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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS Valdes sēde

Atklājot Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Val-
des sēdi 8. septembrī, LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis pirmajiem deva vārdu 1991. gada barikā-
žu muzeja biedrības pārstāvjiem Renāram Zaļa-
jam un Romualdam Ražukam, kuri informēja par 

1991. gada barikāžu dalībnieka statusa piešķir-
šanas kārtību un apliecību izsniegšanu, atvieg-
lojumiem barikāžu dalībniekiem un 1991. gada 
barikāžu 30. gadadienas atceres pasākumiem.

1991. gada barikādēs Latvijā piedalījās ap 35 tūk-
stošiem cilvēku, no kuriem daudzi diemžēl jau 
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aizgājuši aizsaulē. Barikāžu dalībnieka apliecības 
līdz šim izsniegtas 5855 dalībniekiem 109 novados 
un astoņās pilsētās, tāpēc R. Zaļais un R. Ražuks 
uzrunāja LPS Valdi ar mudinājumu pašvaldībām 
apzināt savus līdzpilsoņus un uzaicināt biedrības 
pārstāvjus pasniegt viņiem statusa apliecības. 
Nākamgad Latvijā atzīmēs barikāžu 30. gada-
dienu, un, gatavojoties šim notikumam, Ministru 
kabinets ar 2020. gada 15. jūlija rīkojumu nr. 388 
apstiprinājis 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres 
pasākumu plānu. Rīkojuma pielikumā minēti kon-
krēti pasākumi un tiem paredzētais finansējums. 
Ikviena pašvaldība var padomāt arī par saviem 
pasākumiem, lai tālaika aculieciniekiem atsauktu 
atmiņā, bet jaunākajai paaudzei uzsvērtu tās vēr-
tības, par kurām latviešu tauta pirms 30 gadiem 
izgāja uz barikādēm. Vairāk skatiet šeit.

Ar aktualitātēm jaunā pašvaldību likuma izstrā-
dē un ar Administratīvi teritoriālās reformas 
likuma pārejas noteikumiem saistītajiem Mi-
nistru kabineta (MK) noteikumiem iepazīstināja 
LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne 
Kinča, LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un 
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa.

Par LPS un Finanšu ministrijas sarunām par 
pašvaldību budžetu 2021. gadā un vidējā termi-
ņā un par LPS un Ministru kabineta 2021. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektā 
iekļautajiem jautājumiem informēja LPS padom-
niece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma 
Ūbele.

Finanšu ministrija (FM) piedāvā mainīt iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu proporciju, 
palielinot valsts budžetā ieskaitāmo IIN daļu. Pat-
laban pašvaldību budžetā tiek ieskaitīti 80% IIN ie-
ņēmumu, bet valsts budžetā – atlikušie 20%, taču 
FM rosina valsts daļu palielināt līdz 25%, attiecīgi 
samazinot pašvaldību daļu līdz 75%.

LPS Valde uzsvēra, ka valdība nedrīkst par 5 pro-
centpunktiem samazināt IIN daļu pašvaldību bu-
džetā, jo tas būtiski apdraudēs valsts jau papildus 
noteikto obligāto izmaiņu nodrošināšanu pašval-
dībās nākamgad un vienlaikus pasliktinās situāciju 
iedzīvotājiem. Ieņēmumi no IIN ir pamatienāku-

mi, kas nonāk pašvaldību budžetā, līdz ar to valsts 
plāno atņemt naudu pašvaldību pamatfunkciju 
veikšanai, tajā skaitā dažādiem pabalstiem, bēr-
nudārzu pedagogu algām, skolēnu brīvpusdienu 
apmaksai, jaundzimušo un pensionāru atbalstam, 
skolu un aprūpes centru medicīnas māsu atalgo-
jumam, atlaidēm dažādiem pakalpojumiem un 
citām būtiskām iedzīvotāju vajadzībām. Tāpēc 
tik liels samazinājums viena gada laikā attiecībā 
pret pašvaldībām un līdz ar to iedzīvotājiem ir ne-
samērīgs. Pašvaldību ieņēmumu samazinājumu 
nevarēs kompensēt ar īstermiņa finanšu instru-
mentiem, piemēram, ar Eiropas Savienības fondu 
līdzekļiem, kas ieguldāmi konkrētos projektos, 
jo no šiem līdzekļiem nedrīkst izmaksāt algas un 
pabalstus. Turklāt pašvaldībām būs nepieciešami 
līdzekļi ES fondu projektu līdzfinansēšanai, kas 
pēc plānotā ieņēmumu samazinājuma nebūs ie-
spējams. Pašvaldības faktiski ir nostādītas nevien-
līdzīgā situācijā, jo tās atšķirībā no valsts nedrīkst 
aizņemties līdzekļus izdevumu segšanai. Vairāk 
lasiet šeit.

