodaļas vadītāja
Ilze Krēmere pastāstīja, kā pašvaldība izmanto
blīvi apdzīvotu teritoriju statistiku ūdenssaimniecībā.

klausītājiem cēla priekšā interesantu analīzi par
blīvi apdzīvotām teritorijām. Viņa prezentāciju
skatiet šeit.

LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks iepazīstināja ar LPS izveidoto salīdzināmo datu datubāzi – informācijas sistēmu BLIS (BenchLearning Information System) – un videokonferences skatītājiem un

Jānis Upenieks,
LPS sistēmu analītiķis
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par mājas (istabas)
dzīvnieku labturības prasību ievērošanu

25. februārī LPS rīkoja videokonferenci par mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, uzskaiti un kontroli, klaiņojošo dzīvnieku
ķeršanu, nogādāšanu patversmēs un iepirkumu
nosacījumiem šo darbu veikšanai, kā arī citiem
jautājumiem saistībā ar mūsu atbildību pret lolojumdzīvniekiem.
Sanāksmes videoieraksts pieejams LPS vietnes
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.
Vispirms Zemkopības ministrijas (ZM) Veterinārā
un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liene

Videokonferences ieraksts pieejams LPS YouTube
kanālā šeit.

Ansone informēja par normatīvajiem aktiem
mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības jomā.
Viņa atgādināja, ka jau gadu ir spēkā Veterinārmedicīnas likumā iekļautā norma par dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākumu savu sunīti līdz četru
mēnešu vecuma sasniegšanai čipēt jeb apzīmēt ar
mikroshēmu un reģistrēt Lauksaimniecības datu
centra (LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā, kā
arī visi suņi pirmajos četros dzīves mēnešos jāvakcinē pret trakumsērgu, par ko veic ierakstu dzīvnieka pasē un LDC reģistrā. Šobrīd tiek gatavoti
likuma grozījumi ar mērķi ieviest administratīvo
sodu par suņa nereģistrēšanu. Ja visi četrkājaino
draugu īpašnieki izpildītu savu uzdevumu, tad tik
daudz suņu nenonāktu patversmēs. Tā kā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana un dzīvnieku labturības nodrošināšana patversmēs ietilpst pašvaldību
atbildībā, ZM speciāliste uzsvēra, ka pašvaldībai
pirmām kārtām jānoskaidro, kas to drīkst darīt, un
jāslēdz līgums tikai ar tām personām, kuras ieguvušas tiesības nodarboties ar dzīvnieku ķeršanu,
savukārt ķērājiem dzīvnieki ir jānodod tām pa
tversmēm, ar kurām pašvaldība noslēgusi līgumu,
turklāt tikai tādām, kas ir reģistrētas Pārtikas un
veterinārajā dienestā (PVD).
PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa norādīja, ka attiecībā uz klaiņojošo dzīvnieku ķeršanu pašvaldībām pirms līgumu
slēgšanas ar personām, kuras gatavas to darīt, ir
jāpārliecinās, ka šie cilvēki ir atbilstoši apmācīti un
saņēmuši vai nu Latvijas Veterinārārstu biedrības,
vai PVD izsniegtu atļauju. Vēl viņa vērsa uzmanību uz to, ka pašvaldības drīkst finansēt noķerto
mājdzīvnieku divu nedēļu uzturēšanos tikai reģistrētās patversmēs un ka pašvaldības atbild arī par
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bezsaimnieka dzīvnieku sterilizēšanas programmas ieviešanu, arī tad, ja to uztic privātpersonām.
Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā, sadarbību ar pašvaldībām un atbildību par datu lietošanu sīkāk
pastāstīja LDC Lauksaimniecības departamenta
Reģistru uzturēšanas nodaļas vadītāja Mairita
Elbrete. Viņa uzskatāmi demonstrēja LDC datubāzes iespējas un kā tās var izmantot pašvaldības
darbā. Noderīgu informāciju atradīsit LDC vietnē
šeit, un pieejama arī mobilā aplikācija “LDC dati”.
Jāatzīmē, ka pašvaldībai ir tiesības reģistrēt gan
mājdzīvnieku, gan arī notikumus, piemēram, ja
mainīta suņa vai kaķa turēšanas adrese, dzīvnieks
pazudis, atrasts, atgūts vai miris. LDC uzsver, ka
pieeja datubāzei tiek izsniegta tikai konkrētiem
pašvaldības darbiniekiem un nav pieļaujama autorizācijas datu nodošana citām personām.
Informāciju par e-pakalpojumu “Suņu nodevas
nomaksa” sniedza Rīgas ERAF projekta pārstāve
Baiba Liepiņa. Rīgas pašvaldība šobrīd izstrādā epakalpojumu par suņu nodevas nomaksu, kas būs
pieejams portālā latvija.lv. Šajā projektā iesaistītas 60 pašvaldības, un to paredzēts integrēt LDC
datubāzē.
Ļoti plaša un izsmeļoša bija Latvijas Veterinārārstu
biedrības Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas

Par datu apmaiņu starp pašvaldībām un
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi

vadītājas vietnieces pieredzējušās veterinārārstes
Litas Konopores lekcija par veterinārmedicīnas
prasībām un veterinārārstu un pašvaldību sadarbību. Ieteikums pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem noklausīties šo stāstījumu un iepazīties
arī ar L. Konopores prezentāciju!
Tālāk sekoja jautājumu un atbilžu sesija, kurā līdz
ar iepriekšējām lektorēm iesaistījās arī Lauksaimniecības datu centra direktors Ivans Vorslovs.
Izlasot turpinājumu šeit, uzzināsit, kas atbild par
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, ar ko pašvaldības
drīkst sadarboties klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršanā, kur ķērājam jānogādā noķerts mājdzīvnieks,
kā reģistrēt informāciju LDC mājdzīvnieku reģistrā, kāda ir efektīvākā metode kaķu skaita samazināšanai kolonijās, ciktāl sniedzas pašvaldības
pienākums palīdzēt bezpalīdzīgā stāvoklī esošam
savvaļas dzīvniekam, kā arī atbildes citiem jautājumiem.
Un atcerēsimies, ko teicis Antuāna de Sent-Ekziperī mazais princis: “Tev vienmēr jābūt atbildīgam
par tiem, ko esi pieradinājis!”
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas
(ATR) ietekmē.
Latvijas Pašvaldību savienība savā vēstulē PMLP
aicināja sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:
• vai pašvaldībām pēc ATR būs jāpārslēdz līgums;
ja būs jāpārslēdz, vai pēc 1. jūlija pašvaldības
varēs lietot vecos līgumus tik ilgi, līdz tiks noslēgti jaunie;
• vai pašvaldību darbiniekiem būs jāpieprasa jauni pieslēguma rekvizīti piekļuvei Iedzīvotāju reģistram; ja būs jāpieprasa, vai vecie būs spēkā;

26. februārī notika pašvaldību un Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) attālināta tikšanās, lai apspriestu datu apmaiņas jautājumus

• vai “jaunā” pašvaldība var noslēgt līgumu pirms
ATR, ja šobrīd vēl tāda pašvaldība neeksistē;
• kā tiek plānota iedzīvotāju adrešu maiņa;
• pašvaldībām mainīsies oficiālās elektroniskās
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adreses – vai tas kādā mērā ietekmēs Iedzīvotāju reģistru;
• kādu ietekmi radīs Fizisko personu reģistra ieviešana produkcijā?
PMLP Personu datu apstrādes departaments bija
sagatavojis atbildes uz jautājumiem, taču tās pārsteidza ar pieprasījumiem pašvaldībām atkārtoti iesniegt apliecinājumu par lietotājiem, kuriem
šobrīd ir piekļuve gan Iedzīvotāju reģistram, gan
civilstāvokļu aktu reģistrācijas informācijas sistēmai. Sanāksmē gan pašvaldību, gan LPS pārstāvji
centās pārliecināt PMLP par šādas informācijas
pieprasīšanas nepamatotību un nelietderīgumu.
Šķiet, ar kopīgiem argumentiem tas arī izdevās, jo
tie tika balstīti uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu:

.. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja .., kā arī uz 2009. gada reformas pieredzi.
LPS un PMLP vienojās, ka LPS izsūtīs visām pašvaldībām vēstuli par turpmāko rīcību datu apmaiņā starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un
pašvaldībām, ņemot vērā sanāksmē panāktās vienošanās. Tāpat LPS aicinās arī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) sniegt
skaidrojumu visiem valsts informācijas sistēmu un
reģistru turētājiem par ATR un datu apmaiņas nepārtrauktu nodrošināšanu.
Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
LPS Valdes sēde

procesa nodrošināšanai 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

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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Videoseminārs par sadarbību saistībā ar
roņu mazuļiem liedagā

ka “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.
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
Dabas aizsardzības pārvalde arī atgādina, ka ir jau
izsūtījusi informatīvu vēstuli pašvaldībām, lūdzot:

Foto: Andris Soms

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 Halichoerus grypus mazuļi, kuri 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 cilvē-

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes
sēde

• 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 mājdzīvniekus;
• pastiprināti uzraudzīt kārtību pludmalē un atbilstīgi Veterinārmedicīnas likuma 21.1 pantā
noteiktajam nodrošināt mirušo dzīvnieku savākšanu un iznīcināšanu.
Maija Rēna,
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

4. martā plkst. 10 notiks Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes sēde.
Darba kārtība:
1. Grozījumi Aizsargjoslu likumā.
2. Nākotnes apbūves iespējas krasta kāpu aizsargjoslā.
3. Par projektu “Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana”.
4. Dažādi.
Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksme
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāk
sme-seminārs notiks 5. martā
plkst. 10 tiešraidē no LPS mītnes.

centra (LVRTC) projektu vadītājs Ivars Īverts.
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.

Darba kārtība:

Jautājumi un atbildes.

10:00 – LPIA Valdes informācija – LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis.

12:30 – Pašvaldību vajadzības, ko atklāj anketēšana; LVRTC pakalpojumi pašvaldībām – LVRTC Komercdepartamenta direktors Mārcis Dzenis.

