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LPS un VBTAI vienojas par turpmāko 
sadarbību

27.  augustā  Latvijas  Pašvaldību  savienības  (LPS) 
priekšsēdis Gints Kaminskis tikās ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnie-
ku Jāni Ābeli un vienojās par turpmāko sadarbību 
dažādu  būtisku  jautājumu  risināšanā,  tajā  skaitā 
bāriņtiesu  darbības  atbalstīšanā.  Sanāksmē  pie-
dalījās arī LPS un VBTAI pārstāvji.

Tikšanās  reizē  LPS priekšsēdis G. Kaminskis  uz-
svēra  sekmīgas  un  efektīvas  sadarbības  ar  paš-
valdībām būtisko  nozīmi  bērnu  tiesību  aizsardzī-
bas  jautājumu savlaicīgā  risināšanā un bāriņtiesu 
darbības stiprināšanā. Arī turpmāk ir jāstrādā cieši 
kopā un jāpaļaujas uz profesionālajiem bāriņtiesu 
speciālistiem reģionos, kuri pārzina reālo situāciju. 
Bāriņtiesas savā ikdienas darbā saskaras ar nopiet-
niem izaicinājumiem, tāpēc ir svarīgs gan novērtē-
jums, gan inspekcijas metodiskais atbalsts. Visām 
iesaistītajām pusēm ir kopīgs mērķis – nodrošināt 

pilnvērtīgu bērnu tiesību aizsardzību un savlaicīgu 
problēmjautājumu atrisināšanu bērnu interesēs.

Savukārt VBTAI  priekšnieks  J. Ābele apliecināja, 
ka inspekcijas galvenā prioritāte turpmāk būs tieši 
preventīvais darbs un metodoloģiskais atbalsts, lai 
iestāde ne tikai kontrolētu, bet arī sniegtu nepie-
ciešamo palīdzību, metodiskos  ieteikumus sarež-
ģītu jautājumu risināšanā un nodrošinātu skaidras 
vadlīnijas speciālistiem un pašvaldībām.

Ņemot vērā  līdzšinējās  kopīgās diskusijas, VBTAI 
izstrādājusi un publicējusi  informatīvu metodisko 
materiālu  apkopojumu  “Rokasgrāmata bāriņ-
tiesām”,  (pieejama  šeit),  lai  sekmētu  vienotu un 
kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā. 
Šis darbs tiks turpināts, lai nodrošinātu, ka bāriņ-
tiesas vērtē un pieņem lēmumus no bērna vislabā-
ko  interešu  perspektīvas. Tāpat  plānots  stiprināt 
inspekcijas kapacitāti un  resursus,  sekmējot  labo 
praksi darbā ar bāriņtiesām.

Sarunā puses vienojās jau tuvākajā laikā rīkot pla-
šāku sanāksmi ar iesaistītajām institūcijām, lai ko-
pīgi risinātu aktuālos jautājumus bāriņtiesu darbī-
bas stiprināšanā un nepieciešamā atbalsta snieg-
šanā bāriņtiesu speciālistiem. Paredzēts arī disku-
tēt un  izskatīt  iespējamās  izmaiņas normatīvajos 
aktos, lai mazinātu birokrātisko slogu, nodrošinā-
tu pilnvērtīgu un samērīgu  informācijas apriti, kā 
arī cieņpilnu saziņu ar sabiedrību.

Visbeidzot, klātesošie pārrunāja aktualitātes sais-
tībā ar plānoto bāriņtiesu reformu,  jauno mācību 
gadu, vecāku izglītības iespējām par bērnu tiesību 
jautājumiem u. c.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=5503&page=


Videokonference par izmaiņām 
normatīvajos aktos un Valsts izglītības 
informācijas sistēmu

27. augustā Pašvaldību savienībā notika LPS un Iz-
glītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotā video-
konference par būtiskākajām  izmaiņām normatī-
vajos aktos un Valsts izglītības informācijas sistē-
mas  (VIIS)  aktualitātēm.  Videokonferenci  vadīja 
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 
Dr. sc. admin. Ināra Dundure.

Videokonferencē  piedalījās  IZM  Izglītības  depar-
tamenta  direktora  vietniece  vispārējās  izglītības 
jomā  Ilze Seipule,  direktora  vietniece  izglītības 
statistikas un finanšu plānošanas jomā Alise Trok-
ša,  vecākā  eksperte  Modra Jansone,  eksperte 
Mārīte Rozenštoka,  Informācijas  tehnoloģiju  un 
nodrošinājuma departamenta pakalpojumu vadī-
tāja (VIIS) Aija Rudmane, Finanšu departamenta 
vecākā eksperte Initra Pavloviča un Valsts izglītī-
bas  satura  centra  vadītājs Guntars Catlaks (viņu 
stāstījums apkopots prezentācijā šeit).

Pirmā  par  būtiskākajām  izmaiņām  normatīva-
jos  aktos  informēja  Alise  Trokša,  kura  iepazīsti-
nāja  ar  valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību  vispārīgās  izglītības 
iestādēs. To  nosaka  grozījumi  Ministru  kabineta 
2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 447 “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību vispārējās  izglītības  iestādēs un valsts 
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

Par pedagogu darba samaksas noteikumiem ko-
lēģi  papildināja Modra  Jansone,  piesaucot  grozī-

jumus MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Šajā mā-
cību gadā pedagogu zemākā darba algas likme no 
750 eiro paaugstināta uz 790 eiro (5,3%). Tāpat par 
5,3% palielināta arī  izglītības  iestāžu vadītāju ze-
mākā darba algas likme. Valsts ģimnāziju un pro-
fesionālās izglītības kompetences centru pedago-
gi varēs saņemt piemaksu 10% apmērā no mēneša 
darba algas. Pašvaldībai kā izglītības iestādes dibi-
nātājai saskaņā ar tās apstiprinātajiem kritērijiem, 
izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba inten-
sitāti, darba kvalitāti un personīgo ieguldījumu, ir 
tiesības  izglītības  iestādes vadītājam noteikt pie-
maksu par darba kvalitāti no pašvaldības finanšu 
līdzekļiem.  Jāuzsver,  ka  spēkā  esošie  pedagogu 
darba samaksas noteikumi ļauj pašvaldībai novir-
zīt mācību  iestādes vadītājam lielāku atalgojuma 
daļu tieši par darbu, kas tiek veikts jaunā izglītības 
satura vai attālinātā mācību procesa sagatavoša-
nai.

Vispārīgās vidējās izglītības jauno standartu 
analizēja Ilze Seipule un Aija Rudmane. Šeit saisto-
ši vairāki dokumenti: Ministru kabineta 2019. gada 
3.  septembra  noteikumi  nr.  416  “Noteikumi  par 
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vis-
pārējās vidējās  izglītības programmu paraugiem” 
un īpaši tā 11. pielikums, grozījumi MK 2019. gada 
25. jūnija noteikumos nr. 276 “Valsts izglītības in-
formācijas  sistēmas noteikumi” un grozījumi MK 
2015. gada 14. jūlija noteikumos nr. 397 “Izglītības 
iestāžu  un  citu  Izglītības  likumā noteikto  institū-
ciju  reģistrācijas  kārtība”. VIIS  uztur  datu  apmai-
ņu un nodrošina ar  informāciju citas  informācijas 
sistēmas,  tāpēc  svarīgi  datus  ievadīt  precīzi  un 
savlaicīgi. Katrā novadā un pilsētā ir VIIS sistēmas 
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https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Videokonference 2020_presentation.pdf


Seminārs Ikšķiles novadā par dabā 
balstītiem risinājumiem pilsētvides 
atveseļošanai

26. augustā  Ikšķiles novadā seminārā “Dabā bal
stīti  risinājumi  pilsētvides  atveseļošanai,  notek-
ūdeņu  un  lietus  ūdeņu  attīrīšanai”  pašvaldībām 
bija  iespēja  vairāk  uzzināt  par  ANO  ilgtspējīgas 
attīstības  mērķiem  un  dabā  balstītu  risinājumu 

īstenošanu  pašvaldību  darbā,  lai  mazinātu  vides 
piesārņojumu, saglabātu bioloģisko daudzveidību 
un sekmētu pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Kā  prezentācijā  par  ANO  ilgtspējīgas  attīstības 
mērķiem  (IAM)  atzīmēja  biedrības  “Zaļā  brīvība” 
Valdes  priekšsēdētājs  Jānis Brizga,  IAM  mērķu 
īstenošana nav obligāti izpildāma prasība, bet drī-
zāk brīvprātīga valstu iniciatīva savas dzīves kvali-
tātes uzlabošanai. “Ir svarīgi atrast līdzsvaru starp 
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administrators  (konsultants),  kam var  lūgt pado-
mu  neskaidrību  gadījumā  vai  jāziņo  par  problē-
mām. Jautājumu var uzdot arī, nosūtot epastu uz 
viis@izm.gov.lv.