Valde nolēma 7. oktobrī sasaukt LPS Domes sēdi, 
lai apspriestu LPS un MK 2021. gada vienošanās 
un domstarpību protokola projektu, kā arī lemtu 
par LPS 31. kongresa sasaukšanu. Latvijas Pašval-
dību savienības augstāko lēmēju – kongresu – bija 
paredzēts sasaukt jau šā gada 22. maijā Salacgrī-
vā, taču sakarā ar Covid-19 un epidemioloģisko si-
tuāciju valstī no šā nodoma nācās atteikties.

LPS Valdes sēdē Salacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs apliecināja gatavī-
bu pašvaldību vadītājus no visas Latvijas uzņemt 
zaļajā Salacgrīvas novadā. LPS 31. kongresa māj-
vietai salacgrīvieši piedāvā Salacgrīvas Kultūras 
namu, kur ir vieta 450 cilvēkiem, tāpēc iespējams 
nodrošināt distancēšanos un pārējos drošības no-
sacījumus.

LPS Valde liks priekšā Domei arī 31. kongresa sa-
saukšanas datumu – 2020. gada 4. decembri.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6070-lps-aicina-apzinat-1991-gada-barikazu-dalibniekus
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6057-lps-valde-nedrikst-samazinat-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-dalu-pasvaldibu-budzeta


LPS sarunas ar Finanšu ministriju

9. septembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību savie-
nības un Finanšu ministrijas ikgadējās sarunas, ku-
rās puses diskutēja par iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa ieņēmumiem pašvaldību budžetā un plāno-
tajām izmaiņām. Sarunas vadīja LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis un finanšu ministrs Jānis Reirs.

Tikšanās reizē puses vienojās septembra beigās 
atkārtoti diskutēt par FM piedāvāto IIN proporci-
jas maiņu par labu valstij un rast atbilstošu risinā-
jumu. LPS diskusijās prezentēja pašreizējo situā-
ciju un uzsvēra, ka valdība nedrīkst par 5 procent-
punktiem samazināt IIN daļu pašvaldību budžetā, 
tādējādi apdraudot valsts papildu lēmumu izpildi.

LPS priekšsēdis G. Kaminskis norādīja, ka, “sama-
zinot pašvaldībām ieņēmumus, mēs attālināmies 
no mērķa par pašpietiekamām pašvaldībām, un to-
mēr ir vajadzīga Finanšu ministrijas un valdības iz-
pratne šajā jautājumā. Tik liels samazinājums viena 
gada laikā attiecībā pret pašvaldībām un līdz ar to 
iedzīvotājiem ir nesamērīgs”. Turklāt, ņemot vērā 
jau līdz šim pieņemtos vai plānotos valdības lē-
mumus, 2021. gadā pašvaldībām savos budžetos 
papildus būs jārod aptuveni 50 miljoni eiro, kas ne-
pieciešami saistībā ar garantētā minimālā ienāku-

ma un trūcīgas personas ienākumu līmeņa celša-
nu, minimālās mēneša darba algas palielināšanu 
līdz 500 eiro, pirmsskolas pedagogu algu celšanu, 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, 
saistību izpildei u. c.

Sarunu noslēgumā klātesošie pārrunāja jau-
tājumus par valsts budžeta speciālo dotāciju 
2021. gadā un vidējā termiņā, pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu, IIN ieņēmumu garantijām pašval-
dībām, kā arī pašvaldību aizņēmumiem, galvoju-
miem un ilgtermiņa saistībām nākamgad un vidē-
jā termiņā.

Sarunās piedalījās Jelgavas pilsētas domes priekš-
sēdētājs Andris Rāviņš, Jūrmalas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Gatis Truksnis, Valkas novada 
domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, 
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprin-
džuks, Rūjienas novada domes priekšsēdētājs 
Guntis Gladkins un Amatas novada domes priekš-
sēdētāja Elita Eglīte.

Vairāk skatiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6062-lps-sarunas-ar-finansu-ministriju-par-iespejamam-izmainam-nodoklos
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

10. septembrī Pašvaldību savienībā notika sadar-
bībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīko-
tā LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde-semi-
nārs par epidemioloģiskās drošības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai iz-
glītības iestādēs un skolu pieredzi mācību orga-
nizācijā jaunajā mācību gadā, kas tika translēta 
tiešraidē. Videoieraksts pieejams šeit.

Vispirms Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
Klīnikas vadītājas vietniece, Rīgas Stradiņa univer-
sitātes Medicīnas fakultātes dekāne, asociētā pro-
fesore Jana Pavāre, pastāstīja, kā izglītības ie
stādē atpazīt bērnus ar akūtas elpceļu infekcijas 
slimībām un kā rīkoties saslimšanas gadījumā. 
Savā stāstījumā viņa raksturoja Covid-19 saslim-
šanu bērniem pasaulē un Latvijā, tās atpazīšanu 
pēc simptomiem, biežākās slimības bērniem ar 
Covid-19 līdzīgu simptomātiku un kā palīdzēt bēr-
nam un vecākiem, ja vērojamas infekcijas slimības 
pazīmes. To visu varat izpētīt viņas prezentācijā 
šeit. Latvijā pašreiz pieejami dati par 35 bērniem, 
no kuriem deviņi bijuši stacionārā, diviem sniegta 
palīdzība tikai neatliekamās palīdzības nodaļas lī-
menī. Bērni inficējušies galvenokārt ģimenēs vai 
ciešos kontaktos, neizsekojamu inficēšanās gadī-
jumu nav. Profesionāles padoms vecākiem: visiem 
bērniem jāpaliek mājās vēl 24 stundas pēc tam, 
kad viņiem vairs nav temperatūras un citu drudža 
pazīmju un vismaz diennakti nav lietoti tempera-
tūru pazeminoši līdzekļi.

Par rīcību, ja izglītības iestādē tiek atklāts Co-
vid-19 gadījums, un sadarbību ar Slimību profi-
lakses un kontroles centra (SPKC) epidemiolo-
giem informēja SPKC direktora vietniece attīstī-
bas un epidemioloģiskās drošības jautājumos Ilo-
na Liskova. Iesākumā viņa piesauca regulējumu 
un ieteikumus, kas noteikti Epidemioloģiskās dro-
šības likumā un MK 2018. gada 24. jūlija noteiku-
mos nr. 447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar 
iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto 
veselības pārbaužu veikšanas kārtība”, 1999. gada 
5. janvāra noteikumos nr. 7 “Infekcijas slimību re-
ģistrācijas kārtība” un 2020. gada 9. jūnija notei-
kumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
Tāpat speciāliste atgādināja būtiskākos infekciju 
profilakses un kontroles soļus un aicināja ieska-
tīties SPKC tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv. Viņas 
prezentācijā atradīsit ieteikumus, kā rīkoties, ja 
audzēknim vai kādam skolas darbiniekam, atro-
doties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas 
pazīmes, un kā veidot sadarbību ar epidemiologu.

Interesantu prezentāciju par starptautisko pie-
redzi Covid-19 ierobežojumu organizēšanai iz-
glītības iestādēs sniedza Veselības ministrijas Sa-
biedrības veselības departamenta Vides veselības 
nodaļas vadītāja Jana Feldmane. Viņa raksturoja 
Itālijas, Horvātijas, Dānijas, Vācijas, Izraēlas un 
citu valstu pieredzi skolu darbības atsākšanā, per-
sonīgās piesardzības nozīmi, vides pielāgošanu, 
administratīvos pasākumus un ECDC rekomendā-
cijas, kā arī atgādināja par mobilo aplikāciju “Ap-
turi Covid”.

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/545-10-septembri-plkst-1000-par-epidemiologiskas-drosibas-pasakumiem-covid-19-izplatibas-ierobezosanai
https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/6063-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-10-septembri-2020
http://www.spkc.gov.lv/


LPS pievienojas labas gribas 
memorandam par sadarbību tekstila 
atkritumu apsaimniekošanā

10. septembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
parakstīja labas gribas memorandu par sadarbību 
ilgtspējīgas tekstila atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas izveidē un ieviešanā. Lai aktualizētu un 
risinātu tekstila atkritumu šķirošanu un pārstrādi 
Latvijā, atklāta kampaņa “Nav ko vilkt?”, kurā at-
bildīgās iestādes, organizācijas un uzņēmumi aici-
nāti vienoties kopīgai rīcībai.

Kampaņā pašā Rīgas centrā, Kronvalda parkā, at-
klāta vides instalācija – drēbju kalns, kas simbolizē 
ik gadu Latvijas tirgū nonākušos tekstila apjomus, 
kuri krājas iedzīvotāju skapjos vai atkritumu poli-
gonos un draud mūs “aprakt”. Atklājot kampaņu, 
tās dalībnieki parakstījuši arī labas gribas memo-
randu, apņemoties veicināt aprites ekonomikas 
principu nostiprināšanos sabiedrībā; organizēt 
aktivitātes, kas motivē šķirot tekstilizstrādājumus 
vai nodot tos pārstrādei; atbalstīt un sniegt priekš-
likumus tekstila atkritumu apsaimniekošanas 
problemātikas risinājumu izstrādei; vairot sabied-
rības izpratni par tekstila atkritumu šķirošanas un 
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Skolu pieredzē mācību organizēšanā jaunajā 
mācību gadā dalījās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 
direktors Guntis Vasiļevskis, Rīgas 34. vidussko-
las direktore Nataļja Rogaļeva un Dobeles Valsts 
ģimnāzijas direktore Inese Didže.

Sēdes-semināra ierakstu var noskatīties LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 

Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei, kā arī YouTube 
kanālā šeit.

Ināra Dundure,
Dr. sc. admin., LPS padomniece  

izglītības un kultūras jautājumos
Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

http://www.lps.lv/
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/545-10-septembri-plkst-1000-par-epidemiologiskas-drosibas-pasakumiem-covid-19-izplatibas-ierobezosanai
https://youtu.be/rCuDr3O8LE8
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pārstrādes nepieciešamību; sniegt informatīvu un 
praktisku atbalstu tekstila šķirošanas, atkārtotas 
lietošanas un pārstrādes popularizēšanai sabied-
rībā; ieviest ilgtspējīgu tekstila apsaimniekošanas 
sistēmu vēl pirms ES direktīvā noteiktā termiņa.

Vairāk lasiet šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS padomnieku dalība ekspertu 
diskusijā par elektromobilitāti

9. septembrī LPS padomnieki Andra Feldmane 
un Andris Akermanis piedalījās AS “Sadales tīkls” 
rīkotajā diskusijā par elektromobilitātes attīstību 
“Uzlādes tīkls savieno Latviju”, kas tika translēta 
tiešraidē.

Diskusijā kopā ar “Sadales tīklu”, Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas, Ekono-
mikas ministrijas un citu institūciju un pašvaldību 
pārstāvjiem un jomas ekspertiem tika meklēti ri-
sinājumi, kā organizācijām sadarboties, lai spētu 
tikt galā ar izaicinājumiem elektromobilitātes no-
zarē un virzītu Latviju uz Eiropas zaļā kursa mērķu 
sasniegšanu.

Sabiedrības pieprasījums un Eiropas zaļais kurss 
arī Latvijai liek arvien aktīvāk domāt par elektro-
mobilitātes attīstību. Vajadzību pēc plaša elek-
trouzlādes tīkla diktē ne vien nepieciešamība sa-
sniegt Latvijai saistošos ES klimatneitralitātes 
mērķus, kas paredz līdz 2050. gadam par 90% sa-
mazināt kopējo transporta radīto emisiju apjomu, 
bet arī strauji augošais iedzīvotāju pieprasījums 
pēc elektromobiļiem. Tas nozīmē, ka jau pavisam 

drīzā nākotnē elektrouzlādes infrastruktūras attīs-
tība pilsētās un gar lielajām šosejām būs prioritāte, 
lai apmierinātu augošo pieprasījumu un vienlaikus 
spiedienu videi nedraudzīgās iekšdedzes automa-
šīnas nomainīt pret elektromobiļiem.

Tāpēc Latvijā ir mērķtiecīgi jāveicina elektrouzlā-
des infrastruktūras izveide, un tas nav iespējams 
bez valsts atbalsta, kā arī liela nozīme ir Eiropas 
fondiem. Diskusijas dalībnieki uzsvēra: lai attīstītu 
plašu uzlādes tīklu, ļoti būtiska ir efektīva sadar-
bība starp valsti, pašvaldībām, elektroenerģijas 
tirgotājiem un AS “Sadales tīkls” kā elektrības pie-
slēgumu ierīkotāju.

Ar LPS padomnieku Dr. oec. Andras Feldmanes un 
Dr. chem. Andra Akermaņa sagatavoto prezentā-
ciju “LPS par iespējām elektrotransportlīdzekļu 
jomā” varat iepazīties šeit. LPS uzsver, ka jāvei-
do valsts un pašvaldību stratēģiskais iepirkums ar 
mērķi atbalstīt Latvijas zinātnieku un uzņēmēju ra-
dītos pakalpojumus un tādā veidā palīdzēt komer-
cializēt viņu idejas un iegūt papildu nodokļu ieņē-
mumus no Eiropas Komisijas noteiktā zaļā kursa.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6077-lps-pievienojas-labas-gribas-memorandam-par-sadarbibu-tekstila-atkritumu-apsaimniekosana
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6096-lps-padomnieku-daliba-ekspertu-diskusija-par-elektromobilitati


LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 
16. septembrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē) un tiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība:

1. Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ie-
lām) finanšu līdzekļu izlietojumu – informēs 
VAS “Latvijas valsts ceļi” Iekšējā audita daļas 
auditore Inguna Kramēna un Satiksmes minis-
trijas Autosatiksmes departamenta direktors 
Tālis Vectirāns.

2. Par investīciju programmu autoceļu attīstībai 
administratīvi teritoriālās reformas kontek-
stā – informēs vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra padomnieks Madars Las-
manis.

3. Par Ekonomikas ministrijas (EM) plānotajiem 
pasākumiem ES Atveseļošanās plānā (ekono-
mikas transformācija un produktivitātes cel-
šana, nacionālās nozīmes industriālo teritoriju 
un parku attīstība, finanšu pieejamība, jaunu 
produktu attīstība) un par EM priekšlikumu tū-
risma infrastruktūras objektu izveidei reģionos 
(plkst. 14:00–14:45) – informēs EM valsts sekre-
tāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

4. Par dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanu 
(par pajām privatizētās dzīvojamās mājas) – in-
formēs EM Juridiskā departamenta direktors 
Kaspars Lore.

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

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

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos
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Videokonference par platjoslas projektu 
un LVRTC pakalpojumiem

17. septembrī plkst. 11 Pašvaldību savienībā no-
tiks videokonference, kurā ar Satiksmes ministri-
jas un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 
(LVRTC) amatpersonām tiks apspriestas divas gal-
venās sarunu tēmas:

• pašreizējā situācija platjoslas projektā un tā 
izmantošanas perspektīvas;

• LVRTC pakalpojumi pašvaldību digitalizācijas 
veicināšanai.

Tiešraide būs skatāma LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai seko-
jot šai saitei, kā arī LPS YouTube kontā.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, rakstot uz 
e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ja vēlaties piedalīties klātienē (LPS mītnē Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē), lūgums pieteikties 
iepriekš, sazinoties ar LPS padomnieku Guntaru 
Krasovski (29104238; guntars.krasovskis@lps.lv).

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/538-17-septembri-plkst-1000-tiesraide-par-platjoslas-projektu-un-lvrtc-pakalpojumiem
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv


Forums “Pašvaldība – digitālās 
sabiedrības veidotāja”

15. septembrī plkst. 9 tiešsaistē sāksies forums 
“Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”, 
kas notiks jau septīto reizi. To atklās “Swedbank” 
Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis, “ZZ 
dats” Valdes loceklis Māris Ziema un LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis.

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 gaida intensīvs rīta cēliens ar divām 
lekciju un diskusiju sesijām. Programmas pirmā 
sesija veltīta attālināto pakalpojumu saņemšanai, 
tajā LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju 

jautājumos Guntars Krasovskis stāstīs, kādus rī-
kus pašvaldības izmantoja ierobežojumu laikā, 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 direktora p. i. Āris Dzēr-
vāns. Pirmā sesija noslēgsies ar diskusiju “Gatavs 
darbam digitālajā laikmetā”.

Otrajā sesijā tiks runāts par administratīvi terito-
riālo reformu: ko vērts zināt pašvaldībai; kā jūtas 
pašvaldība starp divām reformām; kādas labas 
pārmaiņas gaidām? Par šiem un citiem jautāju-
miem runās “ZZ dats” direktora vietnieks Dainis 
Dosbergs un Gulbenes novada pašvaldības izpild-
direktore Lienīte Reinsone. Diskusijā piedalīsies 
arī Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Kor-
čagins un vairāku pašvaldību pārstāvji.

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

Foruma programma pieejama šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos
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Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs 
darbs”

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība 
(LPDA) kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību un 
norvēģu partneriem realizē projektu “Cienīgs 
darbs sociālajā jomā strādājošiem” un 17. septem-
brī organizē semināru pašvaldību darbiniekiem un 
darba devējiem “Sociālais dialogs – cienīgs darbs”.

Seminārā tiks runāts par iekšējo komunikāciju 
un darbinieku iesaisti, organizācijas kultūru, dar-
ba likumdošanu, darba aizsardzību un attālināto 
darbu. Seminārā ar ekspertiem varēs diskutēt par 
darbu nākotnē un par sociālo dialogu starp darba 
devēju un darbiniekiem.

Seminārs “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” no-
tiks 17. septembrī plkst. 10 Priekuļu novadā – 
viesnīcā “Tigra” (Priekuļos, Veidenbauma ielā 2).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Reģistrēšanās, rīta kafija, tēja.

10:00–11:30 – Iekšējā komunikācija: atslēga sa-
darbībai un iesaistei – Ieva Zaumane, iekšējās ko-
munikācijas eksperte, uzņēmuma “Ieva Zaumane 
Systemic Change” Valdes locekle.
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11:30–12:30 – Darba aizsardzība Covid laikā: nor-
matīvie akti, attālinātais darbs, aizsardzības lī-
dzekļi – Mārtiņš Pužuls, Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienības konsultants darba aizsardzības 
jautājumos.

12:30–13:00 – Pusdienas.

13:00–14:00 – Darba koplīguma tiesiskais regulē-
jums Darba likumā un Atlīdzības likumā – Kaspars 
Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautā-
jumos.

14:00–14:30 – Diskusija.

Pieteikuma anketu atradīsit šeit. Tā jāiesūta līdz 
14. septembrim uz e-pasta adresi lpda@lbas.lv. 
Tālruņi saziņai: 29277535, 29497738.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

EIROPĀ UN PASAULĒ

Latvijas delegācija RK aicina vērtēt 
bioloģiskās daudzveidības prioritāti 
kontekstā ar citām pašvaldību funkcijām

Foto: Sniedze Sproģe

9. septembrī notikušajā Eiropas Reģionu komite-
jas (RK) Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas 
komisijas (ENVE) sanāksmē tika skatīti vairāki no-
zīmīgi Baltijas valstu delegāciju iesniegtie grozīju-
mi atzinumam par Eiropas Komisijas paziņojumu 
“ES biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam”.

Latvijas delegācijas RK loceklis Jēkabpils pilsē-
tas domes deputāts Leonīds Salcevičs ENVE 
sanāksmē skatītajam atzinumam “Bioloģiskā 
daudzveidība pilsētās un reģionos laikposmā 
pēc 2020. gada. ANO Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību Pušu konferences 15. sesija un ES 
Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam” iesnie-

dza vairākus Latvijas pašvaldībām svarīgus gro-
zījumus. Ņemot vērā jautājuma nozīmīgumu ne 
tikai Latvijas novados, bet arī citās Baltijas valstīs, 
grozījumiem pievienojās arī vairāki Igaunijas un 
Lietuvas delegāciju locekļi.

Salcevičs aicināja RK locekļus raudzīties uz šo jau-
tājumu plašākā kontekstā, jo ne visu Eiropas Sa-
vienības valstu pašvaldības bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanu var izvirzīt kā svarīgāko pašval-
dību funkciju. Jāņem vērā, ka pašvaldību ieņēmu-
mi galvenokārt tiek novirzīti funkciju izpildei un in-
frastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Nedrīkst 
arī aizmirst, piemēram, par pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Atzinumu “Bioloģiskā daudzveidība pilsētās un 
reģionos laikposmā pēc 2020. gada. ANO Konven-
cijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferen-
ces 15. sesija un ES Biodaudzveidības stratēģija 
2030. gadam” plānots pieņemt RK 12.–14. oktobra 
plenārsesijā. Grozījumus plenārsesijā skatāmajam 
atzinumam Latvijas delegācija RK gatavo kopīgi 
ar “Renew Europe” politisko grupu.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/6065-seminars-socialais-dialogs-cienigs-darbs
mailto:lpda@lbas.lv


• 8. septembrī LETA: “LPS Valdes sēdē lems par 
nostāju attiecībā uz iecerēto IIN pārdali par 
labu valstij” – par LPS Valdes sēdi, kurā spriedīs 
par FM iecerēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārdali par labu valstij.

• 8. septembrī LETA: “LPS: ar IIN daļas sama-
zināšanu valsts atņem pašvaldībām līdzekļus 
pabalstiem, algām bērnudārzos un aprūpes 
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Pilsētas – vai aprites ekonomikas 
motortelpa?

8. septembrī notikušajā Eiropas Komisijas un Ei-
ropas Reģionu komitejas (RK) aprites ekonomikai 
veltītajā sanāksmē Latvijas delegācijas RK loceklis 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gu-
nārs Ansiņš uzsvēra pilsētu kā dzinējspēka lomu 
aprites ekonomikas globālajā attīstībā.

Ansiņš savā uzrunā Eiropas pašvaldību un Eiropas 
Komisijas pārstāvjiem atgādināja, ka pilsētās dzī-
vo vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju. “Iedzī-
votāji ir pilsētu spēks, kas virza aprites ekonomikas 
globālo attīstību – pieeju, kas piedāvā ilgtspējīgu 
alternatīvu veidam, kādā mūsu ekonomika darbojas 

patlaban,” norādīja Latvijas delegācijas pārstāvis. 
Viņš arī vērsa uzmanību uz izaicinājumiem, ar kā-
diem pašvaldības saskaras aprites ekonomikas 
kontekstā, proti, iespēju piedāvāt mājokļus, in-
frastruktūru un telpas uzņēmējiem efektīvā, bet 
vienlaikus arī ilgtspējīgā veidā. “Pilsētu izaicinā-
jums un vienlaikus arī iespēja būtu radīt ēkas, kurās 
izmantoti inovatīvi produkti un tehnoloģijas saska-
ņā ar aprites ekonomikas principiem. Tāpat uzska-
tu, ka ēkas būtu nevis jānojauc, bet jāatjauno, pēc 
iespējas vairāk izmantojot materiālus atkārtoti. Sa-
vukārt ēku izmantošanā būtu jāievieš inovatīvi uz-
ņēmējdarbības modeļi, lai veicinātu ēku efektīvāku 
un ilgtspējīgāku izmantošanu,” uzrunas noslēgumā 
uzsvēra Latvijas delegācijas RK loceklis.

Sanāksme notika Tehniskajā platformā sadarbībai 
par vides jautājumiem. Tehniskā platforma ir Eiro-
pas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas pirms 
septiņiem gadiem izveidots forums, kura darbības 
mērķis ir veicināt dialogu par vietējo un reģionālo 
pašvaldību problēmām un risinājumiem ES vides 
likumdošanas īstenošanā ikdienā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS MEDIJOS

https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm


11

centros” – par LPS Valdes sēdē lemto attiecībā 
uz FM ieceri pašvaldībām par 5 procentpunk-
tiem samazināt IIN daļu.

• 8. septembrī LV portāls – LPS relīze “LPS Val-
de: nedrīkst samazināt iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa daļu pašvaldību budžetā” (šeit).

• 8. septembrī LSM.lv; LTV1; Replay.lv: “Pašval-
dību savienība iebilst vietvaru budžetu samazi-
nāšanai” – par LPS iebildumiem FM piedāvāta-
jai pašvaldību budžetu samazināšanai un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 9. septembrī LETA: “LPS Valde un FM diskutēs 
par IIN ieņēmumu pārdali par labu valstij” – par 
LPS sarunām ar Finanšu ministriju par IIN ieņē-
mumu pārdali par labu valstij.

• 9. septembrī LETA: “Komisija likumā neiekļauj 
VARAM priekšlikumu par pašvaldību informatī-
vo izdevumu noformējuma un izskata prasību 
noteikšanu” – par Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijā skatītajiem grozījumiem 
likumā “Par pašvaldībām” un LPS padomnieces 
Kristīnes Kinčas paustie iebildumi.

• 9. septembrī LETA: “Līdz septembra beigām 
cer rast racionālu piedāvājumu pašvaldību ie-
ņēmumu samazinājuma kompensēšanai” – par 
LPS un Finanšu ministrijas sarunām.

• 9. septembrī Ekonomika.lv: “LPS vadītājs: sa-
mazinot pašvaldību ieņēmumus, mēs attālinā-
mies no pašpietiekamām pašvaldībām” – par 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska teikto LTV1 
raidījumā “Rīta Panorāma” (šeit).

• 9. septembrī LSM.lv; LR1: “Vietvarām atņemto 
naudu varētu kompensēt ar izdevīgākiem aiz-
ņemšanās nosacījumiem un ES finansējumu” – 
par LPS iebildumiem Finanšu ministrijas plānam 
pārdalīt IIN par labu valsts budžetam un LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska komentārs (šeit).

• 9. septembrī LSM.lv; LTV1; Replay.lv – intervi-
ja ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski LTV1 raidī-
jumā “Rīta Panorāma” (šeit).

• 9. septembrī LSM.lv; LTV1; Replay.lv: “LPS 

Valde iebilst pret pašvaldību budžetu samazi-
nāšanu” – par LPS iebildumiem valdības iecerei 
pārdalīt IIN un sarunām ar Finanšu ministriju 
(šeit).

• 9. septembrī TV24 – LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska dalība TV24 raidījumā “Preses klubs” 
par pašvaldību ieņēmumu samazinājuma kom-
pensēšanu (šeit).

• 10. septembrī LETA: “Eksperte: bērniem nevar 
atpazīt saslimšanu ar Covid-19, balstoties tikai 
uz simptomiem” – par LPS Izglītības un kultū-
ras komitejas sēdi-semināru.

• 10. septembrī LETA: “VM: skolas nav nozīmī-
gākais Covid-19 izplatības ķēdes posms, bet tās 
visvairāk cieš no ierobežojumiem” – par LPS 
Izglītības un kultūras komitejas sēdē-seminārā 
apspriesto.

• 10. septembrī Jauns.lv: “Eksperte norāda, ka 
atpazīt Covid-19 saslimšanu bērniem ir sarež-
ģīti” – par LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēdē-seminārā pārrunāto (šeit).

• 11. septembrī LSM.lv; LR1: “Pašvaldības: bio-
loģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā bija no-
teikts nesasniedzams mērķis” – par dalīti vāk-
tiem atkritumiem un LPS padomnieces Snie-
dzes Sproģes komentārs (šeit).

https://lvportals.lv/dienaskartiba/319639-lps-valde-nedrikst-samazinat-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-dalu-pasvaldibu-budzeta-2020
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibu-savieniba-iebilst-vietvaru-budzetu-samazinasanai.a373555/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibu-savieniba-iebilst-vietvaru-budzetu-samazinasanai.a373555/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pasvaldibu-savieniba-iebilst-vietvaru-budzetu-samazinasanai.a373555/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/196288/lps-valde-iebilst-pret-pasvaldibu-budzetu-samazinasanu
https://www.ekonomika.lv/lps-vaditajs-samazinot-pasvaldibu-ienemumus-mes-attalinamies-no-paspietiekamam-pasvaldibam/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vietvaram-atnemto-naudu-varetu-kompenset-ar-izdevigakiem-aiznemsanas-nosacijumiem-un-es-finansejumu.a373695/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/196340/intervija-ar-gintu-kaminski; https:/ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.09.2020-intervija-ar-gintu-kaminski.id196340/
https://xtv.lv/rigatv24/video/W3AGXo3l7J5-gints_kaminskis_par_pasvaldibu_ienemumu_samazinajuma_kompensesanu
https://jauns.lv/raksts/par-veselibu/403892-eksperte-norada-ka-atpazit-covid-19-saslimsanu-berniem-ir-sarezgiti
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pasvaldibas-biologiski-noardamo-atkritumu-skirosana-bija-noteikts-nesasniedzams-merkis.a373887/
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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 Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 
12 no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS707 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”
07.09.2020. 20.08.2020.

Jā, ar 
papildi-
nājumu

2. VSS-661 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Me-
žam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība”

07.09.2020. 06.08.2020. Jā

3. VSS711 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infra-
struktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar inva-
liditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. 
pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtē-
šanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi””

07.09.2020. 20.08.2020. Jā

4. VSS-686 – Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvā pro-
cesa likumā” 08.09.2020. 13.08.2020.

Jā, ar 
papildi-
nājumu

5. VSS712 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos 
nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas ris-
kiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 
9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas 
novēršana)” īstenošanas noteikumi””

08.09.2020. 20.08.2020. Jā

6. VSS714 – Par informatīvo ziņojumu “Vienota kontaktu cen-
tra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publis-
ko pakalpojumu piegādei”

08.09.2020. 20.08.2020. Jā

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ
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7. VSS705 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par fi-
nansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei”

08.09.2020. 20.08.2020. Jā

8. VSS722 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumos 
nr. 190 “Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un po-
licijas reaģēšanas laiku””

09.09.2020. 27.08.2020. Jā

9. VSS721 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 966 “Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības for-
mējumu veidošanas kārtību un finansējumu””

09.09.2020. 27.08.2020. Jā

10. VSS687 – Par likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu liku-
mā” 09.09.2020. 13.08.2020.

Jā, ar 
priekšli-

kumu
11. VSS715 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 

nekustamā īpašuma Aptiekas ielā 7, Rīgā, pārdošanu”
10.09.2020. 27.08.2020. