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Latvijas Pašvaldību savienības iknedēļas elektro-
niskais izdevums iznāk, kā nu jau ierasts, otrdienu 

rītos, tikai šoreiz jaunā izskatā.

Ceļu pie lasītājiem mērojam jau 
trešo gadu desmitu. Sākumā tā 
bija maza lapiņa, kas tā arī sau-
cās – “Infolapa” – un tika ievieto-
ta aploksnēs un izsūtīta pa pastu 
katrai pašvaldībai; vēlāk tā kļuva 
lielāka un biezāka un pašvaldībās 
nonāca pa e-pastu. 1995. gada 
maijā “Infolapai” pievienojās pa-
matīgs papīra žurnāls “LOGS”, ko 
nogādājām gan pilsētu un novadu 
domēs un pagastu pārvaldēs, gan 
bibliotēkās un daudziem interesen-
tiem. Žurnāls papīra formā nodzī-
voja līdz 2016. gada decembrim.

Laiks iet, un paradumi mainās, 
tāpēc abi izdevumi tika apvienoti, 
un nu Pašvaldību savienība katru 
nedēļu izdod elektronisko žurnālu 
“INFOLOGS”.

Kā visiem logiem, arī mūsu “INFO-
LOGAM” ir divas puses: no vienas 
plašajā pasaulē raugāmies mēs, iz-

devuma veidotāji, bet otrpus esat jūs, lasītāji. Gribam 
jūs aicināt nesēdēt katram savā loga pusē, bet vērt to 
vaļā, lai varam viens otru dzirdēt un sadzirdēt!
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LPS vadības tikšanās ar satiksmes 
ministru

27. janvārī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis, padomnieks tautsaimniecības jautāju-
mos Aino Salmiņš un vecākais padomnieks Māris 
Pūķis tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, lai 
pārrunātu turpmāko sadarbību sabiedriskā trans-
porta, autoceļu sakārtošanas un citās jomās.

LPS priekšsēdis pauda gandarījumu, ka, neraugo-
ties uz dažkārt atšķirīgiem viedokļiem, sadarbība 
ar Satiksmes ministriju ir konstruktīva un abas 
puses gatavas rast nepieciešamos risinājumus no-
zarē un pašvaldībām būtiskos jautājumos. Ņemot 
vērā autoceļu stāvokli Latvijā, pašvaldības ir iein-
teresētas finansējuma palielināšanā autoceļiem, 
tāpēc kopīgi jāstrādā šā mērķa sasniegšanai.

Puses vienojās jau tuvākajā laikā kopīgi izskatīt 
konkursa rezultātus par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu reģionā-
lajā autobusu maršrutu tīklā laikā no 2021. līdz 
2030. gadam, izvērtējot tā finansiālo ietekmi uz 
valsts budžetu.

LPS Tautsaimniecības komitejā paredzēts ap-
spriest jau ilgstoši nepietiekamo bāzes finansē-
jumu pasažieru pārvadājumiem un turpmākos 
risinājumus, tajā skaitā komercpārvadājumu or-
ganizēšanu. Puses bija vienisprātis, ka komerc-
pārvadājumi ir organizējami tikai teritorijās, kur 
iespējami dzelzceļa pārvadājumi.

Aprīlī plānotas LPS un Satiksmes ministrijas ik-
gadējās sarunas, kurās puses meklēs kopsaucēju 
budžeta pieprasījumam sabiedriskajam trans-
portam un ilgtspējīgam autoceļu finansējumam 
2022. gadā, kā arī vidējā termiņā.

Ministrs apliecināja, ka tiks izstrādāta kārtība, 
kādā pašvaldībām būtu pārņemami valsts vietējie 
autoceļi, paredzot arī valsts finansējumu vismaz 
pieciem gadiem. Klātesošie uzsvēra, ka šāda vie-
tējo ceļu pārņemšana iespējama pēc brīvprātības 
principa, abām pusēm par to vienojoties.

Tikšanās gaitā arī pārrunāta iespēja, ka varētu 
pārskatīt valsts mērķdotāciju piešķiršanas politiku 
pašvaldību autoceļiem un ielām, par ko gan būtu 
jāorganizē atsevišķas plašākas diskusijas ar paš-
valdībām.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ



LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 30. jan-
vārī bija veltīta XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem, kas ar moto “Nāc gavilēt!” 
norisināsies no 6. līdz 12. jūlijam Rīgā.

Uz komitejas sēdi kopā ar Valsts izglītības satura 
centra (VISC) Neformālās izglītības departamen-
ta direktori Agru Bērziņu Pašvaldību savienībā 
bija ieradusies vesela komanda – VISC Interešu 
izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākie 
referenti Rita Platpere, Zanda Mūrniece un Egils 
Šķetris, svētku režisore Inga Krišāne, reklāmas 
projektu vadītāja Aija Freija un sociālo mediju 
projektu vadītāja Elīna Meiere –, lai informētu par 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku sagatavošanu, atsevišķiem koncertiem, pasā-
kumiem, gājienu, kā arī svētku komunikāciju un 
mārketingu.

Lai svētki būtu patiešām izdevušies, to sagata-
vošanā iesaistīta daudz lielāka komanda un vērā 
tiek ņemtas iepriekšējo svētku mācības. Izveidota 
operatīvās vadības grupa, kas ģenerāļa Arta Velša 
vadībā izstrādā un realizēs risku vadības plānu un 
koordinēs dienestu darbu svētkos.

Šoreiz svētki notiks jaunos, mūsdienīgos infra-
struktūras objektos – Mežaparka Lielajā estrādē 
un Daugavas stadionā, kā arī Brīvības laukumā, 
11. novembra krastmalā, Starptautiskajā izstā-
žu centrā Ķīpsalā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, koncertzālē “Lielā ģilde”, kultūras, 
mūzikas un mākslas telpā “Hanzas perons”, kultū-
ras pilī “Ziemeļblāzma”, VEF Kultūras pilī, Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā, Rīgas Latviešu biedrības 
namā, Rīgas 6. vidusskolā, Rīgas Hanzas vidussko-
las stadionā, Vērmanes dārzā un Viesturdārzā.

Svētkos notiks 60 pasākumi: 40 no tiem būs gan-
drīz bez maksas, bet 20 pasākumi – ar ieejas biļe-
tēm (ar konkrētu sēdvietu). Uz ģenerālmēģināju-
miem un koncertiem Mežaparka Lielajā estrādē 
un Daugavas stadionā tiek plānota iepriekšējā 
rezervēšanas iespēja Latvijas pašvaldībām, kuru 
kolektīvi piedalās svētkos, un kolektīviem saska-
ņā ar noteiktu kvotu, kā arī sadarbības partneriem 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienībai un personām ar kustību traucē-
jumiem sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu ap-
vienību “Apeirons”. Iepriekšējās rezervēšanas ie-
spēja uz visiem pasākumiem tiek plānota arī kon-
krētās norises radošajai un darba grupai un pašval-
dību svētku koordinatoriem, bet uz visu pasākumu 
ģenerālmēģinājumiem iepriekšēju rezervēšanu 
piedāvās kolektīviem, kuri piedalās konkrētajā 
norisē, nepārsniedzot pieejamo kvotu. Iepriekšējā 
biļešu rezervēšana notiks viena mēneša laikā līdz 
tirdzniecības uzsākšanai.

Patlaban svētkiem pieteikti 2938 kolektīvi ar 57 711 
dalībniekiem. Paredzēts, ka dalībnieki Rīgā uztu-
rēsies par vienu dienu ilgāk, viņiem būs sabalan-
sētāks mēģinājumu, koncertu un atpūtas režīms, 
svētku koncerti beigsies jau sestdien, bet svētku 
gājiens notiks pēdējā dienā – svētdienā. Pēc gā-
jiena būs īpaši dalībniekiem organizēts muzikāls 
pasākums Lucavsalā.

Svētku norises plānus varat izpētīt prezentācijā 
(šeit).

Ielāgošanai daži datumi:
•	 pašvaldību svētku koordinatoru darba sanāk

smes notiks 11. februārī, 12. maijā un 9. jūnijā;
•	 svētku repertuāra apguves un atlases skates 

sāksies 13. februārī;
•	 svētku dalībniekus paziņos līdz 12. maijam;
•	 svētku pasākumu biļešu tirdzniecību plānots 

uzsākt līdz 16. maijam (biļetes būs iegādāja-
mas kasēs visā Latvijā, kā arī internetā visā pa-
saulē; vienā pirkumā – ne vairāk kā 8 biļetes uz 
vienu pasākumu).

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoar-
hīvs” vai sekojot šai saitei.

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin.,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/5360-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-30-janvari-2020
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/459-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-30-janvari-2020


LPS uzņēmējdarbības tīkla diskusija 
par publiskas personas līdzdalību 
kapitālsabiedrībā

29. janvārī Pašvaldību savienībā notika uzņēmēj-
darbības tīkla diskusija “Publiskas personas līdz-
dalības kapitālsabiedrībā izvērtējuma juridiskie 
un ekonomiskie aspekti”. Diskusiju vadīja LPS 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra 
Feldmane, un tajā piedalījās gan eksperti Zane 
Norenberga un Kaspars Timofejevs, gan pašval-
dību pārstāvji.

Kopš 1. janvāra spēkā ir grozījumi Publiskas per-
sonas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pār-
valdības likumā, kuri nosaka: turpmāk lēmumus 
par kapitāla daļu pārvaldību pieņems pašvaldības 
izpilddirektors vai ar viņa rīkojumu noteikta cita 
viņam pakļauta amatpersona, piemēram, pašval-
dības struktūrvienības vadītājs, kuram uzticēta ka-
pitāla daļu pārvaldība.

Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likumā pare-
dzēts, ka pašvaldībām savas kapitālsabiedrības ir 
jāpārvērtē ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem.

Lai novērstu risku, ka pašvaldība nepamatoti ie-
saistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konku-
renci, Konkurences padome ir veikusi grozījumus 
Konkurences likumā. Tāpat Konkurences pado-
me sagatavojusi informatīvu materiālu (šeit) par 
priekšnoteikumiem publiskas personas – valsts un 
pašvaldību – līdzdalībai kapitālsabiedrībā, kā arī 
konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīni-
jas (šeit), kuru mērķis ir veicināt publisku personu 
izpratni par konkurences neitralitāti un grozīju-
miem Konkurences likumā.

“Šobrīd sakritis tā, ka pašvaldībām ir uzlikts pienā-
kums savas kapitālsabiedrības vērtēt caur vairāku 
likumu regulējumu – gan jauna kapitālsabiedrības 
pārrauga nozīmēšana, gan savas līdzdalības pār-
vērtēšana kapitālsabiedrībās un akciju sabiedrībās, 
izvērtējot pašvaldības kapitālsabiedrības pamata 
darbību un papildus darbību atbilstību konkurences 
neitralitātes principiem. Tāpat tas nozīmē izstrā-
dāt jaunus saistošos noteikumus,” norādīja Andra 
Feldmane, atklājot diskusiju un iezīmējot uzņē-
mējdarbības tīkla sasaukšanas mērķi un apsprie-
žamo tematu.

Diskusijā tika apskatīti jautājumi, kas pašvaldībām 
jāietver izvērtējumā, lai izdarītu juridiski un eko-
nomiski pamatotu secinājumu, ka kapitālsabied-
rības darbība nerada nepamatotu konkurences 
ierobežošanas risku.

Uzņēmējdarbības tīkla sanāksmes dalībnieki mē-
ģināja izveidot savu “universālo” metodi, lai vērtē-
šanā iegūtu atbildes uz četriem jautājumiem:

1) vai tiek novērsta tirgus nepilnība, skatot to kon-
krētā pakalpojuma reģionā;

2) vai varam garantēt, ka pakalpojumi vai radītās 
stratēģiskās preces konkrētā administratīvajā teri-
torijā, iznomājot/atsavinot tās privātajam, dzīvos 
ilgi, vai mums ir garantija par šā privātā uzņēmēja 
biznesa plāna ilgtspēju, vai nevar veidoties situā-
cija, kad privātais savas peļņas vārdā var arī atteik-
ties no pakalpojuma sniegšanas;

3) vai tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski 
svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas at-
tīstībai, vai pastāv iespēja attīstīt arī papildu darbī-
bas un tādā veidā radīt papildu pievienoto vērtību, 
vai šajā jomā darbojas arī citi uzņēmēji un varam 
runāt par alternatīvām;

4) vai, novērtējot konkrētās preces/pakalpojumus, 
varam runāt par vertikālo integritāti, kas nozīmē, 
ka viens pamata pakalpojums rada iespēju attīstīt 
otru (piemērs: Getliņu poligona blakusprodukts ir 
siltums, ko aizvada uz siltumnīcu un audzē tomā-
tus).

Vairāk lasiet šeit.

Andra Feldmane,
Dr. oec.,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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https://www.kp.gov.lv/files/documents/Informat%C4%ABvais materi%C4%81ls_Priek%C5%A1noteikumi PP l%C4%ABdzdal%C4%ABbai kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABb%C4%81 un t%C4%81s izv%C4%93rt%C4%93%C5%A1ana.pdf
https://www.kp.gov.lv/files/documents/Konkurences neitralit%C4%81tes Vadl%C4%ABnijas.pdf
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5342-pasvaldibam-jaiecel-jauns-kapitaldalu-parvalditajs-un-jaizverte-savas-kapitalsabiedribas


Videokonference par vienotās pašvaldību 
sistēmas tiesību pieprasījumu aizpildi

27. janvārī notika tiešraide, kurā uzņēmuma “ZZ 
dats” projektu vadītāja Maija Spunde iepazīstinā-
ja ar izstrādātās vienotās pašvaldību sistēmas lie-
tojumprogrammu SOPA, PERS, DZIMTS, RVS G

VEDIS, DVS LIETVARIS u.c. tiesību pieprasījumu 
aizpildi tiešsaistes formā un šo tiesību pieprasīju-
mu elektronisko saskaņošanu un apstiprināšanu.