M. Rozenštoka  informēja  par  izglītojamo skaita 
apstiprināšanas procesu  un  uzsvēra,  ka  skolē-
nu skaitu apstiprina par situāciju uz 1. septembri. 
Ministrija 5. septembra pusnaktī slēgs  iespēju  ie-
sniegtās atskaites atcelt un līdz ar to labot sniegto 
informāciju par audzēkņu skaitu. Viņa arī iepazīsti-
nāja ar VIIS lietotāju biežāk pieļautajām kļūdām.

Aktuālie datumi informācijas ievadīšanai VIIS:

• izglītojamo skaita apstiprināšana – 5. septem-
bra plkst. 24:00;

• vidējā ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu skai-

ta iesniegšana – 5. septembra plkst. 24:00;

• kvalitātes  pakāpju  likmju  skaita  iesniegšana  – 
5. septembra plkst. 24:00;

• informācija  par  piešķirtās mērķdotācijas  apjo-
mu katrā izglītības iestādē – 20 darbdienu laikā 
pēc  mērķdotāciju  sadalījuma  apstiprināšanas 
Ministru kabinetā;

• atgādinājums: izglītojamo piederības un tarifi-
kācijas jāveido no 1. septembra.

Videokonferences  ieraksts  pieejams  LPS  vietnes 
www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  –  Vi-
deoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/542-par-butiskakajam-izmainam-normativajos-aktos-un-viis-aktualitates


LPS padomnieces dalība diskusijā par 
nekustamā īpašuma nodokli

24. augustā Biznesa augstskolā Turība notika eks

pertu diskusija “Nekustamā īpašuma nodoklis: cik 
un kuram nāksies maksāt?”, kurā piedalījās arī LPS 
padomniece  finanšu  un  ekonomikas  jautājumos 
Sanita Šķiltere.

Diskusiju bija iespējams skatīt tiešraidē augstsko-
las Facebook lapā (videoieraksts pieejams šeit).

Valsts zemes dienests  (VZD)  ir publiskojis  jaunās 
2022.  gadam  projektētās  kadastrālās  vērtības. 
Daudziem īpašumiem kadastrālā vērtība palielinā-
sies. Mājokļu  īpašniekiem,  kam  gaidāmās  izmai-
ņas  neizbēgami  liek  domāt  par  nekustamā  īpa-
šuma nodokļa  (NĪN) pieaugumu, tiek atgādināts, 
ka Tieslietu ministrija  valdībā  virza  reformu,  kas 
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cilvēka vajadzībām un planētas spēju  tikt galā ar 
patēriņa sekām,” norādīja biedrības pārstāvis.

Savukārt  ainavu  arhitekte  Ilze Rukšāne  klāteso-
šajiem pastāstīja par  īstenotajiem projektiem,  lai 
vidē balstītos risinājumus ieviestu dzīvē, dažādām 
fitotehnoloģijām  un  to  izmantošanas  iespējām. 
Viņa uzsvēra, ka mūsdienās sabiedrība ir mainīju-
sies un nereti kļūst arvien vairāk polarizēta, tādēļ 
mērķtiecīgi un sistemātiski jāstrādā ar sabiedrības 
izglītošanu pilsētvides kvalitātes uzlabošanas jau-
tājumos. Tāpat Rukšāne uzsvēra, ka  jāveicina sa-
darbība starp augstskolām un profesionāļiem,  lai 
jebkura projekta  realizēšanā  censtos darīt  daudz 
vairāk, nekā prasa noteikumi.

Stratēģiskās plānošanas un ilgtspējīgās attīstības 
eksperts Jurijs Kondratenko detalizēti un uzska-
tāmi  iepazīstināja  ar  konkrētiem  ilgtspējīgiem, 
viegli uzturamiem un ekonomiski pamatotiem ri-
sinājumiem  lietus  ūdeņu  apsaimniekošanai  blīvi 
apdzīvotās pilsētās. Turpinot notekūdeņu apsaim-
niekošanas  tēmu, Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes  pētniece  Linda Grinberga  stāstīja  par 
mākslīgo mitrzemju veidošanu, kas  labi darbojas 
kā iekārta ūdens attīrīšanai un ūdens kvalitātes uz-
labošanai. Tika arī stāstīts par dažāda veida notek-
ūdeņu apsaimniekošanu, ievērojot noteikumus un 
meklējot efektīvākos un izdevīgākos risinājumus. 

Semināra  dalībniekus  uzrunāja  arī  Ikšķiles  nova-
da  domes  priekšsēdētājs  Indulis Trapiņš,  kurš 
pateicās  par  iespēju  diskutēt  par  aktuāliem  jau-

tājumiem  un  uzsvēra,  ka  jauniem  risinājumiem 
jābūt  inovatīviem  un  ekonomiskiem,  lai  resursus 
ieguldītu  tālredzīgi.  Savukārt  ar  ilgtspējīgiem  ri-
sinājumiem  vides  kvalitātes  uzlabošanā  Ikšķiles 
novadā iepazīstināja pašvaldības Attīstības noda-
ļas vadītāja Dina Varslavāne. Diskusijās dalībnie-
ki  apsprieda  iespējas  izvērtēt  dažādo  risinājumu 
efektivitāti vēl pirms to ieviešanas, kā arī speciālis-
tu – inženieru – trūkumu un aicināja uz sadarbību 
un jaunu zināšanu apgūšanu.

Noslēgumā  semināra  moderatore  LU  Ģeogrāfi-
jas  un  Zemes  zinātņu  fakultātes  lektore  Gunta 
Lukstiņa  atzīmēja,  ka  seminārā  uzklausītās  pre-
zentācijas iedvesmo sakārtot savu dzīves telpu tās 
plašākajā nozīmē, izplatīt zināšanas, sadarboties, 
rīkoties saprātīgāk un atveseļot savu apkārtni.

Semināra dalībniekiem bija iespēja klātienē iepa-
zīties  ar  ilgtspējīgu  metodi  notekūdeņu  attīrīša-
nai  – Tīnūžu  ciemata  notekūdeņu  attīrīšanas  ie-
kārtām ar augu (niedru) palīdzību un Ikšķiles lietus 
ūdens  kanalizācijas  izplūdes  risinājumu Daugavā 
ar attīrīšanas iekārtām un sūkņu staciju.

Seminārs notika Latvijas Pašvaldību savienības īs-
tenotajā un Eiropas Komisijas līdzfinansētajā pro-
jektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināša-
nai ES partnervalstīs”.

Zane Kaufelde un Agita Kaupuža,
LPS padomnieces

https://www.facebook.com/Biznesa.augstskola.Turiba/videos/976716632754481
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paredz atcelt NĪN primārajam mājoklim. Iecerēts, 
ka jaunās kadastrālās vērtības stāsies spēkā vien-
laikus ar nodokļa likuma izmaiņām.

Atbilstoši  Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra 
likumam  Tieslietu  ministrijas  un  VZD  projektē-
tās kadastrālās vērtības stāsies spēkā 2022. gada 
1.  janvārī. Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtī-
bas aprēķinātas,  izmantojot nekustamo  īpašumu 
darījumus par 2012. un 2013. gadu, savukārt  jau-
nās  projektētās  kadastrālās  vērtības  aprēķinātas 
atbilstoši  situācijai  nekustamo  īpašumu  tirgū  uz 
2019. gada 1. jūliju. Projektētās kadastrālās vērtī-
bas ir pieejamas VZD portālā kadastrs.lv.

Tieslietu ministrija valdībā virza piedāvājumu atcelt 
NĪN  primārajam mājoklim,  nosakot  neapliekamo 
minimumu  100  000  eiro.  Primārā mājokļa  zemei 

nodokli piedāvāts rēķināt no speciālās vērtības, kas 
ir piektā daļa no zemes kadastrālās vērtības.

Neatbilstoša metodika  un  informācijas  trūkums, 
kas neļauj veikt kvalitatīvu vērtēšanu, – tā vairāki 
eksperti komentēja VZD darbu kadastrālo vērtību 
noteikšanā, tomēr daļa ekspertu bija pretējās do-
mās, uzsverot, ka problēma nav koeficientos, bet 
faktā, ka Latvijā nav investīcijām labvēlīga vide un 
trūkst  iespēju  iegādāties  īpašumus,  jo  nenotiek 
tirgus kustība.

LPS  padomniece  Sanita  Šķiltere,  atsaucoties  uz 
vairākiem  piemēriem,  kad  daudzdzīvokļu  mājas 
Ziepniekkalnā  ir  ar  augstāku  kadastrālo  vērtību 
nekā ēkas Rīgas centrā, nekustamā īpašuma vēr-
tēšanas sistēmu nodēvēja par brāķi. Viņas prezen-
tāciju skatiet šeit!