Aktuāla informācija (par pašvaldību likumprojektu, teritorijas plānošanas normatīvajiem aktiem
u. c.) – informēs LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča un LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.
10:30 – Darba tirgus pandēmijas laikā – Latvijas
Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenais
ekonomists Dr. Oļegs Krasnopjorovs.
Jautājumi, atbildes.

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

11:30 – Platjoslas projekta statuss un uzdevumi
2021. gadam – Latvijas Valsts radio un televīzijas

EIROPĀ UN PASAULĒ
Covid-19: EK šomēnes piedāvās
priekšlikumu par digitālo zaļo caurlaidi
ceļošanai

Laikā, kad Eiropas Savienības dalībvalstīs pret Covid-19 vakcinēti tikai vidēji 5% iedzīvotāju un vakcinācija nav obligāta, 1. martā Eiropas Komisijas
prezidente Urzula fon der Leiena (Ursula von der
Leyen) paziņoja, ka Eiropas Komisija martā nāks
klajā ar likumdošanas priekšlikumu par digitālo
zaļo caurlaidi ceļošanai.
Tiem, kas būs vakcinēti, šī caurlaide to apliecinās. Savukārt, ja persona nebūs vakcinēta, digitālā caurlaide ietvers Covid-19 testa rezultātus.
Ja cilvēks jau būs izslimojis Covid-19, tajā būs informācija par antivielām. “Digitālajai zaļajai caurlaidei būtu jāatvieglo eiropiešu dzīve,” piebilda fon
der Leiena un papildināja, ka caurlaides mērķis
ir pakāpeniski sniegt iespējas eiropiešiem droši
pārvietoties Eiropas Savienībā vai ārpus tās darba vai tūrisma nolūkā. Ja viss noritēs, kā iecerēts,
sistēmas ieviešana prasīs trīs mēnešus un digitālā
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zaļā caurlaide sāks darboties tieši pirms vasaras
brīvdienām.
Eiropas Komisijas prezidentes ziņojums tviterī
guva tūlītēju uzmanību, un tūkstošiem cilvēku nekavējās ar šo ziņu dalīties un to komentēt. Savu
nostāju pauda arī Eiropas Savienības dalībvalstu
vadītāji. Piemēram, “nebūtiski braucieni” no un uz
Beļģiju aizliegti līdz 1. aprīlim, un Beļģijas ārlietu
ministre Sofija Vilmesa (Sophie Wilmès) paudusi:
“Kas attiecas uz Beļģiju, tad nevar runāt par vakcinācijas sasaisti ar brīvību pārvietoties Eiropā. Nediskriminācijas principa ievērošana ir jo īpaši būtiska, jo
vakcinācija nav obligāta un vakcīnas joprojām nav
vispārēji pieejamas.” Vilmesa, kas daudzus mēnešus Covid-19 pirmā viļņa laikā bija Beļģijas premjerministre un pati arī izslimojusi koronavīrusu,
piebilda, ka ideja par standartizētu Eiropas sistēmu ar apkopotiem datiem par vakcināciju ir laba,
taču patlaban šīs sistēmas mērķis ir neskaidrs.
ES dalībvalstu viedoklis par šo jauno digitālo caurlaidi dalās. Vairākas dalībvalstis ir skeptiskas, arī
Francija, kas uzskata, ka patlaban vēl ir pāragri runāt par šādu instrumentu, kas varētu radīt pamatīgu nevienlīdzību. Savukārt Austrija un Grieķija
cer uz ātru digitālās zaļās caurlaides ieviešanu, lai

“izglābtu” šīs vasaras tūrisma sezonu.
Priekšlikums, kura mērķis ir pakāpeniski atjaunot pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā, tiks
iesniegts 27 valstu augstākā līmeņa sanāksmē
25. martā. Diskusijas par šo iniciatīvu sākušās jau
janvāra Eiropadomē, kad Eiropas Komisija saņēma
uzdevumu koordinēt kritērijus un izveidot platformu, kas savienotu dažādos dalībvalstu risinājumus.
Jāatzīmē, ka Eiropas Komisija arī paziņojusi par
vairāk nekā 20 miljonu ātro antigēna testu iepirkumu (tos dalībvalstis saņems, sākot no nākamās
nedēļas), kā arī izsludinājusi iepirkumu par vēl 550
miljoniem ātro testu un aicina dalībvalstis to izmantot un arī pašām iepirkt šos testus, ko varētu
saņemt nākamajos mēnešos.
Parādoties jaunām koronavīrusa mutācijām, Eiropas Savienība veltīs vismaz 200 miljonus eiro, lai
palīdzētu dalībvalstīm palielināt ģenētiskās sekvencēšanas un notekūdeņu analizēšanas kapacitāti.
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

• 22. februārī LSM.lv; ReTV: “Vēlas par obligātu
noteikt domju sēžu filmēšanu” – par jaunajā
pašvaldību likumprojektā ietverto normu filmēt domes sēdes un LPS padomnieces Kristīnes Kinčas komentārs (šeit).

• 23. februārī LETA: “Saeimas komisijā spriedīs par attālināto mācību psiholoģiskajiem un
praktiskajiem aspektiem” – par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē
iekļauto jautājumu par attālināto mācību
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psiholoģiskajiem un praktiskajiem aspektiem
un LPS padomnieces Ināras Dundures komentāriem par LPS veiktajā aptaujā konstatēto.
• 23. februārī LETA: “Saeimas Sporta apakškomisija atbalsta izmaiņas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu finansēšanā” – par
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijā apspriesto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
finansēšanu, valsts un pašvaldību lomu sporta
skolu uzturēšanā un LPS aicinājumu Izglītības
un zinātnes ministrijai rast trūkstošo finansējumu sporta skolu treneru atalgojumam.
• 23. februārī LV portāls – LPS relīze “Prezentēs
bērnu administratīvās atbildības un audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļu regulējuma reformu” (šeit).
• 24. februārī LETA: “Notiks videokonference
“Bērni likumu krustcelēs: soda aizstāšana ar atbalstu un uzraudzību”” – par LPS un TM rīkoto
videokonferenci par bērnu administratīvās atbildības un audzinošo piespiedu līdzekļu regulējuma reformu.
• 24. februārī LETA: “TM rosina reformēt bērnu
sodīšanas sistēmu, liekot uzsvaru uz bērnu resocializāciju” – par LPS un Tieslietu ministrijas
videokonferencē prezentēto ministrijas piedāvājumu reformēt bērnu sodīšanas sistēmu un
LPS priekšsēža Ginta Kaminska sacītais.
• 24. februārī LETA: “VARAM pauž bažas par jauno pašvaldību attīstības dokumentu kvalitāti,
dažām vietvarām atsakoties piedalīties dokumentu izstrādē” – par Saeimas Valsts pārvaldes
un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas
pilnveidošanas apakškomisijā skatīto ATR īstenošanas gaitu un LPS padomnieka Guntara
Krasovska norādīto problēmu par pašvaldību
domēniem un to pēctecības nodrošināšanu.
• 24. februārī LV portāls: “Bordāns: bērnu likumpārkāpēju sodīšanā ir nepieciešama jauna

pieeja – atbalsta un uzraudzības sniegšana” –
par LPS un TM videokonferenci “Bērni likuma
krustcelēs: soda aizstāšana ar atbalstu un uzraudzību” un LPS priekšsēža Ginta Kaminska
sacītais (šeit).
• 25. februārī LETA: “IZM plāno stiprināt pašvaldību lomu skolu izglītības procesos” – par
Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā
apspriesto jauno pedagoga atalgojuma modeli
un LPS padomnieces Ināras Dundures komentārs.
• 28. februārī NRA.lv: “Latvija gatavojas biometāna ražošanai” – par Latvijas Televīzijas raidījumā “de facto” analizētajiem Eiropas fondu
ieguldījumiem un LPS padomnieces Andras
Feldmanes paustajām bažām par to sociālekonomisko izvērtējumu (šeit).
• 28. februārī LSM.lv; LTV1; ReTV: “Zaļais izrāviens vai jauns OIK? Latvija gatavojas biometāna ražošanai” – par LTV1 raidījumā “de facto”
apspriestajiem Eiropas fondu ieguldījumiem
gāzes pārvades sistēmas paplašināšanā, degvielas uzpildes stacijās un biogāzes ražotņu
pārbūvē un LPS padomnieces Andras Feldmanes komentārs (šeit).

• 28. februārī LSM.lv; TV3: “Arī vides sargi pieprasa pārstrādāt ekonomikas atjaunošanas
tēriņu plānu” – par TV3 raidījumā “Nekā personīga” analizēto valdības plānu Eiropas klimata un atveseļošanās naudas tērēšanai un LPS
padomnieces Andras Feldmanes komentārs
(šeit).
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai
Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.
Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.

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

LPS sniegtie atzinumi
Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.
Nr. VSS nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

VSS-115 – Par likumprojektu “Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā”
VSS-125 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Kaļķu ceļš” pārņemšanu
valsts īpašumā”
VSS-123 – Noteikumu projekts “Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kungadruvas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”
VSS-126 – Rīkojuma projekts “Par Auces novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “P104 rekultivētā zeme” pārņemšanu
valsts īpašumā”
VSS-114 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par
valsts nekustamā īpašuma Tvaika ielā 7b, Jēkabpilī, pārdošanu”
VSS-100 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma
Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā”
VSS-118 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. novembra noteikumos nr. 1312 “Noteikumi
par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem””

Nosūtīša- Izsludināša- Saskanas datums nas datums ņojums
22.02.2021. 11.02.2021.

Jā

23.02.2021. 18.02.2021.

Jā

23.02.2021. 18.02.2021.

Jā

24.02.2021. 18.02.2021.

Jā

25.02.2021.

11.02.2021.

Jā

26.02.2021. 11.02.2021.

Jā

26.02.2021. 18.02.2021.

Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu
projekti
25. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

VSS-141 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija rīkojuma nr. 341 “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36,
Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules
novada pašvaldības īpašumā” atcelšanu”

VSS-135 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”

VSS-142 – Rīkojuma projekts “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līdumu
trase” pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-149 – Rīkojuma projekts “Par valsts budžeta
programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības,
glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai” līdzekļu izlietojumu”

VSS-143 – Rīkojuma projekts “Par Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu “Baznīcas ceļš”,
“Kaļķu–Struņķu ceļš”, “Meža ceļš” un “Vidusupes
ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-134 – Pamatnostādņu projekts “Sabiedrības
veselības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

VSS-144 – Rīkojuma projekts “Par Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma “Baraviķu ceļš”
pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-140 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas
pašvaldības īpašumā”

VSS-145 – Likumprojekts “Grozījums “Kooperatīvo sabiedrību likumā””

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Nedrīkstam ļaut Covid-19 trešajam
vilnim Latvijā ieskrieties!

Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā veikti 70 477
testi, un vidējais pozitīvo testu īpatsvars ir samazinājies līdz 6,6% (pirms septiņām dienām – kopumā 66 173 testi, pozitīvo testu īpatsvars – 7,3%).
Veikto testu skaita dinamika pieaugusi par 6,5%,
veikti vidēji 10 068 testi dienā (pirms septiņām
dienām – 9453 testi dienā).
Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) Latvijā uz 28. februāri bija 0,97 (pirms nedēļas – 1,0). Tas nozīmē, ka
100 saslimušo inficē 97 citus cilvēkus.

Ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits Latvijā turpina
pakāpeniski samazināties: aizvadītajā nedēļā fiksēti 4667 jauni inficēšanās gadījumi (pirms septiņām dienām 4813), un saslimstība ir samazinājusies par 3%. Latvijas sabiedrībai kopīgiem spēkiem ir jādara viss, lai neļautu Covid-19 trešajam
vilnim ieskrieties, un saslimstības līkne jāmazina
jau tagad.

Stacionēto Covid-19 pacientu skaita dinamika pēdējo septiņu dienu laikā saglabājusies iepriekšējā:
tika stacionēti vidēji 70 cilvēki dienā. Saskaņā ar
Nacionālā veselības dienesta 28. februāra datiem
stacionāros ārstējas 759 Covid-19 pacienti, no kuriem 682 ir ar vidēju slimības gaitu, bet 77 pacienti – ar smagu slimības gaitu.
Lai mazinātu jaunā vīrusa paveida izplatību un
trešā saslimstības viļņa risku, ir jāturpina atbildīgi
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ievērot visas noteiktās drošības prasības: netikties ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimes, ievērot
fizisko distanci sabiedriskās vietās, kur pulcējas
daudz cilvēku, kā arī pareizi jālieto sejas maska,
lai tā nosegtu degunu un zodu. Tāpat jāievēro visi
epidemioloģiskās drošības nosacījumi, izmantojot
skaistumkopšanas pakalpojumus, kas kļuvuši pieejami kopš 1. marta. Jāievēro arī attālinātā darba
princips, kur tas iespējams, un, ja jādodas uz darbu
klātienē, jāizvērtē drošības principi un jāievieš tie
ikdienā. No inficēšanās efektīvi pasargā tikai visu
drošības pasākumu kopums.

19-un-arstejas-majas;
• informācija SPKC noteiktajām Covid-19 slimnieku kontaktpersonām: https://www.spkc.
gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam;
• oficiālā un jaunākā informācija par vakcīnām
pret Covid-19 un vakcināciju Latvijā: https://
www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19.

Noderīgas saites:
• jaunākā informācija par Covid-19: https://www.
spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19;
• informācija Covid-19 pacientiem: https://www.
spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem;
• ceļvedis Covid-19 pacientiem, kuri ārstējas mājās: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-celvedis-pacientiem-kas-slimo-ar-covid-

Valdība apstiprinājusi nosacījumus 1.–
4. klašu klātienes mācību atsākšanai pēc
reģionu principa

Izvērtējot saslimstības rādītājus, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) būs tiesīgs noteikt
tās pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā
izglītības iestāžu 1.–4. klasēs var īstenot klātienes
mācības – to paredz 23. februārī valdībā apstiprinātie grozījumi rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. SPKC tīmekļvietnē katru trešdienu tiks publicēts klātienes mācību atsākšanai
drošo pilsētu un novadu saraksts, savukārt ceturtdienās šī informācija jāpublicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.

Tie iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 70 gadiem un vēl
nav pieteikušies savai vakcīnai, tiek aicināti nekavējoties reģistrēties pie sava ģimenes ārsta, vietnē
www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, kas tagad darbojas katru darba dienu no plkst. 8 līdz 20
un brīvdienās no 9 līdz 17.