Sākot ar janvāri, pašvaldībām pašām jāveic tiesību 
pieprasījumu aizpilde, kontrole un apstiprināšana. 
Prezentācijā (pieejama šeit) pašvaldības tika iepa-
zīstinātas ar izstrādātā risinājuma funkcijām un paš-
valdību veicamajiem mājasdarbiem, kā arī tika de-
monstrētas praktiskās darbības ar tiesību moduli.

Videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs ” vai 
atverot šo saiti.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos
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Videokonference “Bērna labāko interešu 
nodrošināšana pašvaldībās”

29. janvārī Pašvaldību savienībā notika videokon-
ference “Bērna labāko interešu nodrošināšana 
pašvaldībās”, kurā Labklājības ministrijas (LM) 
un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
(VBTAI) speciālisti informēja gan par bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumiem, gan pašvaldību un soci-

ālo dienestu lomu.

Situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā Latvijā 
iezīmēja LM Bērnu un ģimenes politikas depar-
tamenta direktore Liene Kauliņa-Bandere. Viņu 
papildinot, VBTAI priekšnieka p.i. Valentīna Gor-
bunova pastāstīja, kādi ir pašvaldību izaicinājumi 
bērnu tiesību aizsardzības jomā. Savukārt sociālā 
dienesta lomu un resursu pieejamību pašvaldībā 
sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem analizēja 
LM Metodiskās vadības un kontroles departamen-
ta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska. Palīdzības 
iespējas bērnu uzvedības grūtību prevencijā un 
pārvarēšanā raksturoja VBTAI Konsultatīvās noda-
ļas vadītāja Inga Gulbe. Viņu prezentācijas pieeja-
mas šeit.

Videokonferences ierakstu var noskatīties LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5362-zz-dats-par-vienotas-pasvaldibu-sistemas-tiesibu-pieprasijumu-aizpildi
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/455-par-vienotas-pasvaldibu-sistemas-tiesibu-pieprasijumu-aizpildi
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5392-videokonference-berna-labako-interesu-nodrosinasana-pasvaldibas
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/457-videokonference-berna-labako-interesu-nodrosinasana-pasvaldibas


LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 4. februārī plkst. 10 LPS 
namā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:
1. Par prasību pašvaldībām saņemt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
atļauju pirms pašvaldības mantas atsavināšanas, 
galvojuma sniegšanas un aizņēmuma saistību uz-
ņemšanās (likuma “Par valsts budžetu 2020. ga-
dam” 56. pants) – informēs VARAM pārstāvji, 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča un LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Lāsma Ūbele.

LPS padomnieces dalība forumā 
“Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes 
perspektīva”

Foto: RTU

31. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Zinātniskajā bibliotēkā notika izglītības foruma 
“Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektī-
va” noslēdzošā diskusija “Rīcībpolitika: izglītības 
attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”. 
Tajā dalībnieki diskutēja par Nacionālo attīstības 
plānu 2021.–2027. gadam izglītības jomā un Izglī-
tības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. ga-
dam, tādējādi sniedzot iespēju pārspriest galve-
nos izglītības politikas mērķus un uzdevumus, lai 
pilnveidotu izglītības sistēmu, kā arī vienotos par 
konkrētiem un aktuāliem tuvākajā laikā veicama-
jiem pasākumiem.

Par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam 
aktualitātēm un akcentiem izglītībā informēja 
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks 

un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas noda-
ļas vadītājs Vladislavs Vesperis.

Pēc tam Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
valsts sekretāra vietniece Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta direktore Gunta Arāja 
klātesošos iepazīstināja ar Izglītības attīstības pa-
matnostādņu 2021.–2027. gadam sagatavošanas 
plānu un iecerēm nākamajam periodam.

Noslēgumā IZM valsts sekretāra vietniece Struk-
tūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere 
pastāstīja par Eiropas Savienības atbalsta instru-
mentiem izglītības politikas prioritāšu īstenošanai.

Visos trīs forumos katru reizi noslēgumā dalībnieki 
darbojās grupās, kur diskutēja par forumā skatīta-
jiem jautājumiem, un pēc tam grupu viedokļi un 
priekšlikumi tika prezentēti pārējiem foruma da-
lībniekiem. Priekšlikumi tiks apkopoti un izmanto-
ti izglītības mērķu un 2021.–2027. gada prioritāšu 
izstrādei.

Forumu, kas sastāvēja no trim diskusijām, rīkoja 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, 
IZM un RTU. Tā mērķis – vienoties par Latvijas iz-
glītības sistēmas uzstādījumu nākamajiem desmit 
gadiem, lai ceļā uz to ikviens indivīds varētu īstenot 
savus mērķus un vienlaikus tiktu nodrošināta Lat-
vijas tautsaimniecības attīstība.

Forumā sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin.,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/5411-foruma-izglitibas-sistemas-merkis-nakotnes-perspektiva-noslegums


Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
4. februārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:
1. Par Valsts kontroles atzinumu likumības un liet-
derības revīzijā “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi 
pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu eks-
pluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasī-
bām?” – informēs LPS padomnieks tautsaimniecī-
bas jautājumos Aino Salmiņš.
2. Aktualitātes saistībā ar administratīvi teritoriālo 
reformu – informēs LPS padomniece reģionālās 
attīstības jautājumos Ivita Peipiņa, LPS padom-
niece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča un 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis.
3. Par Novadu dienu – informēs Novadu apvienī-
bas Valdes priekšsēdētāja p.i. Guntis Libeks.
4. Dažādi.

Guntis Libeks,
Latvijas Novadu apvienības

Valdes priekšsēdētāja p.i.

2. Administratīvi teritoriālās reformas aktualitā-
tes – informēs LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis, LPS padomniece reģionālās attīstības jau-
tājumos Ivita Peipiņa un LPS padomniece juridis-
kajos jautājumos Kristīne Kinča.
3. Par LPS sapulces un 31. kongresa norises vietu – 
informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede un LPS grāmat-
vede Olga Dzenovska.

4. Par LPS 2019. gada ieņēmumu un izdevumu 
tāmes fakta un 2020. gada ieņēmumu un izdevu-
mu tāmes projekta apstiprināšanu – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.
5. Par LPS Domes sasaukšanu – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.
6. Dažādi.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

7

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde notiks 5. februārī plkst. 10 LPS namā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:
1. Par ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmu “Valsts administrācija” – informēs 

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā pa-
domniece Daina Mežecka.
2. Par aktualitātēm 9.2.4.2. pasākuma “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” 2. kārtas atlasē – informēs 
Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savie-
nības fondu uzraudzības departamenta direktore 
Agnese Tomsone un Sabiedrības veselības veici-
nāšanas projektu nodaļas vadītāja Kristīne Pava-
sare.
3. Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla un Vese-
lību veicinošo skolu tīkla darbību un citas aktuali-
tātes – informēs Slimību profilakses un kontroles 
centra Veselības veicināšanas vadības nodaļas 
vadītāja Maija Pauniņa un Slimību profilakses 
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nodaļas vecākā veselības veicināšanas koordinē-
tāja Sabīne Zemīte.
4. Par Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas piedāvāju-
mu – izglītojošo ciklu iedzīvotājiem “Ko es nepavai-
cāju ārstam jeb Izcilība arī zināšanās par slimībām 
un to ārstēšanu. Iespēja – satikties ar SPECIĀLIS-
TU!” – informēs P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Izglītības daļas vadītāja Ilze Āboliņa un 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
tālākizglītības speciāliste Daina Baidekalne.

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

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 5. februārī plkst. 13 LPS namā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:
1. Par VARAM prioritārajiem virzieniem un VARAM 
plānotajām galvenajām aktivitātēm 2020. gadā: 
reģionālās attīstības, teritorijas attīstības plāno-

šanas un pašvaldību attīstības jomā; vides, dabas 
aizsardzības un klimata jomā; VARAM un LPS sa-
darbība 2020. gadā – informēs VARAM pārstāvji.
2. Par aktualitātēm Saeimas Administratīvi terito-
riālās reformas (ATR) komisijā – informēs LPS ve-
cākais padomnieks Māris Pūķis, LPS padomniece 
reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa un 
LPS padomnieces juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča un Vineta Reitere.
3. Par teritorijas attīstības plānošanu ATR kontek-
stā – informēs LPS padomniece attīstības un plā-
nošanas jautājumos Gunta Lukstiņa.
4. Dažādi.

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

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par grozījumiem 
Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un 
saistītajos normatīvajos aktos

2020. gada 1. janvārī spēkā stājušies grozījumi 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabied-
rību pārvaldības likumā, un saistībā ar tiem tapu-
šas izmaiņas likumam pakārtotajos Ministru ka-

bineta noteikumos. Tā kā izmaiņas būtiski skar arī 
pašvaldību kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pār-
valdību, 6. februārī plkst. 13 LPS notiks videokon-
ference par jaunākajiem grozījumiem Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pār-
valdības likumā un saistītajos normatīvajos aktos.

Videokonferencē piedalīsies Pārresoru koordi-
nācijas centra (PKC) pārstāvji, kuri iepazīstinās 
gan ar aktualitātēm, gan PKC turpmāko lomu 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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pašvaldību kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pār-
valdības jomā.

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties klātienē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, LPS 4. stāva zālē), lai uz-
dotu jautājumus PKC speciālistiem! Dalībai klātie-
nē, lūdzu, reģistrējieties šeit!

Videokonferenci varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei. Tiešraides laikā būs 
iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz epasta ad-
resi tiesraide@lps.lv.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Rundālē

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāksme 
notiks 7. februārī Rundāles pilī.

Dienas gaita:
9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.
10:00–10:30 – Rundāles novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Okmaņa uzruna.
Novada prezentācija – novada izpilddirektors Ai-
gars Sietiņš.
10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija – LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.
Kultūras diena:
10:40–11:00 – Rundāles pils stāsts – pils direktore 
Laura Lūse.
11:00–11:20 – Vērtību stāsts. Rundāles pils nozīme 
novada attīstībā – Rundāles novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja Laura Ārente.
11:20–12:20 – Dizainiska domāšana kā sistēmiska 
un uz cilvēku orientēta pieeja. Kāpēc novadam va-
jag kultūras stratēģiju? – kultūras centra “Siguldas 
devons” direktore Jolanta Borīte.

12:20–12:40 – Pauze.
12:40–13:40 – Jēgpilni kultūras nozares dokumen-
ti. Vajadzība, spēlētāju sadarbība, mijiedarbība ar 
citām jomām – Kultūras akadēmijas prorektore 
zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības cen-
tra vadītāja Anda Laķe.
13:40–14:00 – Valsts prioritātes kultūras jomā – 
Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kul-
tūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.
14:00–14:20 – Kultūras centru likuma projekts – 
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe 
Pujāte.
14:20–14:40 – Aktualitātes pirms XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – VISC Ne-
formālās izglītības departamenta direktore Agra 
Bērziņa.
14:40–14:55 – Aktualitātes – LPS padomniece iz-
glītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.
Jautājumi un atbildes.
Pusdienas pils Banketu zālē.
15:30–18:00 – Rundāles pils apskate gidu pavadī-
bā.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Diskusija par tūrisma politiku un attīstību 
reģionos

Ekonomikas ministrija (EM) kā par tūrisma poli-
tikas izstrādi un īstenošanu atbildīgā institūcija 

turpina darbu pie jaunā plānošanas perioda 2021.–
2027. gadam plānošanas dokumentiem tūrisma 
nozarei.

Jaunā tūrisma politika līdz ar ATR paredz izmaiņas 
skatījumā uz tūrisma nozares pārvaldību un turp-
māko nozares attīstību. Plānošanas gaitā ir īsteno-
ti pētījumi, veikts darbs fokusa grupās, jautājumi 
pārrunāti ar nozares asociācijām, runāts ar minis-
trijām, taču būtiska ir arī reģionālās pārvaldības 
joma – pašvaldības un plānošanas reģioni. Svarīga 

https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/4848-1-registracija-videokonference-berna-labako-interesu-nodrosinasana-pasvaldibas
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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ir arī horizontālo partneru partnerību un vietējo rī-
cības grupu darbību ietekme.

13. februārī plkst. 11 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) notiks diskusija par tūrisma 
politiku 2021.–2027. gadā un attīstību reģionos.

Darba kārtība:

1. Īsi par EM izstrādāto politiku 2021.–2027. ga-
dam un jaunumi kopumā.

2. Izmaiņas tūrisma pārvaldībā, pašvaldību tūris-
ma speciālistu un tūrisma informācijas sniedzēju 
(TIC, TIB) loma; EM aptauja pašvaldībām par re-

sursu (cilvēku, finanšu) patēriņu 2018.–2020. gadā.

3. Pašvaldības loma tūrisma uzņēmējdarbības vei-
cināšanā, t.sk. publiskā infrastruktūra un konku-
rences aspekti, tirgus novērtēšana, ES struktūrfon-
du projekti un darbs pirms projektu īstenošanas.

4. LPS par pašvaldību atbalstu tūrisma nozarei.

Diskusijai tiks nodrošināta tiešraide LPS vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Latvijai ambiciozi mērķi 
klimatneitralitātes sasniegšanai

Pasaulē arvien vairāk runā par to, kā mazināt kli-
mata pārmaiņas, un Latvija šajā jautājumā ieņem 
aktīvu nostāju. Tāpēc 28. janvārī valdība atbalstīja 
Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai 
līdz 2050. gadam.

Stratēģijas virsmērķis ir Latvijā sasniegt klimatne-
itralitāti līdz 2050. gadam, atbilstošas rīcības īste-
nojot visās tautsaimniecības nozarēs. Būtiski, ka 
stratēģijā ietverts princips, ka virzībai uz klimatne-
itralitāti jāiet roku rokā ar ekonomiskās labklājības 
un sociālā taisnīguma nodrošināšanu.

Ambiciozi mērķi prasa ambiciozus līdzekļus. 
Pēc sākotnējām indikatīvām prognozēm, papil-
du investīcijas klimatneitralitātes sasniegšanai 

salīdzinājumā ar bāzes scenāriju laika periodā 
līdz 2050. gadam ir aptuveni 16 miljardi eiro 
(2010. gada salīdzināmajās cenās), kas vidēji ir ap-
tuveni 1,35% gadā no IKP.

LPS izprot kopīgo mērķi panākt klimatneitralitāti. 
Vienlaikus LPS piedalās diskusijās par to, vai papil-
dus nepieciešamās investīcijas atbilst faktiskajām 
valsts budžeta, tajā skaitā ES finansējuma, iespē-
jām ilgtermiņā un būs reāli piešķiramas mērķa sa-
sniegšanas iecerēm. Pretējā gadījumā stratēģija 
būs tikai formāls dokuments iesniegšanai Eiropas 
Komisijā, bet tā netiks pilnībā īstenota, tiks reali-
zētas tikai atsevišķas darbības un netiks sasniegts 
mērķis.

Valdības sēdē, diskutējot par stratēģiju, finanšu 
ministrs Jānis Reirs apliecināja, ka Finanšu minis-
trija ir saskaņojusi informatīvā ziņojuma “Latvi-
jas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 
2050. gadam” projektu, kas nozīmē, ka mērķu 
sasniegšanai nepieciešamais finansējums būs pie
ejams.

Līdz ar to LPS arī turpmāk piedalīsies diskusijās un 
priekšlikumu sniegšanā, lai izstrādātu konkrētu rī-
cību un plānus dažādās tautsaimniecības nozarēs 
sekmīgai stratēģijas īstenošanai.

Kopumā stratēģijā noteikti divi mērķi:

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/


1) siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināša-
na visos tautsaimniecības sektoros;
2) CO₂ piesaistes palielināšana.
Savukārt klimatneitralitātes sasniegšanai plānots 
izmantot divas pamatpieejas:
– tehnoloģiskos risinājumus;
– dzīvesveida maiņu.

Stratēģijā norādīts, ka pašvaldībām, pildot nor-
matīvajos aktos noteiktos pienākumus, ir izšķirīga 
loma valsts virzībā uz klimatneitralitāti. Pašvaldī-
bas aptver visus iedzīvotājus, un pašvaldību funk-
cijas ietver būtisku potenciālu klimatneitralitātes 
sasniegšanai, jo pašvaldību autonomās funkci-
jas ietver tādus pienākumus kā siltumapgādes, 
ūdensapgādes, kanalizācijas un sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu, sabiedriskā transporta 
organizēšanu, teritorijas attīstības plānošanu un 
zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteik-
šanu, kā arī publiskai lietošanai paredzēto terito-
riju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uztu-
rēšanu.

Pašvaldības izstrādā teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentus, t.sk. ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, teritorijas plānojumu, attīstības pro
grammu. Teritorijas plānošanā pašvaldība plāno 
gan apbūves teritorijas, gan publisko ārtelpu, gan 
transporta infrastruktūru, t.sk. ielu un ceļu tīklu, 
ietves un gājēju celiņus, veloceliņus.

Tieši pašvaldību līmenis ir tas, kurā vislabāk iespē-
jams ņemt vērā vietējo problemātiku un specifiku, 
piemēram, sabiedrības noskaņojumu, un izvēlē-
ties piemērotākos veidus un stratēģiju problēmu 
risināšanai un integrētā veidā veicināt SEG emisiju 
samazināšanu.

Līdztekus pašvaldību lomai ilgtspējīgas pašvaldī-
bas un pilsētvides veidošanā nozīmīga loma ir arī 

plānošanas reģioniem, kas sadarbībā ar pašval-
dībām un valsts pārvaldes iestādēm izstrādā ilg-
termiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumentus, ņemot vērā arī valsts SEG emisiju 
samazināšanas mērķus.

Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai 
ir pirmais tik ilga perioda politikas plānošanas do-
kuments Latvijā, tādēļ stratēģijā izvirzīto mērķu 
īstenošanai nepieciešamais finansējums precīzāk 
tiks vērtēts, izstrādājot jaunos nozaru plānošanas 
dokumentus.

Par atbildīgajām institūcijām stratēģijas ieviešanā 
Ministru kabinets ir noteicis VARAM, Ekonomikas, 
Finanšu, Zemkopības, Satiksmes, Labklājības, Iz-
glītības un zinātnes ministriju un Pārresorsu ko-
ordinācijas centru, savukārt atbildīgā institūcija 
strat ēģijas ieviešanas koordinēšanā būs VARAM.

Informācijai:

2019. gada 9. maijā neformālās Eiropadomes laikā 
Latvija pievienojās Beļģijas, Dānijas, Francijas, Luk-
semburgas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas un 
Zviedrijas deklarācijai, kas mudina Eiropas Savienī-
bu apstiprināt ambiciozu mazoglekļa attīstības ilg-
termiņa stratēģiju, kuras mērķis būtu līdz 2050. ga-
dam sasniegt klimatneitralitāti.

Savukārt 2019. gada 11. decembrī Eiropas Komisija 
publicēja paziņojumu “Eiropas zaļais kurss” – jaunu 
Eiropas Savienības izaugsmes stratēģiju transfor-
mācijai uz godīgu un plaukstošu sabiedrību ar mo-
dernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu, klimat-
neitrālu ekonomiku 2050. gadā, kurā ekonomiskā 
izaugsme nav atkarīga no resursu izmantošanas.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
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Latvijas pārstāve Eiropas Komisijas 
pilsētu forumā uzsver finansējuma 
nepieciešamību mazākām pilsētām

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā lo-
cekle Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa 30. un 31. janvārī Portugāles pilsētā Portu 
notikušajā “Pilsētu forumā 2020” uzsvēra, ka nā-
kamajā plānošanas periodā paredzētajai Eiropas 
pilsētu iniciatīvai vajadzīgs atsevišķs finansējums 
pilsētām, kurās ir mazāk par 50 000 iedzīvotāju.

2021.–2027. gada plānošanas periodā paredzētās 
Eiropas pilsētu iniciatīvas (European Urban Initia-
tive), kurai plānots 500 miljonu finansējums, mēr-
ķis ir vienkāršot un pielāgot Eiropas Savienības 
atbalstu pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Proti, inicia-
tīvas iecere ir veicināt ciešāku saikni starp kohēzi-
jas politiku un pilsētu ilgtspējīgu attīstību un veici-
nāt līdzdalību pilsētu attīstības veicināšanā. Jaunā 
iniciatīva daļēji balstīsies šajā plānošanas periodā 
īstenotajā iniciatīvā “Inovatīvas pilsētu darbības” 
(Urban Innovative Actions).

I. Bērziņa uzstājās sesijā “Kā Eiropas pilsētu ini-
ciatīva atbalstīs pilsētas” un akcentēja, ka jauna-
jai Eiropas pilsētu iniciatīvai nepieciešams lielāks 
finansējums. “Šī iniciatīva aptvers vairākas valstis 
un atbalstīs Eiropas pilsētu labākos projektus. Būtu 
jāizvairās no šā plānošanas perioda problēmas, kad 
tikai katru desmito pilsētu inovatīvas aktivitātes ini-
ciatīvas projektu pieteikumu varēja finansiāli atbal-
stīt,” atklāja Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu 
komitejā locekle.

Viņa atzīmēja, ka Kuldīgā tiek īstenota program-
ma “Darīsim paši!”, kas arī vērsta uz pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu un iedzīvotāju 
iesaistīšanu un ko varētu salīdzināt ar Eiropas pil-
sētu iniciatīvu, tikai mazākā mērogā. “Iedzīvotāju 
iesaistīšana un pašvaldību spēja pašām risināt sa-
vas vajadzības ir ļoti nozīmīga. Līdzsvarotu Eiropas 
Savienības attīstību nevar sasniegt bez līdzsvarotas 
reģionālās attīstības. Savukārt līdzsvarotu reģionā-
lo attīstību nevar panākt, nesaskaņojot ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības mērķus ar vietējiem apstākļiem un 
vajadzībām,” noslēgumā uzsvēra Inga Bērziņa.

“PILSĒTU forums 2020” ir nozīmīgs Eiropas Komi-
sijas pasākums, kurā Eiropas Savienības un dalīb-
valstu institūciju un pašvaldību pārstāvji pulcējas, 
lai diskutētu par kopīgajiem sasniegumiem un 
nākotnes mērķiem pilsētu attīstībā kohēzijas po-
litikas kontekstā. Forumā piedalījās aptuveni 1000 
dalībnieku no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

* 27. janvārī LETA: “Pašvaldības saņēmušas SM so-
lījumu izstrādāt kārtību valsts vietējo autoceļu pār-
ņemšanai”.

* 27. janvārī LV portāls: “Kaminskis un satiksmes mi-
nistrs pārrunā turpmāko sadarbību” (šeit).

* 27. janvārī DELFI: “Pašvaldības saņēmušas SM 

LPS MEDIJOS

https://citiesforum2020.topi.com/#agenda
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312582-kaminskis-un-satiksmes-ministrs-parruna-turpmako-sadarbibu-sabiedriska-transporta-joma-2020


solījumu izstrādāt kārtību valsts vietējo autoceļu 
pārņemšanai” (šeit).

* 28. janvārī LETA: “VARAM iesaka neveidot vēlē-
tas otrā līmeņa pašvaldības un stiprināt jau esošos 
plānošanas reģionus”.

* 28. janvārī LETA: “Ministri: klimata un enerģē-
tikas plāns līdz 2030. gadam ir starpposms ceļā uz 
klimatneitralitāti”.

* 28. janvārī DELFI: “Ministrijai uzdod izvērtēt 
priekšlikumu par jauna Saulkrastu novada izveido-
šanu” – LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa ko-
mentārs Saeimas ATR komisijā (šeit).

* 28. janvārī DELFI: ““Ne ar gariem zobiem, bet 
kā iespēja”: ko mums sola klimata un enerģētikas 
plāns” – LPS padomnieka Andra Akermaņa ba-
žas, vai plāns netiks realizēts uz pašvaldību budže-
ta rēķina (šeit).

* 29. janvārī LETA: “LPS uzņēmējdarbības tīkla 
pārstāvji diskutēs par pašvaldību kapitālsabiedrī-
bu pārvaldi”.

* 29. janvārī LETA: “Notiks videokonference par 
bērnu interešu nodrošināšanu pašvaldībās”.

* 29. janvārī LETA: “VBTAI: ir pašvaldības, kas pār-
vēlē negatīvi novērtētu bāriņtiesas sastāvu”.

* 29. janvārī Kurzemes radio raidījums “Viena 
sēta” – LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis par 
ATR (šeit).

* 30. janvārī Diena: “Vai dalīt varas sviras ar reģio-
niem?”.

* 31. janvārī NRA: “Pašvaldības: dārziņu latvisko-
šana prasīs papildu pedagogus un naudu” – LPS 
iebildums pret šādu prasību un ietekmi uz pašval-
dību budžetiem (šeit).
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LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

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

https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasvaldibas-sanemusas-sm-solijumu-izstradat-kartibu-valsts-vietejo-autocelu-parnemsanai.d?id=51832625
https://www.delfi.lv/temas/saeima
https://www.delfi.lv/news/national/politics/ministrijai-uzdod-izvertet-priekslikumu-par-jauna-saulkrastu-novada-izveidosanu.d?id=51836185
https://www.delfi.lv/news/national/politics/ne-ar-gariem-zobiem-bet-ka-iespeja-ko-mums-sola-klimata-un-energetikas-plans.d?id=51835819
http://kurzemesradio.lv/audio-arhivs/29/01/2020/
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/303586-pasvaldibas-darzinu-latviskosana-prasis-papildu-pedagogus-un-naudu.htm
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Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir sa-
skaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-37 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos 
nr. 876 “Lauku atbalsta dienesta nolikums””

27.01.2020. 23.01.2020. Jā

2. VSS-2 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsē-
tas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bul-
vārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā”

28.01.2020. 09.01.2020. Jā

3. VSS-19 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvnie-
cības projekta īstenošanai”

30.01.2020. 16.01.2020. Jā

4. VSS-21 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ludzas 
novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemša-
nu valsts īpašumā”

31.01.2020. 16.01.2020. Jā

5. VSS-17 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ēr-
gļi pārbūves projekta īstenošanai”

31.01.2020. 16.01.2020. Jā

6. VSS-13 – Par likumprojektu “Grozījumi Ceļu satiksmes liku-
mā”

31.01.2020. 16.01.2020. Nē

7. VSS-28 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos 
nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīs-
tībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi””

31.01.2020. 16.01.2020 Nē

LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzinumi jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

30. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS53 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos nr. 402 
“Valsts pārvaldes epakalpojumu noteikumi””

VSS60 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos nr. 276 
“Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi””

VSS64 – Likumprojekts “Valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”

VSS65 – Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā”

VSS66 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos nr. 152 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašval-
dību ēkās” īstenošanas noteikumi””
VSS67 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā iz-
vērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts 
kases aizņēmumu saņemšanai”
VSS56 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes no-
došanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā”

https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483257
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483258
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483247
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483247
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PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

Līdz 6. februārim izsludināts konkurss 
programmā “NVO fonds”

Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludinājis atklātu 
projektu iesniegumu konkur-
su 2020. gadā īstenojamiem 
projektiem Latvijas valsts bu-
džeta finansētajā program-

mā “NVO fonds”. Programmas mērķis ir stiprināt 
ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības attīstību un de-
mokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko iesaisti, 
iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību 
starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos 
valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot 
un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Lat-
vijai.

Programmā šogad plānots atbalstīt projektus, kas 
ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Koncep-

tuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minēta-
jiem):
•	 NVO darbības stiprināšana;
•	 NVO interešu aizstāvības stiprināšana;
•	 atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitā-

tēm;
•	 NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana.

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan 
vairākus darbības virzienus. Lai spēcinātu mazās, 
lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansē-
jums mikrolīmeņa projektiem ar vienkāršāku ad-
ministrēšanas mehānismu.

Projektiem pieejamais finansējums no Kultūras 
ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas 
līdzekļiem 2020. gadam ir 1 097 000 eiro. Projektu 
iesniegumu iesniegšanas termiņš – 6. februāris.

Vairāk informācijas šeit.

Līdz 7. februārim var pieteikties LIFE 
INFO dienai

11. februārī uzņēmēji, pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji un citi interesenti tiek aici-
nāti uz LIFE INFO dienu, kurā varēs iepazīties ar 

Eiropas Savienības atbalsta programmas LIFE 
līdzfinansējuma piesaistes iespējām Latvijā.

Pasākums notiks VARAM (Rīgā, Peldu ielā 25, 
4. stāvā).

Šogad LIFE INFO dienā piedalīsies arī NEEMO pār-
stāvis, kurš pastāstīs par close-to-market projek-
tiem. Noderīgu informāciju par ES aktualitātēm 
sniegs Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
pārstāvis Mārtiņš Zemītis. Dalībniekiem būs iespēja 
uzzināt vairāk arī par programmu “Apvārsnis 2020”.

Ar pasākuma programmu var iepazīties ŠEIT.

Lai pieteiktos pasākumam, līdz 7. februārim jā-
aizpilda reģistrācijas anketa.

mhtml:file://C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0JXXJPDJ\email.mht!https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4516154cf7&e=c29645e246
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=6614444450&e=a6f291200c


Līdz 12. februārim 17 NVA filiālēs 
pieņems biedrību un nodibinājumu 
pieteikumus jauniešu iesaistei darbā 
sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina bied-
rības un nodibinājumus pieteikties pasākuma 
“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība neval
stiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus 
vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības 
labā. Pieteikumus līdz 12. februārim pieņem NVA 
filiāles Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jē-
kabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Liepājā, Limbažos, Lu-
dzā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos 
un Ventspilī.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesais-
tīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspek-
tīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja 
iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, 
darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot 
administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta 
pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jau-
natnes lietām un veicot citus darba pienākumus. 
Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties 
konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības 
specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidā-

tus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecu-
mā no 18 līdz 29 gadiem.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura 
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņe-
mot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā 
vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jā-
veic piecas dienas nedēļā, 4–8 stundas dienā. Ie-
saistes ilgums pasākumā – 2–6 mēneši.

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems 
stipendiju 5 eiro dienā, stipendijas apmēru aprē-
ķinās atbilstoši nostrādātajām dienām. Pasākuma 
dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes gadīju-
miem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā 
ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām 
veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā 
tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepie-
ciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta 
viņam jāizveido dzīvesvietā vai funkcionāli jāpie-
lāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pār-
vietošanos.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties 
pasākuma īstenošanai? 1. solis: jāaizpilda pie-
teikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. 
2. solis: aizpildītais pieteikums līdz 12. februārim 
jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu tai NVA 
filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiek izveidota 
pasākuma īstenošanas vieta. Pieteikumu, aplieci-
not to ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt 
arī uz NVA filiāles eadresi (NVA filiāļu kontaktin-
formācija pieejama NVA mājaslapā).
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“Iepirkumu gada balva 2019”

Žurnāla “Iepirkumi” un “Iepirkumu gada balvas” 
organizatori aicina ar iepirkumiem saistītos pie-
teikt pretendentus desmit nominācijām:
•	 Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā;
•	 Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem;
•	 Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem;
•	 Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā;
•	 Gada pasūtītājs būvdarbu jomā;
•	 Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā;
•	 Gada piegādātājs būvdarbu jomā;
•	 Gada iepirkums;
•	 Gada zaļākais iepirkums preču un pakalpojumu 

jomā;
•	 Gada zaļākais iepirkums būvdarbu jomā.

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5d722f8813d0c8.88766464.doc


Kandidātu atbilstību un balvu saņēmējus noteiks 
neatkarīga žūrija, kurā darbosies Finanšu ministri-
jas, VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvi-
jas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras un LPS pārstāvji.

Pasākums notiks jau ceturto gadu kā pateicība un 
pagodinājums pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpo-
jumu sniedzējiem un piegādātājiem.

Pasākuma pirmajā daļā notiks konference, kurā 
dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktualitātes par 
iepirkumu jomu un ar to saistītiem jautājumiem.

Reģistrācija konferencei sāksies 17. februārī.

Iepirkumu gada konferenci rīko žurnāls “Iepirku-
mi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Papildu informācija šeit.
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21. februārī – Starptautiskajā dzimtās 
valodas dienā – apgūsim lībiešu valodu!

21. februārī, atzīmējot Starptautisko dzimtās va-
lodas dienu, aicinām apgūt lībiešu valodu, tieš-
raidē skatoties lībiešu valodas mācību stundu. To 
organizē LU Lībiešu institūts ar UNESCO Latvijas 
nacionālās komisijas un Latvijas Nacionālā kultū-

ras centra atbalstu.

Šajā stundā ar Latvijas Universitātes Lībiešu in-
stitūta pētnieku, lībiešu bērnu un jauniešu vasa-
ras skolas “Mierlinkizt” bērnu un Salaspils jauktā 
kora “Lōja” dziedātāju palīdzību varēs gūt ieskatu 
lībiešu valodā, iepazīt tās skanējumu un savdabī-
bu, kā arī iemācīties lībiešu valodā dziedāt lībiešu 
tautasdziesmu “Tšītšōrlinkizt” – putnu modināša-
nas dziesmu, ar kuru lībieši tradicionāli ieskandina 
pavasari. Dalībniekiem būs iespēja arī iemācīties 
lībiski nodziedāt visā Latvijā pazīstamo lībiešu 
tautasdziesmu “Pūt, vējiņi!”, kuras lībiskais nosau-
kums ir “Pūgõ, tūļ”.

Stunda tiks straumēta tiešsaistē no plkst. 15 Lī-
biešu institūta YouTube kanālā šeit.

Vidzemes inovāciju nedēļā Cēsīs notiks 
starptautiska konference “Atbildīga 
inovācija”

27. februārī Vidzemes Cēsu koncertzālē norisinā-
sies starptautiska konference “Atbildīga inovāci-
ja”. Konferenci organizē Vidzemes inovāciju nedē-
ļā 2020, un tajā aicināti pulcēties radoši uzņēmēji, 
kurus interesē aprites biznesa modeļi, tajā skaitā 

arī pārtikas un mežsaimniecības jomā strādājo-
šie, kā arī uzņēmumus pārstāvošās organizācijas, 
drosmīgi un jaunas idejas realizēt gatavi valsts 
pārvaldes speciālisti un citi interesenti gan no Vid
zemes, gan arī citiem Latvijas reģioniem.

Konferences ievadrunās un paralēlajās sesijās pa-
redzēts caurlūkot vērienīgu skaitu tēmu. 27. febru-
āris būs diena jaunām zināšanām, idejām un kon-
taktu dibināšanai.

Diskutējot par tādiem būtiskiem jautājumiem kā 
bioekonomika, aprites ekonomika un inovatīva 
valsts pārvalde un pakalpojumi, organizatori rosi-
na vidzemniekus stiprināt inovācijas garu, vienlai-
kus mudinot būt atbildīgiem un radīt ilgtspējīgas 
un uz gudriem lēmumiem balstītas inovācijas.

https://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva-pieteikt/
https://www.youtube.com/channel/UC1EyUxE3iNJjJajBEP0GENA
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No vienas puses, auditoriju aicina pārdomāti rīko-
ties ar resursiem, no otras puses – apzināties, cik 
vēl neizmantota potenciāla ir visapkārt unikāliem 
problēmrisinājumiem vai jaunam biznesam.

Kaut arī tematiski uzstādījums par atbildīgu rīcību 
atbilst jebkurai nozarei un jomai, šāgada konfe-
rences “Atbildīga inovācija” centrā ir pārtikas ra-
žošana un gastronomija, meža ekosistēma, izstrā-
de un tās pārpalikumi, kā arī klasiskas publiskās 
pārvaldes transformācija mūsdienīgā, drosmīgā 
un inovatīvā modelī.

Konferencē ievadrunas teiks četras ekspertes 
inovatores, kuras katra savā jomā spējušas atrast 
atšķirīgo, inovatīvo un lietderīgo: Gundega Skud-
riņa (ieguvusi starptautisku apbalvojumu gastro-
nomijas pasākumu organizēšanā; radošā apvie-
nība “Skudras metropole”), Daina Eglīte-Antona 
(garšrades pieredzes stāsts par to, kā ražot našķus 
no burkānu pārpalikumiem; SIA “Labas saknes”), 
Sendija Ikere (pierādīs, ka energoefektivitāte ļauj 
samazināt energoresursu patēriņu, nepazeminot 
cilvēku dzīves kvalitāti; projektu vadītāja SIA “Ter-
mex”) un Zane Vītola (dalīsies vērtīgā pieredzē un 
faktos gan par situāciju Latvijas tirgū attiecībā uz 

uzņēmumu spēju inovēt, gan skaidros cēloņus, kā-
pēc tas notiek un kādi ir galvenie pamatprincipi, lai 
tas notiktu; SEB Inovāciju centra vadītāja).

Konferencē zināšanās, pieredzē un piemēros dalī-
sies arī citi pašmāju un ārvalstu eksperti un inovā-
ciju praktizētāji, viņu vidū Jana Simanovska (eks
perte Ekodizaina kompetences centrā un Vidzemes 
Augstskolas pētniece), Māris Jansons (“KEST” 
šefpavārs), Dr. Peka Kilpelainens (pētniecības va-
dītājs, Oulu Universitāte Somijā), Jānis Garančs 
(“Aloja starkelsen” ģenerāldirektors), Dagnija Laz-
diņa (LVMI “Silava” vadošā pētniece), Aija Freima-
ne (vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā, Lat-
vijas Mākslas akadēmijas profesore), Ernests Moi-
sejs (AS “Biolat”), Laura Dimitrijeva (#GovLabLat-
via, Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija), Kār-
lis Pots (Cēsu pašvaldība), Einārs Garoza (Valsts 
#196), Mārtiņš Kaļva (“LowTemp” eksperts), Ojārs 
Polis (LVMI “Silava” zinātniskais darbinieks) u.c.

Detalizēta konferences programma un reģistrēša-
nās konferences apmeklējumam pieejama Vidze-
mes inovāciju nedēļas 2020 mājaslapā šeit.

Reģistrēšanās atvērta līdz 24. februāra plkst. 17.

“Eco-Buddy” – ilgtspējīgas domāšanas 
veidošana bērnos

Latvijā radīta unikāla 
“gemification” meto-
de Eco-Buddy, kas pa-
redzēta izmantošanai 
mācību stundās, mainot 
skolēnu izpratni un do-
māšanu ilgtspējas jautā-

jumos.

Sertifikātus ieguvušas un metodi kopā ar izglīto-
jošo vides galda spēli jau veiksmīgi izmanto visas 
Valmieras pašvaldības skolas un Rīgas Montesori 
skola. Eco-Buddy uzvarējis arī “Climate Launch-
pad” nacionālajā finālā un ir viens no pasaules 100 
produktiem, kuri mazinās klimata pārmaiņas. Tā-
pat ar Eco-Buddy radīto spēli un mācīšanas metodi 
iepazīstināts VISC, kur tā atzīta par noderīgu mūs-
dienu izglītībā un jaunās paaudzes veidošanā.

Vairāk informācijas 1. pielikumā.

http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2020-02-27/vidzemes-inovaciju-konference-atbildiga-inovacija.html
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_5_p1.pdf


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

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

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.

Par pasākumiem jaunā koronavīrusa 
infekcijas ievešanas novēršanai izglītības 
iestādēs

30. janvārī Pasaules Veselī-
bas organizācijas (PVO) ģe-
nerāldirektors paziņoja, ka 
2019nCoV infekcijas uzlies-
mojums ir globāla ārkārtas 
situācija sabiedrības veselī-
bas jomā. Tā kā infekcija var 

nokļūt ikvienā valstī, PVO aicina dalībvalstis no-
drošināt 2019nCoV infekcijas gadījumu agrīnu at-
klāšanu, diagnostiku, ziņošanu un infekcijas izpla-
tīšanās ierobežošanu.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ir 
noteicis 2019nCoV infekcijas gadījuma definīci-
ju: par aizdomīgu tiek uzskatīts pacients ar akūtu 
elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma pakāpes, 
kurš 14 dienas pirms slimības sākuma ceļojis uz 
2019nCoV infekcijas skartajām teritorijām (paš-
reiz visas Ķīnas provinces) vai bijis tuvā kontaktā 
ar apstiprinātu 2019nCoV infekcijas gadījumu.

Tā kā izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, 
kuri ieradušies vai ieradīsies no Ķīnas, un ņemot 
vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bēr-
nu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi iesa-

ka: ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis Ķīnā:
•	 bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
•	 vecākiem:

– sazināties ar ģimenes ārstu,
– sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna 

veselību 14 dienas pēc ceļojuma;
•	 ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpce-

ļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, 
apgrūtināta elpošana):
– bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut 

apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta 
izziņu,

– bērnam ir parādījušies, nekavējoties zva-
nīt 113 un informēt ārstniecības personu par 
simptomiem un ceļojumu uz Ķīnu.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 
aicina izglītības iestāžu vadītājus apzināt iespēja-
mus gadījumus, kad bērni devušies ceļojumā uz 
Ķīnu, un informēt bērnu vecākus par minētajām 
rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūgums sazi-
nāties ar SPKC speciālistiem (tālr. 67387661).

Sekojiet informācijai un ieteikumiem iedzīvotā-
jiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā korona-
vīrusa 2019nCoV infekcijas uzliesmojumu SPKC 
tīmekļvietnes www.spkc.gov.lv sadaļā “Aktualitā-
tes”.

19




mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://www.spkc.gov.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