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās  attīstības  un  sadarbības  komite-
jas sēde notiks 2. septembrī plkst. 13 LPS mītnē 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1.  Par  2020.  gada  LPS  sarunām  ar  Zemkopības 
ministriju  un Vides  aizsardzības  un  reģionālās 
attīstības  ministriju  (VARAM)  –  informēs  LPS 
padomniece  lauku attīstības  jautājumos Snie-
dze Sproģe un LPS padomniece reģionālās at-
tīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

2.  Par Ministru kabineta noteikumu projektiem:
•  “Jaunizveidojamo  pašvaldību  teritorijas  at-
tīstības  plānošanas  dokumentu  projektu 
valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”;

•  “Grozījumi  Ministru  kabineta  2014.  gada 
14. oktobra noteikumos nr. 628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānoša-
nas  dokumentiem”  un  to  pielietošana  paš-

valdību darbā –
informēs  VARAM Telpiskās plānošanas un 
zemes pārvaldības un Valsts ilgtspējīgas at-
tīstības plānošanas departamentu pārstāvji.

3.  Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ad-
ministratīvā  centra,  ciema  vai  pilsētas  statusa 
maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada 
teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikša-
nas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” – 
informēs VARAM Telpiskās plānošanas un ze-
mes pārvaldības departamenta pārstāvji.

4.  Dažādi:
•  par likuma “Par pašvaldībām” izstrādes gai-
tu – informēs LPS vecākais padomnieks Mā-
ris Pūķis.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
sekojot  šai  saitei. Tiešraides  laikā būs  iespēja uz-
dot jautājumus, sūtot tos uz epasta adresi tiesrai-
de@lps.lv.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPS_KV_2022_piemeri_24_08_2020.pdf
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/545-2-septembri-plkst-1300-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv


LPS un Ekonomikas ministrijas sarunas

Latvijas  Pašvaldību  savienības  un  Ekonomikas 
ministrijas  (EM)  sarunas  notiks  3. septembrī 
plkst. 11  Ekonomikas  ministrijā  (Rīgā,  Brīvības 
ielā 55, 406. kabinetā).

Darba kārtība:

1. EM  budžeta  prioritārie  pasākumi  2021.–

2023.  gadā  (t.  sk. Modernizācijas  fonda  izvei-
de, enerģētikas politikas budžeta finansējums, 
Konkurences  padomes  kapacitātes  stiprināša-
na, atbalsts eksporta darījumu risku mazināša-
nai u. c.).

2. Īres  likums  un  valsts  līdzfinansējums  dzīvoja-
mās telpas atbrīvošanas pabalstu nodrošināša-
nai denacionalizēto namu īpašniekiem.

3. Finanšu instrumenti dzīvojamā fonda attīstības 
veicināšanai un mājokļu garantiju programma.

4. Būvniecības likums.

5. Tūrisma politikas attīstības jautājumi.

6. Enerģētikas  politikas  jautājumi  (ES  plānotais 
finansējums enerģētikas programmām, siltum-
apgāde, energoefektivitāte u. c.).

7. Turpmākā sadarbība.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
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Videokonference par pašvaldību 
komunikāciju – iespējām, 
izaicinājumiem un realitāti

3. septembrī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienī-
bā notiks videokonference par pašvaldību komu-
nikāciju – iespējām, izaicinājumiem un realitāti.

Darba kārtība:

10:00–11:00  –  Komunikācijas eksperts un bur-

vis – viegli sajaukt – Jana Bunkus, Biznesa augst-
skolas “Turība” Komunikācijas virziena vadītāja, 
lektore, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību 
profesionāļiem Valdes locekle, komunikācijas profe-
sionāle.

11:00–12:00  – Pašvaldību komunikācija – bieds 
vai sabiedrotais – Jolanta Derkevica-Pilskunga, 
Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas virzie-
na maģistrantūras programmas vadītāja, lektore, 
komunikācijas profesionāle, “JDP Integrated Com-
munications” īpašniece.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS viet-
nes  www.lps.lv  sadaļā  “Tiešraides,  videoarhīvs  – 
Tiešraide” vai šeit.

Tiešraides  laikā  aicinām uzdot  jautājumus,  sūtot 
tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

 
Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/546-3-septembri-plkst-1000-videokonference-par-pasvaldibu-komunikaciju-iespejas-izaicinajumi-un-realitate
mailto:tiesraide@lps.lv


Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Cesvainē

Latvijas  Pašvaldību  izpilddi-
rektoru  asociācijas  (LPIA)  sa-
nāksme  notiks  4. septembrī 
plkst. 10 Cesvaines vidusskolā 
(Cesvainē, Madonas ielā 1).

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:40 – Cesvaines novada domes priekšsē-
dētāja Viļņa Špata uzruna un novada prezentāci-
ja – izpilddirektors Uģis Fjodorovs.

10:40–11:00  –  LPIA  Valdes  informācija  –  LPIA 
priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Reformu diena. Praktiskie ieviešanas jautājumi:

11:00–12:30 – Administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) ceļa karte (ATR noteikumu projekti,  rokas-
grāmata, Pašvaldību likums u. c.) – VARAM valsts 
sekretāre  Ilze Oša un VARAM Valsts  ilgtspējīgas 
attīstības plānošanas departamenta pārstāvji.

12:30–13:10 – Bāriņtiesu  reorganizācija  – Labklā-
jības  ministrijas  valsts  sekretāra  vietniece  Jana 
Muižniece.

13:10–13:30 – Tehniska reklāma.

14:00–14:45 – Pusdienas.

14:45–17:30 – Novada apskate.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 8. septembrī plkst. 10 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par atvieglojumiem 1991. gada barikāžu dalīb-
niekiem; par 1991. gada barikāžu 30. gadadie-
nas atceres pasākumiem – 1991. gada barikāžu 
muzeja direktors Renārs Zaļais.

2. Par LPS Domes sēdes sasaukšanu – LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis.

3. Par LPS kongresa sasaukšanu – LPS priekšsēdis 

Gints Kaminskis.

4. Par  LPS  un  Finanšu  ministrijas  sarunām  par 
pašvaldību  budžetu  2021.  gadā  un  vidējā  ter-
miņā; par LPS un Ministru kabineta 2021. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektā 
iekļautajiem jautājumiem – LPS padomniece fi-
nanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbe-
le.

5. Par  aktualitātēm  jaunā  pašvaldību  likuma  iz-
strādē;  ar  ATR  likuma  pārejas  noteikumiem 
saistītie MK noteikumi – LPS padomniece juri-
diskajos  jautājumos Kristīne Kinča, LPS vecā-
kais padomnieks Māris Pūķis un LPS padom-
niece  reģionālās  attīstības  jautājumos  Ivita 
Peipiņa.

6. Dažādi – LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS sarunas ar Finanšu ministriju

Latvijas Pašvaldību savienības sarunas ar Finanšu 
ministriju  (FM) notiks 9. septembrī plkst. 11 FM 
ēkā (Rīgā, Smilšu ielā 1).

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Sākusies reģistrācija Eiropas reģionu un 
pilsētu nedēļas virtuālajiem semināriem

Sākusies  reģistrācija  Eiropas  reģionu  un  pilsētu 
nedēļas  pasākumiem,  kas  šogad  norisināsies  vir-
tuālo sesiju veidā no 5. līdz 22. oktobrim.

Interesentiem būs  iespēja  izvēlēties  saistošākos 
seminārus no vairāk nekā 500 piedāvātajiem, kas 
veltīti  tādām  tēmām  kā  iespēju  nodrošināšana 
iedzīvotājiem, kohēzija un sadarbība un zaļā Ei-
ropa.  Reģistrēties  semināriem  var  līdz 27. sep-
tembrim.

Aicinām  piedalīties  arī LPS līdzorganizētajā se-
minārā,  kas  veltīts  ANO  ilgtspējīgas  attīstības 
mērķu ieviešanai pašvaldībās un notiks 5. oktobrī 
14:30–16:00 (Briseles laiks). Tajā piedalīsies pār-
stāvji  no  Latvijas,  Spānijas,  Itālijas,  Beļģijas, Ap-

vienotās Karalistes un Portugāles.

Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa ir gadskārtējs Ei-
ropas Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas rīkots 
pasākums, kurš kopš 2003. gada notiek Briselē un 
kurā vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji, kā arī 
eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji var dalīties 
ar labās prakses piemēriem un zināšanām pašvaldī-
bu attīstības jomā. Tas ir arī atzīts forums, kurā no-
tiek politiska līmeņa saziņa par Eiropas Savienības 
kohēzijas politikas attīstību un paveras iespēja vērst 
lēmumu pieņēmēju uzmanību uz vietējo un reģionālo 
pašvaldību nozīmi Eiropas Savienības politikas vei-
došanā. Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa ir lielākais 
šāda veida publiskais Eiropas mēroga pasākums.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

https://europa.eu/regions-and-cities/register_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1618_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1618_en
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• 24.  augustā  LETA:  ““Turībā”  notiks  ekspertu 
diskusija par nekustamā īpašuma nodokļa poli-
tiku” – par ekspertu diskusiju “Nekustamā īpa-
šuma nodoklis: cik un kuram nāksies maksāt?”, 
kurā piedalīsies arī LPS padomniece finanšu un 
ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere.

• 24.  augustā LETA:  “Eksperti  kritizē Valsts  ze-
mes  dienesta  piedāvāto  metodiku  kadastrālo 
vērtību  noteikšanā”  –  par  diskusiju,  kurā  eks
perti kritizēja VZD piedāvāto metodiku kadas-
trālo  vērtību  noteikšanā  un  kurā  piedalījās  arī 
LPS padomniece Sanita Šķiltere.

• 24.  augustā TV3:  “Kritizē  jauno metodiku  ka-
dastrālo vērtību noteikšanai” – LPS padomnie-
ces Sanitas Šķilteres dalība TV3 Ziņu raidījumā 
par NĪN un kadastrālo vērtību noteikšanu (šeit).

• 26.  augustā  LETA:  “LPS:  Pašvaldību  likums 
piedāvās  jaunu  skatījumu  uz  vietvaru  funkci-
jām” – par  jauno pašvaldību  likumu, ko  izstrā-
dā VARAM, un LPS vecākā padomnieka Māra 
Pūķa  sacītais  par  to Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas sēdē.

• 26.  augustā LSM.lv; Latvijas Radio 1:  “Plāno 
atteikties  no  obligātās  pārvalžu  izveidošanas 
visos  pagastos”  –  LPS  padomnieces Kristīnes 
Kinčas  dalība  LR1  raidījumā  “Pēcpusdiena” 
par VARAM gatavoto  jauno pašvaldību  likumu 
(šeit).

• 27. augustā LETA:  “LPS un VBTAI sadarbosies 
bāriņtiesu  atbalstīšanā”  –  par  LPS  priekšsēža 
Ginta Kaminska tikšanos ar VBTAI priekšnieku 
Jāni Ābeli  un  vienošanos par  turpmāko  sadar-
bību.

• 27. augustā NRA: “Pašvaldībām grib atņemt ne-
kustamā  īpašuma pirmpirkuma  tiesības”  –  par 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komi-
sijas  skatīto  jaunā  pašvaldību  likuma  izstrādes 
gaitu  un  ieceri  atcelt  pašvaldību  pirmpirkuma 
tiesības  uz  nekustamajiem  īpašumiem un  LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 27. augustā Jurista Vārds:  “LPS un Valsts bēr-
nu  tiesību aizsardzības  inspekcija  vienojas par 
turpmāko sadarbību” – par LPS un VBTAI vadī-
bas tikšanos (šeit).

• 28.  augustā  LA; “Mājas Viesis”:  ““Man  ir  trīs 
bērni. Cik maksā datori un planšetes – absurds! 
Man meklēt vēl divas darba vietas?” Kas mak-
sās,  lai katram bērnam būtu viedierīce?” – par 
IZM ieceri grozīt likumu, paredzot, ka viedierī-
cēm obligāti vajadzētu būt katra skolēna somā, 
un LPS padomnieces Ināras Dundures komen-
tārs (šeit).

• 28.  augustā  LV portāls  –  LPS  relīze  “LPS  un 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vie-
nojas par turpmāko sadarbību” (šeit).

LPS MEDIJOS

https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10934622
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=26&m=8&y=2020&d2=&m2=&y2=&channel=1&keyword=Krist%C4%ABne+Kin%C4%8Da
https://juristavards.lv/zinas/277082-lps-un-valsts-bernu-tiesibu-aizsardzibas-inspekcija-vienojas-par-turpmako-sadarbibu/
https://www.la.lv/viedierici-katram-bernam-vai-reali
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319277-lps-un-valsts-bernu-tiesibu-aizsardzibas-inspekcija-vienojas-par-turpmako-sadarbibu-2020
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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.

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir sa-
skaņoti, bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-688 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes noda-
lījuma joslai Salienas pagastā”

24.08.2020. 13.08.2020. Jā

2. VSS-689 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes noda-
lījuma joslai Kaplavas pagastā”

24.08.2020. 13.08.2020. Jā

3. VSS-655 – Likumprojekts “Grozījumi Komercdarbības atbal-
sta kontroles likumā”

25.08.2020. 06.08.2020. Nē

4. VSS-702 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Maskavas ielā 435, k1, Rīgā, pārdošanu”

27.08.2020. 20.08.2020. Jā

5. VSS-656 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
“Vējloči”,  Lapmežciema pagastā, Engures novadā, pārdoša-
nu”

27.08.2020. 06.08.2020. Jā

6. VSS-684  – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumu Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos 
nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentiem””

27.08.2020. 13.08.2020. Nē

7. VSS-683  –  Par  Ministru  kabineta  noteikumu  projektu  “Ad-
ministratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī 
administratīvās  teritorijas,  novada  teritoriālā  iedalījuma  un 
ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas no-
teikumi”

27.08.2020. 13.08.2020. Nē

8. VSS-694 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli””

28.08.2020. 13.08.2020. Nē

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

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

27. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS728 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu ap-
stiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesnieg-
šanas noteikumi””

VSS715 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Aptiekas ielā 7, Rīgā, pārdošanu”

VSS721 – Noteikumu projekts  “Grozījumi Minis-
tru  kabineta  2005.  gada  20.  decembra  noteiku-
mos nr. 966 “Noteikumi par mobilizējamo civilās 
aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un fi-
nansējumu””

VSS722 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru  kabineta  2012.  gada  20.  marta  noteikumos 
nr.  190  “Noteikumi  par  notikumu  reģistrēšanas 
kārtību un policijas reaģēšanas laiku””

VSS724 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos 

nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem””

VSS717  –  Rīkojuma  projekts  “Grozījums  Minis-
tru  kabineta  2016.  gada  20.  decembra  rīkojumā 
nr.  779  “Par  5.5.1.  specifiskā atbalsta mērķa  “Sa-
glabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju sa-
raksta apstiprināšanu”””

VSS733  –  Informatīvais  ziņojums  ““Par  Eiropas 
Sociālā fonda plus programmas materiālās neno-
drošinātības mazināšanai 2021.–2027. gada plāno-
šanas periodā” pārvaldību un īstenošanu Latvijā”

VSS720  –  Informatīvais  ziņojums  “Informatīvais 
ziņojums  par  Eiropas  Savienības  pētniecības  un 
inovācijas  atbalsta  programmas  Apvārsnis  2020 
līdzfinansētā  projekta  “XeHealth:  elektronisko 
veselības ierakstu apmaiņa kopējā ietvarā” īsteno-
šanu”

VSS718 – Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

VSS719  –  Noteikumu  projekts  “Grozījums  Mi-
nistru kabineta 2016. gada 14.  jūnija noteikumos 
nr.  374  “Valsts  informācijas  sistēmu  savietotāja 
noteikumi””

Veselības ministrijas skaidrojumi par 
Covid-19

Kāpēc pašizolācija ir jāievēro 14 dienas, bet Co-
vid-19 pacients bez simptomiem var agrāk atsākt 
ikdienas gaitas?

Pagājušonedēļ Veselības ministrija (VM) pārskatī-
ja kārtību, kā ārsts lemj par Covid-19 slimnieka izo-
lācijas pārtraukšanu,  ja pacients  jau  ir vesels. Lē-
mums sabiedrībā raisījis jautājumus, jo personām, 
kuras atbrauc no ārvalstīm, kur ir augsta saslimša-
na, jāievēro 14 dienu pašizolācija. VM skaidro, kā-
pēc uz šīm divām cilvēku grupām ir jāattiecina da-
žādi nosacījumi. Būtiski ir uzsvērt, ka attiecībā uz 
personām, kurām  ir  jāievēro pašiozlācija,  jo būts 

citās valstīs ar augstu saslimšanas līmeni, situācija 
nav mainījusies: atgriežoties Latvijā, ir jāievēro 14 
dienu pašizolācija.

Kāpēc pašizolācija ir tik svarīga?

