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Rīgā 

 

25.01.2021.          Nr. 11 

 

Pašvaldībām pēc pievienotā saraksta 

 

Informācijai: 

Latvijas Pašvaldību savienībai 

Latvijas Lielo pilsētu asociācijai 

 

Par piemaksu tehniskajam un medicīnas personālam pirmsskolas 

un speciālajās izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) vērš 

uzmanību, ka 2021.gada 22. janvārī, Finanšu ministrija ir saskaņojusi atbalstu 5,6 miljonu euro 

apmērā vienreizējām piemaksām 300 euro apmērā pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu 

pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas 

laikā. Informējam, ka finansējums netiek piešķirts pirmsskolu un speciālo izglītības iestāžu 

visam tehniskajam un medicīnas personālam. 

 

Jau COVID-19 pirmā viļņa  pandēmijas laikā un šobrīd pirmsskolas un speciālās 

izglītības iestāžu nodarbinātais tehniskais un medicīnas personāls strādā klātienē ar 

paaugstinātu risku saslimšanai ar COVID-19 vīrusu, jo: 

1) bērnu uzraudzības pakalpojumu pavasarī, prioritāri, pirmsskolu dežūrgrupās 

nodrošināja nodarbinātajiem, kuri bija iesaistīti COVID - 19 preventīvajos, 

organizatoriskajos vai seku likvidācijas pasākumos; 

2) daļa pirmsskolās un speciālajās izglītības iestādēs nodarbināto, lai  nokļūtu uz darbu, ir 

spiesti izmantot sabiedrisko transportu, kurā ir lielākas inficēšanās iespējas ar COVID-

19 vīrusu; 

3) darbinieki, kuri strādā klātienē, darbs šī brīža situācijā ir saistīts ar palielinātu darba 

apjomu, kā arī ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai un līdz ar to arī ar 

paaugstinātu psiholoģisko slodzi. 

 

LIZDA lūdz pašvaldības izvērtēt pirmsskolas un  speciālajās izglītības iestādēs 

nodarbinātā tehniskā un medicīniskā personāla iesaisti darbā Covid-19 pandēmijas apstākļos.  

 

LIZDA aicina rast iespēju no pašvaldības budžeta līdzekļiem veikt piemaksu 

pirmsskolas un speciālajās izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un medicīnas 

personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. 

 

LIZDA ir ļoti pateicīga  pašvaldībām, kuras jau iepriekš ir radušas iespēju un 

pašvaldības budžeta ietvaros piemaksājušas par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos 

pirmsskolās un speciālajās izglītības iestādēs nodarbinātajiem: pedagogiem, pedagoga 

mailto:lizda@lizda.lv
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palīgiem, skolotāja palīgiem, atbalsta personālam, medmāsām, tehniskajiem darbiniekiem, 

administrācijai. 

 

 

Priekšsēdētāja                    (*paraksts)             Inga Vanaga 

 

 
Grīnfelde 29265476  

anda.grinfelde@lizda.lv 

 

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  
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(Pielikums LIZDA 25.01.2021. vēstulei Nr. 11  

“Par piemaksu tehniskajam un medicīnas personālam pirmsskolas 

un speciālajās izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā”) 

 

Adresātu saraksts 

 

Novadi Pašvaldību kontaktinformācija 

1. Aglonas novads padome@aglona.lv  

2. Aizkraukles novads dome@aizkraukle.lv  

3. Aizputes novads dome@aizpute.lv  

4. Aknīstes novads akniste@akniste.lv  

5. Alojas novads dome@aloja.lv  

6. Alsungas novads dome@alsunga.lv 

7. Alūksnes novads dome@aluksne.lv  

8. Amatas novads 

amatasdome@and.lv 

amatasdome@amatasnovads.lv 

9. Apes novads administracija@ape.lv   

10. Auces novads dome@dome.auce.lv  

11. Ādažu novads dome@adazi.lv  

12. Babītes novads dome@babite.lv  

13. Baldones novads dome@baldone.lv   

14. Baltinavas novads dome@baltinava.lv  

15. Balvu novads dome@balvi.lv  

16. Bauskas novads dome@bauska.lv  

17. Beverīnas novads pasvaldiba@beverina.lv  

18. Brocēnu novads dome@broceni.lv  

19. Burtnieku novads info@burtniekunovads.lv 

20. Carnikavas novads 

dome@carnikava.lv 

daiga.mierina@carnikava.lv 

 

21. Cēsu novads 

dome@cesis.lv 

janis.rozenbergs@cesis.lv 

 

22. Cesvaines novads dome@cesvaine.lv  

23. Ciblas novads ciblasnovads@ciblasnovads.lv   

24. Dagdas novads dome@dagda.lv  

25. Daugavpils novads dome@daugavpilsnovads.lv  

26. Dobeles novads 

dome@dobele.lv 

apic@dobele.lv 

27. Dundagas novads 

dace.kurpniece@dundaga.lv 

aldis.felts@dundaga.lv 

28. Durbes novads 

dome@durbe.lv 

ojars.petrevics@durbe.lv 

29. Engures novads dome@enguresnovads.lv  

30. Ērgļu novads ergli@ergli.lv  

31. Garkalnes novads dome@garkalne.lv  

32. Grobiņas novads  dome@grobinasnovads.lv   

33. Gulbenes novads dome@gulbene.lv  

34. Iecavas novads dome@iecava.lv  

mailto:pureni@apollo.lv
mailto:dome@aizkraukle.lv
mailto:dome@aizpute.lv
mailto:akniste@akniste.lv
mailto:alojasdome@inbox.lv
mailto:dome@aluksne.lv
mailto:amatasdome@and.lv
mailto:administracija@ape.lv
mailto:dome@dome.auce.lv
mailto:dome@adazi.lv
mailto:dome@babite.lv
mailto:dome@baldone.lv
mailto:dome@baltinava.lv
mailto:dome@balvi.lv
mailto:dome@bauska.lv
mailto:pasvaldiba@beverina.lv
mailto:dome@broceni.lv
mailto:daiga.mierina@carnikava.lv
mailto:dome@cesvaine.lv
mailto:ciblasnovads@ciblasnovads.lv
mailto:dome@dagda.lv
mailto:dome@daugavpilsnovads.lv
mailto:dome@dobele.lv
mailto:dace.kurpniece@dundaga.lv
mailto:dome@durbe.lv
mailto:dome@enguresnovads.lv
mailto:ergli@ergli.lv
mailto:dome@garkalne.lv
mailto:dome@grobinasnovads.lv
mailto:dome@gulbene.lv
mailto:dome@iecava.lv
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35. Ikšķiles novads dome@ikskile.lv  

36. Ilūkstes novads dome@ilukste.lv  

37. Inčukalna novads 

pp@incukalns.lv 

dome@incukalns.lv 

38. Jaunjelgavas novads dome@jaunjelgava.lv  

39. Jaunpiebalgas novads dome@jaunpiebalga.lv  

40. Jaunpils novads 

pasvaldiba@jaunpils.lv 

ligita.gintere@jaunpils.lv 

ligita.gintere@jaunpils.lv 

41. Jēkabpils novads novads@jekabpilsnovads.lv  

42. Jelgavas novads dome@jelgavasnovads.lv   

43. Kandavas novads dome@kandava.lv  

44. Kārsavas novads dome@karsava.lv  

45. Kocēnu novads info@kocenunovads.lv  

46. Kokneses novads dome@koknese.lv  

47. Krāslavas novads dome@kraslava.lv  

48. Krimuldas novads 

linards.kumskis@krimulda.lv 

 

dome@krimulda.lv 

49. Krustpils novads 

karlis.paberzs@krustpils.lv  

 

novads@krustpils.lv 

50. Kuldīgas novads dome@kuldiga.lv  

51. Ķeguma novads dome@kegums.lv  

52. Ķekavas novads 

novads@kekava.lv 

 

viktorija.baire@kekava.lv 

53. Lielvārdes novads 

 

dome@lielvarde.lv 

santa.locmele@lielvarde.lv 

54. Līgatnes novads novadadome@ligatne.lv  

55. Limbažu novads dome@limbazi.lv  

56. Līvānu novads dome@livani.lv  

57. Lubānas novads pasts@lubana.lv  

58. Ludzas novads dome@ludzaspils.lv  

59. Madonas novads dome@madona.lv  

60. Mālpils novads dome@malpils.lv  

61. Mārupes novads marupe@marupe.lv  

62. Mazsalacas novads mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv  

63. Mērsraga novads 

mersrags@mersrags.lv  

eedp@inbox.lv; 

roberts.silins@mersrags.lv 

 

64. Naukšēnu novads padome@naukseni.lv  

65. Neretas novads dome@neretasnovads.lv  

66. Nīcas novads dome@nica.lv  

67. Ogres novads ogredome@ogresnovads.lv 

68. Olaines novads  olainesdome@olaine.lv  

69. Ozolnieku novads ozolnieki@ozolnieki.lv  

70. Pārgaujas novads 

 pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv  

hardijs.vents@pargaujasnovads.lv 

mailto:dome@ikskile.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:pp@incukalns.lv
mailto:dome@jaunjelgava.lv
mailto:dome@jaunpiebalga.lv
mailto:pasvaldiba@jaunpils.lv
mailto:ligita.gintere@jaunpils.lv
mailto:austra.boluza@jekabpils-rp.lv
mailto:dome@jelgavasnovads.lv
mailto:dome@kandava.lv
mailto:dome@karsava.lv
mailto:info@valmierasnovads.lv
mailto:dome@koknese.lv
mailto:dome@kraslava.apollo.lv
mailto:karlis.paberzs@krustpils.lv
mailto:dome@kuldiga.lv
mailto:dome@kegums.lv
mailto:dome@lielvarde.lv
mailto:novadadome@ligatne.lv
mailto:dome@limbazi.lv
mailto:dome@livani.lv
mailto:pasts@lubana.lv
mailto:dome@ludzaspils.lv
mailto:dome@madona.lv
mailto:malpils@rrp.lv
mailto:marupe@marupe.lv
mailto:mazsalacas.dome@valmraj.lv
mailto:mersrags@mersrags.lv
mailto:nauksenu.pagasts@valmraj.lv
mailto:dome@neretasnovads.lv
mailto:dome@nica.lv
mailto:olainesdome@olaine.lv
mailto:ozolnieki@ozolnieki.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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71. Pāvilostas novads dome@pavilosta.lv  

72. Pļaviņu novads dome@plavinas.lv  

73. Preiļu novads dome@preili.lv  

74. Priekules novads dome@priekulesnovads.lv  

75. Priekuļu novads 

dome@priekulunovads.lv 

elina.stapulone@priekulunovads.lv 

76. Raunas novads novadadome@rauna.lv  

77. Rēzeknes novads 

monvids.svarcs@rezeknesnovads.lv  

info@rezeknesnovads.lv 

78. Riebiņu novads 

riebini@riebini.lv 

peteris.rozinskis@riebini.lv 

 

79. Rojas novads  roja@roja.lv  

80. Ropažu novads ropazi@ropazi.lv  

81. Rucavas novads dome@rucava.lv  

82. Rugāju novads dome@rugaji.lv   

83. Rūjienas novads rujiena@rujiena.lv  

84. Rundāles novads  dome@rundale.lv  

85. Salacgrīvas novads dome@salacgriva.lv  

86. Salas novads 

salaspag@salas.lv 

salaspadome@inbox.lv 

87. Salaspils novads 

dome@salaspils.lv 

 

88. Saldus novads dome@saldus.lv  

89. Saulkrastu novads dome@saulkrasti.lv  

90. Sējas novads dome@seja.lv   

91. Siguldas novads dome@sigulda.lv  

92. Skrīveru novads dome@skriveri.lv   

93. Skrundas novads dome@skrunda.lv  

94. Smiltenes novads dome@smiltene.lv  

95. Stopiņu novads novada.dome@stopini.lv  

96. Strenču novads 

dome@strencunovads.lv 

janis.petersons@strencunovads.lv 

97. Talsu novads dome@talsi.lv  

98. Tērvetes novads 

tervetesnd@tervetesnd.lv 

dace.reinika@tervetesnov.lv 

99. Tukuma novads dome@tukums.lv  

100. Vaiņodes novads dome@vainode.lv  

101. Valkas novads novads@valka.lv  

102. Varakļānu novads 

varaklani@varaklani.lv 

 

103. Vārkavas novads dome@varkava.lv    

104. Vecpiebalgas novads vecpiebalga@vecpiebalga.lv  

105. Vecumnieku novads vecumnieki@vecumnieki.lv  

106. Ventspils novads 

 info@ventspilsnd.lv   

Aivars.Mucenieks@ventspilsnd.lv 

107. Viesītes novads dome@viesite.lv  

108. Viļakas novads 

dome@vilaka.lv  

 

mailto:dome@saka.lv
mailto:dome@plavinas.lv
mailto:dome@preili.lv
mailto:dome@priekulesnovads.lv%C2%A0
mailto:dome@priekulunovads.lv
mailto:novadadome@rauna.lv
mailto:riebini@axel.lv
mailto:peteris.rozinskis@riebini.lv
mailto:roja@roja.lv
mailto:ropazi@ropazi.lv
mailto:dome@rucava.lv
mailto:dome@rugaji.lv
mailto:rujiena@rujiena.lv
mailto:padome@rundale.lv
mailto:dome@salacgriva.lv
mailto:salaspag@salas.lv
mailto:dome@salaspils.lv
mailto:dome@saldus.lv
mailto:dome@saulkrasti.lv
mailto:dome@seja.lv
mailto:dome@sigulda.lv
mailto:dome@skriveri.lv
mailto:dome@skrunda.lv
mailto:dome@smiltene.lv
mailto:novada.dome@stopini.lv
mailto:dome@strencunovads.lv
mailto:info@talsurajons.lv
mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
mailto:dome@tukums.lv
mailto:dome@vainode.lv
mailto:novads@valka.lv
mailto:varaklani@madona.lv
mailto:dome@varkava.lv
mailto:vecpiebalga@vecpiebalga.lv
mailto:vecumnieki@vecumnieki.lv
mailto:info@ventspilsnd.lv
mailto:dome@viesite.lv
mailto:dome@vilaka.lv
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109. Viļānu novads 

pagasts@vilani.lv 

novads@vilani.lv 

110. Zilupes novads dome@zilupe.lv  

Republikas pilsētas 

111. Rīgas pilsēta 

riga@riga.lv 

Martins.Stakis@riga.lv 

112. Daugavpils pilsēta info@daugavpils.lv  

113. Jēkabpils pilsēta 

vpa@jekabpils.lv 

aivars.kraps@jekabpils.lv 

pasts@jekabpils.lv 

114. Jelgavas pilsēta dome@dome.jelgava.lv  

115. Jūrmalas pilsēta  pasts@jurmala.lv  

116. Liepājas pilsēta 

edoc@liepaja.lv 

pasts@liepaja.lv 

aija.sproge@liepaja.lv 

117. Rēzeknes pilsēta dome@rezekne.lv  

118. Valmieras pilsēta pasts@valmiera.lv  

119. Ventspils pilsēta 

dome@ventspils.lv 

 

 

 

mailto:pagasts@vilani.lv
mailto:dome@zilupe.lv
mailto:riga@riga.lv
mailto:info@daugavpils.lv
mailto:vpa@jekabpils.lv
mailto:dome@dome.jelgava.lv
mailto:pasts@jurmala.lv
mailto:edoc@liepaja.lv
mailto:pasts@liepaja.lv
mailto:dome@rezekne.lv
mailto:pasts@valmiera.lv