Atskaites punkts klātienes mācību uzsākšanai ir
14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits
uz 100 000 iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības
iestāde. Vienlaikus ir paredzēts, ka atsevišķos gadījumos mācības klātienē 1.–4. klasēs var nodrošināt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz
100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk
kā 220. Šie lēmumi tiks pieņemti, balstoties uz
SPKC sniegto informāciju, kas pamatota uz datu
analīzi un epidemioloģisko risku novērtējumu.
Situācija mācību atļaušanai klātienē tiek vērtēta
pēc vairākiem epidemioloģiskās drošības kritērijiem, tajā skaitā vērtējot, vai konkrētajā pašvaldībā pastāv tendence saslimstības pieaugumam, kā
arī vai iedzīvotājiem ir veikts pietiekams testēšanas apjoms saslimstības datu objektivitātes nodrošināšanai. Tāpat jāņem vērā jaunā Covid-19 izraisītāja paveida klātbūtne teritorijā un tas, vai saslimstības rādītāju neietekmē lokalizēts Covid-19
uzliesmojums slēgtā kolektīvā.
Ja izglītības iestādes strādā klātienē, taču tiek konstatēts straujš infekcijas izplatības pieaugums vai
arī strauja infekcijas izplatības pieauguma risks,
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pašvaldība pēc SPKC ieteikuma lemj par karantīnas
noteikšanu skolā un klātienes mācību apturēšanu.
Atbilstoši reģionālās pieejas principam no 22. februāra klātienes mācības varēja uzsākt 25 novados:
Alsungas, Auces, Burtnieku, Cesvaines, Dagdas,
Durbes, Ērgļu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas,
Pļaviņu, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Tērvetes, Vecumnieku
un Vecpiebalgas novadā. Kopumā no 62 izglītības
iestādēm pagājušo pirmdien mācības vēl neatsā-

Valdība paplašinājusi dīkstāves atbalsta
saņēmēju loku

Ministru kabinets (MK) 26. februāra sēdē apstiprinājis grozījumus dīkstāves atbalsta programmā,
paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku. Tāpat MK noteikumos ietverta norma, ka uzņēmuma apgrozījuma krituma aprēķinā netiks ņemts
vērā saņemtais grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
Dīkstāves atbalstu varēs saņemt darba devēji, paš-

ka astoņu skolu 1.–4. klases – šāds lēmums tika
pieņemts, izvērtējot epidemioloģisko drošību un
saslimstības dinamiku blakusnovados, kā arī uzsverot nepieciešamību sagaidīt izglītības iestādes
darbinieku testēšanas rezultātus.
IZM atgādina, ka lēmumu par mācību uzsākšanu
klātienē pēc SPKC publicētā drošo pašvaldību saraksta pieņem izglītības iestādes dibinātājs. Par
lēmumu ir jāinformē izglītības iestādes padome,
skolēni un viņu vecāki, kā arī Izglītības un zinātnes
ministrija.

nodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru
ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzinājumā ar attiecīgā mēneša ieņēmumiem 2019. gadā ir samazinājušies
ne mazāk kā par 30%. Atbalstu varēs saņemt arī
tādi darba devēji, pašnodarbinātas personas un
patentmaksātāji, kuru ieņēmumu samazinājums
tiek vērtēts pret 2019. gadu. Lai atbalstu par dīkstāvi laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz
2021. gada 31. janvārim saņemtu arī tie darbinieki, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji,
kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzinājumā ar attiecīgā
2019. gada mēneša ieņēmumiem ir samazinājušies
ne mazāk kā par 30%, viņi iesniegumu var iesniegt
Valsts ieņēmumu dienestā līdz marta beigām.
Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem
2020. gada 24. novembra MK noteikumos nr. 709
“Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu
maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19
izraisītās krīzes apstākļos” var iepazīties Ministru
kabineta tīmekļa vietnē.

Vienreizējo 500 eiro atbalstu piešķir
par bērna audzināšanu, bet ne pašam
bērnam
Vienreizēju finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā
par katru bērnu piešķir personai, kura saskaņā ar
Valsts sociālo pabalstu likumu saņem:
– bērna kopšanas pabalstu līdz gada vecumam,
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– ģimenes valsts pabalstu,
– piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti,
– sakarā ar bērna dzimšanu maternitātes pabalstu par dzemdību atvaļinājuma laiku, ja bērns
piedzimis laikā līdz ārkārtējās situācijas laika
beigām (maternitātes pabalsts),
– arī tām ģimenēm, kurām ārkārtējās situācijas
laikā ir radušās tiesības saņemt bērna kopšanas
pabalstu līdz viena gada vecumam, ģimenes
valsts pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts
pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai maternitātes pabalstu.
Saistībā ar šā vienreizējā atbalsta izmaksu Labklājības ministrija (LM) saņem daudz jautājumu no
cilvēkiem. Dažus būtiskākos no tiem komentē LM
Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane.
Ģimenes valsts pabalstu, kā arī vienreizēju finansiālu atbalstu nepiešķir bērnam, bet vecākam vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu audzina bērnu. Ja bērns līdz
pilngadībai ir atradies ārpusģimenes aprūpē, tad
līdz pilngadībai šo pabalstu par audzināmo bērnu
saņem tā likumiskais pārstāvis – aizbildnis, audžuvecāks vai adoptētājs.
Bērns, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, ir nepilngadīgs bērns, kas atrodas vecāku aizgādībā. Sociālās rīcībspējas sasniegšanas vecums pats par sevi
nedod tiesības bērnam par sevi pieprasīt ģimenes
valsts pabalstu, kā arī saņemt vienreizējo atbalstu
500 eiro apmērā.
Taču pastāv izņēmuma gadījumi, kad bērni no 15
gadu vecuma valsts pabalstu var saņemt paši, bez
vecāku starpniecības. To paredz likums “Par sociālo drošību”, kurā noteikts, ka persona, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, var iesniegt pieprasījumu
pēc sociālajiem pakalpojumiem un tos saņemt.
Tas ir attiecināms uz tiem gadījumiem, kad vecāks
par bērnu saņemtos sociālos pabalstus netērē bērna materiālo vajadzību nodrošināšanai, bet, piemēram, to tērē alkohola iegādei.
Šajā gadījumā bērnam jāvēršas bāriņtiesā, moti-

vējot savu lūgumu par pabalsta izmaksu sev. Lūgumam ir jābūt pietiekami pamatotam, un par iemeslu nevar kalpot tikai bērna vēlme šo pabalstu
saņemt, bet jābūt objektīvi pamatotiem iemesliem pabalsta saņēmēja maiņai, jo bāriņtiesa, iestājoties nepilngadīgas personas interešu aizstāvībā, tikai īpašos gadījumos lemj par pabalsta
izmaksu pašam bērnam, ja tas sasniedzis 15 gadu
vecumu. Tas nekādi nevar būt saistīts tikai ar jaunieša vēlmi pabalstu saņemt pašam.
Tiklīdz jaunietis ir sasniedzis 18 gadu vecumu, vecāka aizgādība pār jaunieti izbeidzas un viņš iegūst tādas pašas tiesības un pienākumus, kādas ir
jebkurai pilngadīgai personai. Tas nozīmē, ka bāriņtiesai nav tiesiska pamata risināt šo jautājumu,
jo bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās intereses
attiecībās ar vecākiem un izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos līdz
bērna 18 gadu vecumam.
Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, kad
bērns sasniedz 18 gadu vecumu, ģimenes valsts
pabalstu, kas piešķirts par aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu, vai pabalstu, kas ar bāriņtiesas īpašu lēmumu piešķirts jebkurai personai, kura
faktiski audzina bērnu, piešķir un izmaksā pašam
ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam. Tas attiecas arī uz bērniem, kas atrodas aprūpes iestādē
un sasniedz 18 gadu vecumu.
Civillikumā noteiktais vecāku pienākums uzturēt
bērnu ir spēkā līdz laikam, kad bērns pats var sevi
apgādāt. No tā izriet, ka, pastāvot objektīviem
apstākļiem, kāpēc bērns, pilngadīgs būdams, nespēj sevi apgādāt, vecākam saglabājas pienākums
nodrošināt uzturlīdzekļus, arī izlietot valsts sniegto atbalstu – ģimenes valsts pabalstu un vienreizēji
izmaksājamo pabalstu – viņa uzturam. Parasti par
šādu objektīvu iemeslu kalpo apstāklis, ka jaunietis turpina mācības profesionālās izglītības iestādē
vai augstskolā pilna laika klātienē, bet ne ilgāk kā
līdz 24 gadu vecumam.
Ja par materiālo atbalstu pilngadīgajam jaunietim
ar vecāku (vai vecākam, pie kura jaunietis dzīvo
ar otru vecāku) nav iespējama vienošanās sarunu
ceļā, prasība tiesā jāsniedz kā pilngadīgai un rīcībspējīgai personai jaunietim pašam.
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VBTAI sāk nodrošināt bezmaksas
psihoterapijas pakalpojumu ģimenēm ar
bērniem

finansētajā projektā “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības
traucējumiem un vardarbību ģimenē” sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes
psihoterapijas konsultācijas. Tās notiks Latvijas
Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības
psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.
Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt
gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi – vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem
ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas. To mērķis – stiprināt ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas
prasmes utt.
Projektā nodrošinātās psiholoģiskās konsultācijas
būs ne īsākas par stundu un ne garākas par pusotru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra
ģimene varēs saņemt 1–10 konsultācijas (kopējais
stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām nedrīkstēs pārsniegt 10), taču izņēmuma gadījumos
terapeitisko sesiju skaitu var palielināt.

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdz-

Sīkāka informācija par pakalpojumu atrodama
šeit.

Jaunās administratīvo teritoriju robežas
pieejamas atvērto datu formātā

dod iespēju ikvienam izmantot pakalpojumus,
kas balstīti uz ticamiem datiem. Uzņēmumi, kas
nodarbojas ar ģeotelpiskās informācijas sistēmu
attīstību, administratīvo teritoriju robežas var integrēt savos produktos, piemēram, populārās navigācijas lietotnēs, jo datus viegli integrēt jebkurā kartē. Atvērtie dati noderēs arī mērniekiem un
būvniekiem, kas īsteno projektus pie pašvaldību
robežām.
Administratīvo teritoriju robežas pēc 2021. gada
1. jūlija ir aplūkojamas Valsts vienotā ģeoportāla
geolatvija.lv kartes pārlūkā.

Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv un Valsts
vienotajā ģeoportālā geolatvija.lv ir publicēti atvērtie dati, kas satur administratīvo teritoriju robežas pēc 2021. gada 1. jūlija. Datus sagatavojusi
VARAM ar Valsts zemes dienestu.

Robežu ģeotelpiskie dati vektordatu formātā izmantošanai ar ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām ir pieejami lejupielādei Latvijas atvērto datu
portālā.

Informācijas pieejamība atvērto datu veidā ir noderīga gan sabiedrībai, gan valsts pārvaldei. Tā

Vienlaikus ģeotelpiskie dati ir pieejami Valsts vienotajā portālā geolatvija.lv kā skatīšanās tīmekļa
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pakalpe (WMS) (https://geolatvija.lv/geo/p/657),
lejupielādes tīmekļa pakalpe (WFS) (https://geolatvija.lv/geo/p/658) un lejupielādes datne vektordatu formātā izmantošanai ar ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām (https://geolatvija.lv/
geo/p/660).
Kopumā Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv
sabiedrībai pieejamas 455 atvērto datu kopas, piemēram, dati par reģistrētiem uzņēmumiem, valsts
iepirkumiem, epidemioloģisko situāciju, transporta kustības saraksti, darba sludinājumi, dati par

Tiešsaistes seminārs par aktualitātēm
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādē

aizsargājamām dabas teritorijām, statistika par
iedzīvotājiem, pašvaldībām, būvniecības nozari
un daudzām citām tēmām.
Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kas nav īpaši aizsargājama un ko valsts iestāde
var publicēt, piemēram, statistiku, ģeotelpisko informāciju, pētījumu tabulas, valsts reģistru publiskās daļas u. c. Atvērtie dati ir pieejami bez maksas
un ierobežojumiem, datus var lejupielādēt un automātiski apstrādāt, sabiedrība no tiem var veidot
jaunus pētījumus, produktus un pakalpojumus.

ras kalpos par pamatu budžeta plānošanai un visu
veidu investīciju piesaistei.
Tāpēc VARAM aicina visas ieinteresētās puses piedalīties tiešsaistes seminārā “Aktualitātes pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē”, kas notiks 11. martā plkst. 10
tiešsaistes platformā Zoom. Semināra darba kārtību skatiet 1. pielikumā!
Semināra mērķis ir informēt par aktualitātēm teritorijas attīstības plānošanā pašvaldībās, VARAM
sagatavotajiem metodisko ieteikumu projektiem
un identificēt pašvaldībās izaicinājumus, ko nepieciešams risināt.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka 2021. gads ir būtisks posms
teritorijas attīstības plānošanā vietējā līmenī, jo
pašvaldības izstrādā jaunās ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības programmas, kurās noteiks turpmāko gadu prioritātes, kā arī konkrētus
investīciju projektus un darbības to ieviešanai, ku-

Dalībai seminārā reģistrēties šeit līdz 8. martam
(reģistrējoties dalībai seminārā, aicinājums norādīt jautājumus, uz kuriem seminārā vēlaties saņemt atbildes).

Jaunatnes jomas pārstāvji aicināti
iesaistīties Jaunatnes politikas
pamatnostādņu apspriešanā

Ikviens jaunatnes jomas darbinieks, interesents,
kā arī paši jaunieši aicināti līdz 8. martam sniegt
savu viedokli un ieteikumus, rakstot uz e-pasta adresi randa.kenge@izm.gov.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodevusi
sabiedriskajai apspriešanai plānošanas dokumenta “Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.–
2027. gadam” projektu. Ar dokumentu var iepazīties, sekojot šai saitei.

Saite, lai pieslēgtos tiešsaistes semināram, tiks izsūtīta dienu pirms semināra.

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.–
2027. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas
dokuments, kas nosaka Latvijas jaunatnes politiku turpmākajiem septiņiem gadiem. Dokumentā
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ietverti jaunatnes politikas mērķi, rīcības virzieni
un uzdevumi.
Komentārus vai priekšlikumus varat iesūtīt līdz

7. martam arī LPS jaunatnes lietu speciālistei
Zanei Zvaigznei uz e-pasta adresi zane.zvaigzne@lps.lv.

VID tiešsaistes seminārs par gada
ienākumu deklarācijas iesniegšanu
elektroniski

saistes seminārs būs skatāms VID kontā sociālajās
platformās YouTube un Facebook.
Šajā seminārā VID speciālisti stāstīs un atbildēs uz
jautājumiem par šādiem gada ienākumu deklarācijas aspektiem:
• kas, cik un kādus attaisnotos izdevumus var
deklarēt;
• vai man gada ienākumu deklarācija jāiesniedz
obligāti;
• kā aizpildīt deklarāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
• vai deklarācijai var pievienot čekus par ģimenes
locekļu attaisnotajiem izdevumiem u. c.

Sākot no marta, iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2020. gadu. Rūpējoties par
klientu un darbinieku veselību, VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Lai skaidrotu, kā deklarāciju iesniegt ērti, ātri un
vienkārši, VID 9. martā plkst. 14 rīko tiešsaistes
semināru “Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus”. Tieš-

Interesenti var pievienot šo pasākumu savam kalendāram šeit: www.vid.gov.lv/ Aktualitātes/ Notikumi/ “Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā
atgūt pārmaksātos nodokļus”.
Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama, YouTube un Facebook tiešraide būs pieejama publiski.
Atgādinām, ka tiem iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz
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obligāti, to var izdarīt trīs mēnešu laikā – līdz 1. jūnijam –, bet brīvprātīgi attaisnoto izdevumu atgūšanai deklarāciju var iesniegt trīs gadu garumā.




Plašāka informācija, kā arī videopamācība un citi
informatīvi materiāli ir pieejami VID tīmekļvietnes
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.

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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