Katrai infekcijas slimībai, arī Covid-19, ir inkubāci-
jas periods – laiks no saskares ar infekcijas ierosi-
nātāju līdz brīdim, kad pats cilvēks kļūst infekciozs 
citiem. Šajā laikā infekcijas ierosinātājs organismā 
vairojas  un  izraisa Covid-19  slimību. Cilvēks,  kurš 
ieradies no valsts ar augstu Covid-19 saslimstības 
rādītāju,  ir bijis paaugstinātas inficēšanās apstāk-
ļos. Tādēļ, vadoties no piesardzības principa, tiek 
pieņemts, ka šis cilvēks atrodas Covid-19  inkubā-
cijas  periodā,  kas  ir  no  divām  līdz  14 dienām. Tā 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI
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kā nav zināms, kad cilvēks varēja saskarties ar ko-
ronavīrusu, pastāv risks, ka cilvēks var kļūt  infek-
ciozs jebkurā brīdī divu nedēļu laikā. Pat ja cilvēks 
pirmajās dienās ir veicis Covid-19 testu un tas bijis 
negatīvs, slimība var parādīties vēlāk, piemēram, 
8.  dienā. Turklāt  persona  var  kļūt  infekcioza  pat 
divas dienas pirms  simptomu parādīšanās vai  arī 
saslimt tik vieglā  formā, ka slimības pazīmes pat 
neievēro.  Līdz  ar  to  ir  pēc  iespējas  jāsamazina 
risks, ka cilvēks pat neapzinoties var inficēt citus. 
14 dienu pašizolācija pilda šo uzdevumu. Pēc tāda 
paša principa pašizolācija  ir  noteikta  arī  daudzās 
citās valstīs.

Vai Covid-19 pacients pēc noteiktu dienu skaita 
vairs nevar inficēt citus?

Cilvēkam,  kuram  tests  uzrādījis,  ka  viņš  ir  sasli-
mis ar Covid-19, inkubācijas periods jau ir pagājis. 
Cilvēka organismā vīruss ir savairojies, organisms 
sācis izstrādāt antivielas, un sākas atbrīvošanās no 
vīrusa. Palielinoties antivielu apjomam organismā 
un  cilvēkam  atveseļojoties,  vīrusu  apjoms  orga-
nismā samazinās, līdz Covid-19 pacients vairs nav 
infekciozs – tātad vairs nevar inficēt citus. Pētīju-
mi parādījuši: ja cilvēkam nav slimības pazīmju, šis 
process ilgst apmēram nedēļu, un 7. dienā cilvēks 
vairs nav infekciozs, tādēļ pēc septiņām dienām ar 
ārsta lēmumu var pārtraukt stingro izolāciju. Ja Co-
vid-19 pacientam ir slimības pazīmes, lielākā daļa 
cilvēku  vairs  nav  infekciozi  pēc  divām  nedēļām, 
kad ir izzudušas akūtās slimības pazīmes (drudzis, 

klepus u. tml.), tādēļ šie Covid-19 pacienti stingro 
izolāciju var pārtraukt 14. dienā, ja trīs dienas nav 
slimības pazīmju.

Kas šobrīd ir mainījies?

Attiecībā uz personām, kurām  ir  jāievēro  14 die-
nu pašizolācija, nekas mainījies nav. Savukārt at-
tiecībā  uz  Covid-19  saslimušajiem  būs  ievērota 
iepriekš  skaidrotā  pieeja:  ja  Covid-19  pacientam 
jau sākotnēji nebūs bijuši Covid-19 simptomi, izo-
lāciju  ar  ārsta  lēmumu  varēs  pārtraukt  7.  dienā 
pēc  slimības  atklāšanas.  Ja  Covid-19  pacientam 
būs slimības pazīmes, par izolācijas pārtraukšanu 
varēs lemt, sākot no 14. dienas, ja pēc simptomu 
izzušanas  būs  pagājušas  vismaz  trīs  dienas.  Ša-
jos gadījumos galalēmumu pieņems ārsts un pa-
cientam  tiks  izsniegts  apliecinājums,  ka  stingro 
izolāciju var pārtraukt. Vienlaikus,  lai  samazinātu 
jebkādus  riskus,  ilgāk  darbā  nevarēs  atgriezties 
saslimušās ārstniecības personas, sociālo aprūpes 
centru un izglītības iestāžu darbinieki, kuri strādā 
tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem. Viņi pārtraukt 
stingro izolāciju varēs pēc tādas pašas shēmas kā 
citi, bet darbā atgriezties nedēļu vēlāk. Ja nav biju-
ši slimības simptomi, minētās personas darba pie-
nākumu veikšanu varēs uzsākt 14. dienā, savukārt, 
ja būs Covid-19 simptomi, tad pie darba pienāku-
mu veikšanas varēs atgriezties ne agrāk kā pēc 21 
dienas, ja vismaz trīs dienas nebūs bijuši slimības 
simptomi. Līdz tam brīdim tiks saglabāta atvērta 
darbnespējas lapa.
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Ministru kabinets pieņēmis jauno Valsts 
civilās aizsardzības plānu

25.  augustā  Ministru  kabinets  izskatīja  Iekšlietu 
ministrijas  sagatavoto Valsts  civilās  aizsardzības 
plānu, ko izstrādāja Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) sadarbībā ar citām institū-
cijām. Valsts civilās aizsardzības plāns  ir plānoša-
nas dokuments, kas  tiek sagatavots, ņemot vērā 
risku novērtējumu, kuru veic par attiecīgo nozari 
atbildīgās ministrijas,  to padotībā esošās  institū-

cijas  un  pašvaldības,  un  kur  noteikti  katastrofas 
pārvaldīšanas,  tajā  skaitā  preventīvie,  gatavības, 
reaģēšanas un  seku  likvidēšanas pasākumi un  to 
īstenotāji.

Ņemot vērā dažādas pasaules katastrofas un kli-
mata pārmaiņas,  jaunajā  civilās aizsardzības plā-
nā  pilnībā mainīta  pieeja  katastrofu  risku  novēr-
tēšanai  un  pārvaldīšanas  plānošanai,  piemēram, 
mazāks uzsvars likts uz institūciju reaģēšanu, bet 
lielāks – uz dienestu īstenojamiem preventīvajiem 
un gatavības pasākumiem.

Civilās aizsardzības sistēmas galvenais uzdevums 
ir  nodrošināt  cilvēku,  vides  un  īpašumu  drošību, 
savlaicīgi prognozējot iespējamos draudus, kā arī 
sniegt  palīdzību  katastrofā  cietušajiem.  Jaunais 
civilās  aizsardzības plāns papildināts  ar  35  iespē-
jamiem  apdraudējumiem,  kurus  apzinājušas  ka-
tastrofas  pārvaldīšanas  institūcijas  atbilstoši me-
todikai. Tāpat papildināts  katastrofu  risku novēr-
tējums, kur epidēmija tagad tiek vērtēta ar augsta 
apdraudējuma seku līmeni un augstu riska iespē-
jamību.

Dažādu datu iekļaušana vienotā 
sistēmā sniegs uzticamu priekšstatu par 
izglītības kvalitāti

27.  augustā  tika  prezentēts  pētījuma  rezultātā 
izstrādātais  izglītības  kvalitātes  monitoringa  sis-
tēmas apraksts un  rīku  jeb datu analīzes modeļu 
prototipi.

Šobrīd  izstrādāti  rīku  prototipi  skolu  tīkla  efekti-
vitātes analīzei, absolventu monitoringam, analī-
zei  par  skolotāja  profesijas  attīstību,  analīzei  par 
atbalstu mācību  turpināšanai  un  vispārējam  pār-
skatam par  izglītību.  Paredzams,  ka  šie  un  turp-
māk veidotie datu analīzes modeļi sniegs būtisku 
informāciju  ne  vien  izglītības  politikas  plānotā-
jiem  valsts  līmenī,  bet  arī  pašvaldībām,  skolām, 
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vecākiem,  skolēniem  un  pētniekiem. Tā,  piemē-
ram,  skolēniem  un  vecākiem  precīzāka  informā-
cija  sniegs  iespēju pieņemt  izsvērtākus  lēmumus 
par izglītības iestādes un programmas izvēli, savu-
kārt izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veik-
tos ieguldījumus un attīstības perspektīvas.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitā-
tes monitoringa procesi,  to  skaitā  valsts pārbau-
des  darbu  rezultātu  uzskaites  sistēma,  izglītības 
iestāžu akreditācija, starptautiskie salīdzinošie iz-
glītības pētījumi, izglītības statistikas datu uzskai-
te  Valsts  izglītības  informācijas  sistēmā.  Tomēr 
vienota  sistēma  sniegs  iespēju  analizēt  dažādu 
procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietek-
mi, veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku 

un  īstenot  atbalsta  programmas,  kā  arī  kopumā 
nodrošinās datos pamatotu lēmumu pieņemšanu 
un rīcību visos izglītības līmeņos.

Monitoringa  sistēmā  izglītības  kvalitāte  tiek  ap-
lūkota  plašākā  kontekstā,  pievēršoties  tādām 
kvalitāti  raksturojošām  kategorijām  kā  kvalitatī-
vas mācības,  iekļaujoša  vide,  laba  pārvaldība  un 
atbilstība  mērķiem.  Izglītības  kvalitātes  monito-
ringa sistēmas apraksta un prototipu izstrādi IZM 
uzdevumā veicis  konsultāciju uzņēmums  “Civitta 
Latvija” kopā ar “Civitta Lietuva”, Tventes Univer-
sitāti un  “Izglītības  sistēmām”, kas Latvijā  īsteno 
projektu “Eklase”.

Šeit pieejama pasākuma prezentācija.

Pedagogiem iespēja bez maksas 
pilnveidot digitālās prasmes

Pedagogu  digitālās  kompetences  pilnveidošanu 
IZM 2020. gadā izvirzījusi par profesionālās kom-
petences prioritāro mērķi, nodrošinot tam papildu 
finansējumu. Plānots, ka kopumā šajā gadā digitā-
lo kompetenci pilnveidos vismaz 2650 pedagogu. 
Plašāka  informācija  par  kursiem  un  pieteikšanos 
pieejama IZM tīmekļvietnē.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska aici-
na pedagogus aktīvi izmantot iespēju bez maksas 

papildināt  zināšanas  digitālajās  prasmēs  un  pie-
teikties  programmām  “Pedagogu digitālās  pratī-
bas  pilnveide  evides  veidā  izglītības  tehnoloģiju 
izmantošanai” ar dažādām priekšzināšanām. Šim 
mērķim ministrija atvēlējusi kopumā 500 000 eiro.

Šogad  kursu  saturs  veidots  tā,  lai maksimāli  sa-
sniegtu mērķa auditoriju: izglītības iestāžu vadības 
komandas, profesionālo un vispārizglītojošo skolu 
pedagogus, pirmsskolas pedagogus, sākumizglītī-
bas skolotājus, kā arī dažādu mācību priekšmetu 
(matemātika,  latviešu  valoda,  datorika,  inženier-
zinības,  dizains  un  tehnoloģijas,  fizika,  ķīmija  un 
bioloģija) skolotājus.

Tā  ir  inovatīva  pieeja  pedagogu digitālo  prasmju 
pilnveidošanas  organizācijai,  jo  paredz  iespēju 
katram  kursu  dalībniekam  apgūt  saturu  sev  ērtā 
tempā  un  laikā.  Kursā  jāapskata  tehnoloģijas  un 
rīki, kurus var izmantot mācību procesā, lai veici-
nātu sadarbību un atvieglotu mācību organizēša-
nu. Mācību dalībnieki apgūs rīkus un tehnoloģijas, 
kas palīdz ātrāk un efektīvāk paveikt ikdienas dar-
bus,  apkopojot  rezultātus  un  organizējot  klases 
darbus, kā arī strādājot komandā. Kursu īstenotāji 
izstrādājuši  detalizētus  mācību  uzdevumus,  pie-
saistījuši grupu vadītājus – konsultantus –, lai no-
drošinātu  pedagogiem  labvēlīgu mācību  režīmu. 
Kursu  saturs  veidots  atbilstoši mūsdienu mācību 
vides prasībām.

https://izm.gov.lv/images/Prezent%C4%81cija_27.08.2020_Monitorings_f.pdf
https://izm.gov.lv/lv/pedagogiem-lv/133-pedagogu-profesionalas-kvalifikacijas-pilnveide
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Izglītības iestādēs varēs mainīt 
ēdināšanas kārtību

Lai skolās klātienē varētu veiksmīgāk  ievērot ne-
pieciešamo  epidemioloģiskās  drošības  piesardzī-
bu arī pusdienu laikā, 25. augustā valdība lēma at-
ļaut lielāku elastību ēdinātājiem, bērniem nodroši-
not kompleksās pusdienas.

Šobrīd  izglītības  iestādēm pusdienu ēdienkartē  ir 
jāiekļauj  pamatēdiens  un  zupa  vai  pamatēdiens 
un deserts, vai zupa un deserts. Tādējādi komplek-
sajās pusdienās bērni saņem divus ēdienus. Grozī-
jums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta no-
teikumos nr.  172 “Noteikumi par uztura normām 
izglītības  iestāžu  izglītojamiem,  sociālās  aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas  institūciju klientiem un 
ārstniecības  iestāžu  pacientiem”  paredz  pieļaut 
iespēju, ka izglītības iestādes var nodrošināt tikai 
vienu  ēdienu  komplekso  pusdienu  piedāvājumā. 
Vienlaikus  būtiski  ir  nodrošināt  noteikumos  no-
teiktās  uzturvielu  un  enerģētiskās  vērtības  nor-
mas.

Šī norma neierobežo izglītības iestādes ēdinātāju 
tiesības  komplekso  pusdienu  piedāvājumā  pare-
dzēt  divu  ēdienu  pasniegšanu bērniem,  tāpat  kā 
līdz  šim,  ja  tiek  nodrošinātas  epidemioloģiskās 
drošības un pulcēšanās ierobežojumu prasības.

Šāda kārtība  izstrādāta kopā ar  izglītības  iestāžu 
ēdinātājiem, kuri norādījuši, ka ir grūtības nodro-
šināt epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pie-
mēram, bērni  ilgāku laiku pavada tiešā kontaktā, 
ja pusdienās ir vairāki ēdieni. Tāpat ir sarežģījumi 
skolēnu plūsmu organizēšanā un kontrolē. Līdz ar 
to nepieciešams mazināt  faktorus, kas apgrūtina 
pusdienu operatīvu nodrošināšanu.

Šāda variāciju iespēja ēdinātājiem būs līdz šā gada 
beigām,  lai  izglītības  iestādes  varētu  pielāgoties 
Covid-19  epidemioloģiskās  drošības  prasībām, 
neradot  risku bērnu  veselībai. Šīs  izmaiņas neat-
tieksies  uz  pirmsskolas  izglītības  un  ārstniecības 
iestādēm.

Līdzfinansējuma granta projektu 
konkurss attīstības sadarbības un 
globālās izglītības projektiem

Ārlietu  ministrija  izsludinājusi  līdzfinansējuma 
granta projektu konkursu “Atbalsts Eiropas Komi-
sijas un citu  starptautiskās palīdzības finansētāju 
finansētiem  attīstības  sadarbības  un  attīstības 

(globālās)  izglītības  projektiem  Latvijas  Republi-
kas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Repub-
likā”,  kura  kopējais  projektiem  pieejamais  līdzfi-
nansējuma apjoms no Ārlietu ministrijas ir 25 800 
eiro.

Līdzfinansējuma  granta  projektu  konkursā  prio-
ritāri  tiks  atbalstīti  attīstības  sadarbības projekti. 
Šiem  projektiem  saņēmējvalstis  var  būt  jebkura 
partnervalsts,  tomēr  izvērtēšanā  priekšroka  tiks 
dota projektu  īstenošanai ES Austrumu partnerī-
bas valstīs (īpaši Gruzijā, Moldovā, Ukrainā), kā arī 
Centrālāzijas valstīs (īpaši Kirgizstānā, Tadžikistā-
nā,  Uzbekistānā).  Attīstības  (globālās)  izglītības 
projektu norises vieta ir Latvijas Republika.

Pieteikties  konkursam  var  Latvijā  reģistrētas  pil-
soniskās sabiedrības organizācijas (biedrības, no-
dibinājumi, sociālie partneri utt.).
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Projektu  iesniegumi  jāiesniedz  elektroniski  līdz 
6. septembra pulksten 23:59. Informācija par uz-
varētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas vietnē. 

Papildu informācijai var zvanīt uz tālruņa numuru 
67015967  vai  rakstīt  epastā:  AttistibasSadarbi-
ba@mfa.gov.lv.

Labklājības ministrija piedāvā intensīvas 
e-apmācības sociālās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Septembrī  Labklājības  ministrija  piedāvā  inten-
sīvu  eapmācību  kursu  veiksmīgai  sociālās  uzņē-
mējdarbības  uzsākšanai  “Sociālās  uzņēmējdarbī-
bas skola”. Deviņu vebināru ciklā Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības  asociācijas  eksperti  sniegs  zi-
nāšanas  par  dažādām  sociālās  uzņēmējdarbības 
tēmām:  sociālās  uzņēmējdarbības  pamatiem  un 
nosacījumiem,  mārketingu,  grāmatvedību,  no-
dokļiem,  finanšu  vadību  un  pieteikšanos AS  “At-
tīstības finanšu  institūcija Altum” grantam. Eap-
mācības ir bez maksas, un tajās aicināti piedalīties 
gan topošie, gan esošie sociālie uzņēmēji.

Vebināri notiks septembrī divas vai trīs reizes ne-
dēļā, darbdienu vakaros no plkst. 18 līdz 19:30 tieš-
saistes  platformā  “Zoom”  un  Labklājības  minis-
trijas  sociālā  tīkla  Facebook  lapā www.facebook.
com/labklajibasministrija, sadaļā “Pasākumi”.

Katrs vebinārs būs veltīts noteiktai tēmai:
2. septembrī –  “Sociālā uzņēmējdarbība: būtība, 
definīcija, piemēri un darbības pamati”;
3. septembrī – “Sociālā uzņēmējdarbība: likumis-
kais  ietvars,  nosacījumi,  mērķgrupas  un  sociālās 
ietekmes mērīšana”;
8. septembrī  –  “Mārketings  sociālajai  uzņēmēj-
darbībai: produkts un tā priekšrocības, mērķaudi-
torija un zīmols”;
10. septembrī  –  “Mārketings sociālajai uzņēmēj-
darbībai: komunikācijas kanāli un metodes”;
15. septembrī – “Grāmatvedības darba organizē-
šana: galvenie uzdevumi, dokumenti,  reģistri, bi-
lance, peļņas un zaudējumu aprēķins”;
17. septembrī – “Nodokļi un to aprēķināšana: dar-
ba algas nodokļi, PVN un UIN”;
22. septembrī  –  “Finanšu  vadība:  plānošana  un 
budžetēšana  (finanšu  un  nefinanšu  sastāvdaļa), 
biznesa modeļa dzīvotspējas raksturojums”;
23. septembrī  –  “ALTUM  grants  sociālajai  uzņē-
mējdarbībai: nosacījumi, pieteikuma sagatavoša-
na, ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas”;
24. septembrī – “Finanšu vadība un pārvaldība: in-
vestīciju plānošana, apgrozāmā kapitāla pārvalde, 
kredītpolitika un finanšu piesaiste”.

Lai  piedalītos  vebināros,  ir  jāveic  elektroniska 
pieteikšanās  uz  katru  no  lekcijām  atsevišķi  un 
savā  datorā  vai  telefonā  jālejupielādē  aplikācija 
“Zoom”.  Plašāka  informācija  par  vebināriem  un 
saites  uz  pieteikšanos  pieejamas Labklājības mi-
nistrijas vietnē šeit.

Papildu informācija iegūstama, rakstot uz epasta 
adresi liga@sua.lv.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91914-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai
http://www.facebook.com/labklajibasministrija
http://www.facebook.com/labklajibasministrija
http://www.lm.gov.lv/lv/es-finansejums/lm-istenotie-projekti/aktualie-projekti/esf-projekts-atbalsts-socialajai-uznemejdarbibai/0-aktualitates-un-pazinojumi/2-uncategorised/91912-labklajibas-ministrija-piedava-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai-17-08-2020
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NVA aicina pieteikt brīvprātīgos 
godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020”

Nodarbinātības  valsts 
aģentūra (NVA) aicina Lat-
vijas iedzīvotājus un orga-
nizācijas  pieteikt  labākos 
brīvprātīgā  darba  veicē-
jus  un  organizētājus,  kuri 
laikā no 2019. gada 1. no-
vembra  līdz  2020.  gada 

28. oktobrim aktīvi darbojas sabiedrības  labā, kā 
arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.

Izvirzīt  godināšanai  “Gada  brīvprātīgais  2020” 
brīvprātīgā  darba  veicējus  vai  organizētājus  var 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizā-
cija,  valsts  vai  pašvaldību  iestāde.  Pieteikt  savus 
kandidātus var līdz 28. oktobrim tiešsaistē, aizpil-

dot pieteikuma anketu portālā www.brivpratigie.
lv/lv/godinasana,  kur  pieejams  arī  godināšanas 
nolikums.  Katram  iesniedzējam  tiks  nosūtīts  ap-
stiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināša-
nu “Gada brīvprātīgais 2020” rīko NVA sadarbībā ar 
Labklājības ministriju, IZM, Jaunatnes starptautisko 
programmu  aģentūru,  Daugavpils  pilsētas  domes 
Jaunatnes  nodaļu,  Jelgavas  pilsētas  domes  admi-
nistrācijas  Sabiedrības  integrācijas  pārvaldi,  Latvi-
jas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu un 
Rīgas  domes  Izglītības,  kultūras  un  sporta  depar-
tamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota 
žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un 
organizētāji  šogad tiks godināti. Goda zīmju saņē-
mējus  noskaidros  brīvprātīgo  godināšanas  cere-
monijā “Gada brīvprātīgais 2020”, kas 5. decembrī, 
Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, norisināsies Rīgā.

Pretendentu izvirzīšana “Zelta čiekuram 
2020”

Zemkopības  ministrija 
(ZM)  aicina  pieteikt  pre-
tendentus ikgadējai meža 
nozares gada balvai  “Zel-
ta čiekurs”. Tā ir meža no-
zares  augstākā  atzinība 
par  nozīmīgiem  sasnie-
gumiem  un  ieguldījumu 
nozares labā, un balva tiks 
piešķirta četrās nomināci-
jās.

Pretendentus uz balvu “Zelta čiekurs” var pieteikt:

• “Par mūža ieguldījumu” – apbalvo personu par 
nozīmīgu mūža ieguldījumu nozares attīstībā;

• “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” – apbalvo fizis-
ku vai juridisku personu par radošu un inovatī-
vu  meža  apsaimniekošanu,  saskaņojot  vides, 

saimnieciskās un  sociālās  intereses,  kā arī  par 
ilgtspējīgas meža  apsaimniekošanas  populari-
zēšanu pēdējo divu gadu laikā;

• “Par  inovatīvu  uzņēmējdarbību”  –  apbalvo  ju-
ridisku personu, kas nozarē darbojas ne mazāk 
kā trīs gadus, par veiksmīgāko risinājumu uzņē-
muma  attīstīšanā,  modernizēšanā,  inovatīvu, 
tajā skaitā vidi saudzējošu, tehnoloģiju ievieša-
nā, jaunu produktu ražošanā un investīciju pie-
saistē pēdējo divu gadu laikā;

• “Par  zinātnes  ieguldījumu nozares attīstībā” – 
apbalvo  pētnieku  vai  pētnieku  kolektīvu  par 
nozīmīgu  pētījumu,  inovatīvu  tehnoloģisku  ri-
sinājumu  vai  jaunu  produktu  radīšanu  pēdējo 
divu gadu laikā.

Pieteikumi jāiesniedz papīra formā un elektroniski 
līdz 15. novembrim.

Meža  nozares  gada  balvas  “Zelta  čiekurs”  noli-
kums atrodams ZM tīmekļvietnē šeit.

http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/meza-nozares-gada-balva-zelta-ciekurs-/2020-gads?nid=2965#jump
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Aicinām uz forumu “Pašvaldība – 
digitālās sabiedrības veidotāja”

Aicinām  pašvaldību  vadītājus  reģistrēties  foru-
mam “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veido-
tāja”, kas norisināsies 15. septembrī tiešsaistē.

Foruma  mērķis  ir  vairot  ideju,  zināšanu  un  pie-
redzes  apmaiņu  pašvaldību  vidū,  dalīties  ar  labo 
praksi, kā arī diskutēt par izaicinājumiem un pro
blēmām digitālas sabiedrības veidošanā.

Skatītājus sagaidīs  intensīvs rīta cēliens ar divām 
lekciju  un  diskusiju  sesijām  programmā.  Pirmā 
sesija veltīta attālināto pakalpojumu saņemšanas 
tēmai, kurā LPS padomnieks informācijas tehno-

loģiju  jautājumos Guntars  Krasovskis  stāstīs,  kā-
dus rīkus pašvaldības izmantoja ierobežojumu lai-
kā, lai darbiniekiem nodrošinātu pilnvērtīgu darba 
vidi. Swedbank Klientu  servisa pārvaldes vadītājs 
Vadims  Frolovs  ļaus  ielūkoties  bankas  pieredzē 
klientu  apkalpošanas  kanālu  transformācijā.  Pie-
redzē ar jaunu risinājumu pašvaldību klientu infor-
mācijas pārvaldībai dalīsies Rīgas domes Informā-
cijas tehnoloģiju centra projektu izstrādes nodaļas 
vadītājs Mārtiņš Plīkšs. Pirmā sesija noslēgsies ar 
diskusiju “Gatavs darbam digitālajā laikmetā”.

Otrajā sesijā tiks runāts par administratīvi teritoriā-
lo reformu: ko vērts zināt pašvaldībai; kā jūtas paš-
valdība  starp  divām  reformām;  kādas  labas  pār-
maiņas gaidām? Par  šiem un  citiem  jautājumiem 
runās lektori – “ZZ dats” direktora vietnieks Dainis 
Dosbergs, Valsts  kontroles  padomes  loceklis  Ed-
gars Korčagins un viesi no Latvijas pašvaldībām.

Forumu noslēgs  vieslektora  lekcija  par  pārmaiņu 
vadību – kā pielāgoties un vadīt komandu pārmai-
ņu laikā.

Foruma programma un reģistrācija pieejama šeit.

Aicinājums  reģistrēties  pašvaldību  forumam  līdz 
10. septembrim.

Bānīša svētki retro ritmos Alūksnē

Tradicionāli  septembra  pirmās  nedēļas  nogalē 
Alūksnē  atzīmē  Bānīša  dzimšanas  dienu.  Šogad 
svētki tiks svinēti retro ritmos. 5. septembrī visi laip-
ni aicināti uz Bānīša stacijas kvartālu, kur vienīgajam 
Baltijā  regulāri  kursējošajam  šaursliežu  dzelzceļa 
vilcienam Bānītim atzīmēsim 117. dzimšanas dienu.

Pasākumu vadīs tautā iemīļotais Guntis Skrastiņš. 
No pulksten 13:30 grupa “Rumbas kvartets” prie-

cēs  ar  muzikāliem  pārsteigumiem,  bet Alūksnes 
Kultūras centra deju kopa “Jukums” Agra Veisma-
ņa  vadībā  uzkarsēs  deju  grīdu. Tāpat  paredzētas 
āra spēles par un ap Bānīti, retro foto kaste, kā arī 
retro un neikdienišķu mašīnu parāde un skatītāju 
simpātiju balvas izcīņa. Piedalīties mašīnu parādē 
var jebkurš interesents, kas vēlas izrādīt savu auto. 
Ekspozīcija  “Alūksnes  Bānīša  stacija”  būs  pieeja-
ma no plkst. 10 līdz 18.

Jaunums  šajos  svētkos  būs  pie  Alūksnes  Bānīša 
stacijas  uzstādītā  tvaika  lokomotīves  ūdens  uz-
pildes kolonna. Tas nozīmē, ka turpmāk SIA “Gul-
benes–Alūksnes bānītis” tvaika lokomotīve Ferdi-
nands šeit varēs uzpildīt savas ūdens rezerves.

Pulksten  15:25  Ferdinands  dosies  ceļā  uz Gulbe-
ni. Šis būs  īpašs svētku brauciens  retro noskaņās 
ar  labākajām  latviešu ziņģēm,  retro  lambetvoku, 
ulmaņlaika gardumiem un vectēva dziru, kā arī ar 

https://www.zzdats.lv/pasvaldibu-forums/


20

tautā labi zināmām slavenībām – Skaidrīti Nabiņu 
un Mildiņu Krāniņu. Biļetes svētku braucienam bā-
nītī atrodamas www.bezrindas.lv.

Vēl  jāpiebilst,  ka  ikgadējais,  jau piektais elektro-
mobiļu lietotāju salidojums Latvijā reizē ar Bānī-
ša svētkiem notiks Stāmerienā pie stacijas.

Aprit 75 gadi, kopš dibināts Rīgas 
Operetes teātris

Latvijas  valsts  kultūrainavā  Rīgas  Muzikālā  jeb 
Operetes  teātra  darbība  atstājusi  košus  rakstus. 
Šogad aprit 75 gadi kopš Operetes teātra dibinā-
šanas, un Latvijas kultūras telpā operete nav aiz-
mirsta,  jo  rosīgi  ļaudis  aizvien  domā  un  dara,  lai 
muzikālā  teātra  nišā  operete  atgūtu  spozmi  un 
būtu stabila vērtība.

Teātrim bijusi raiba vēsture, un nu jau 25 gadus tas 
kā patstāvīga mākslinieciska vienība nepastāv. To-
mēr šā muzikālā žanra cienītāju atmiņā joprojām ir 
lieliskas izrādes, spoža aktieru spēle, azarts un aiz-
rautība. Operete iedvesmoja, vilināja un palīdzēja 
vieglāk pārvarēt ikdienas nebūšanas.

Operetes teātra vēsturiskos datumus kopā atcerē-
ties aicina bijušā teātra darbinieki un vairāk nekā 
70 Operetes  teātra  bijušie  dziedātāji,  baletdejo-
tāji, mūziķi un tehniskie darbinieki, kas pieteikuši 
dalību pasākumā “Operete iedvesmo” 5. septem-
brī Mazsalacas novada Sēļu muižā.

Pēc pasākuma svinīgas atklāšanas, kas paredzēta 
pulksten  15,  notiks Vokālās  akadēmijas  mūzikas 
skolas un vidusskolas audzēkņu koncerts, uz kuru 
aicina muzikālā teātra aktieris, režisors un vokālais 
pedagogs Edgars Kramiņš kopā ar kamerorķestri 
un diriģentu Guntaru Bernātu. Tas atsauks atmiņā 
teātra vēsturi un skaistas melodijas no iemīļotām 
izrādēm.

Dienas  garumā  izstādes  stendos  būs  skatāmi 

http://www.bezrindas.lv/?fbclid=IwAR2Idxguv1TCzvQY1zORSuZoFKBDnEt6JgOr0gZIKXb9SFZHRe66g7MMJO0
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padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: liene.uzule@lps.lv
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Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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mirkļi  no Rīgas Operetes  teātra  vēstures, būs  ie-
spēja klausīties Latvijas Bruņoto spēku Zemessar-
dzes orķestra priekšnesumus diriģenta Anda Kare-
ļa vadībā, iepazīties ar leģendāro Sēļu muižu, klau-

sīties operetes mākslinieku un viņu draugu atmiņu 
stāstos,  intervijās ar  sarīkojuma dalībniekiem, kā 
arī iespēja piedalīties filmas tapšanā par operetes 
vēsturi.

Kuldīgas novada Padure aicina uz Jautro 
mašīntalku

5. septembrī Kuldīgas novadā pie Padures muižas 
klēts norisināsies jau par skaistu tradīciju kļuvušais 
pasākums “Jautrā mašīntalka Padurē” ar gadatir-
gu, izstādēm, koncertiem, radošajām darbnīcām, 
atrakcijām, rotaļām un iespēju darbībā redzēt īstu 
kuļmašīnu.

Jau no plkst. 11 pasākumā norisināsies amatnieku 
darinājumu un lauksaimniecības ražojumu gadatir-
gus. Pēc oficiālās pasākuma atklāšanas plkst. 13 uz 
skatuves kāps Padures sieviešu vokāli instrumen-
tālais  ansamblis  “Harmonija”.  Vēlāk  pasākumu 
muzikāli kuplinās tautas muzikanti “Ziemeļmala” 
kopā  ar Valdi Andersonu  no  kapelas  “Ieviņa”,  kā 
arī intuitīvo sajūtu un skaņu apvienība “Kanisaifas 
mistērijas”. 17:30 uzstāsies vidējās paaudzes deju 

kopa “Bandava”, bet plkst. 18 pasākumu noslēgs 
postfolkloras grupas “Rikši” uzstāšanās.

Pie klēts jau no plkst. 11 varēs baudīt senās garšas – 
bada pankūkas, uz oglēm ceptu siļķi, klētnieka Kri-
ša koču, cigoriņu kafiju un skābputru. Plkst. 13 pie 
klēts varēs piedzīvot senās skaņas, piedaloties sa-
runās ar sajūtu bungām un kokles spēles meistar-
klasē. Vēl  pasākumā  varēs  izmēģināt  senās  pras-
mes: plkst. 13 pie klēts savu arodu apmeklētājiem 
ierādīs  koku  un  augu  vilnas meistars,  bet  stundu 
vēlāk aiz klēts varēs līdzdarboties malkas zāģēša-
nā, kulšanā ar spriguli un siena pļaušanā.

Plkst.  13  aiz  klēts  varēs  iesaistīties  arī  biedrības 
“Padure”  piedāvātajā  radošajā  darbnīcā,  bet  pēc 
tam doties izbraucienā zirga pajūgā. Bērniem pļa-
vā aiz klēts piedāvās  lielās spēles, piepūšamo at-
rakciju,  burbuļpriekus  un  citus  pārsteigumus,  kā 
arī Padurē ciemosies un rotaļās ies kaķis Fēliks un 
pele Karamele.

Ikviens  interesents varēs  ielūkoties Padures klēts 
apcirkņos un tajā iekārtotajā ekspozīcijā par Padu-
res pagasta vēsturi. Tāpat būs apskatāma izstāde 
“Labības vākšanas un kulšanas tradīcijas Kuldīgas 
novadā” un Padures pagasta audēju darbi.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, lai ne-
radītu drūzmēšanos, restaurēto vēsturisko kuļma-
šīnu “Imanta” šogad nolemts nedarbināt, taču tā 
pasākuma laikā būs apskatāma.
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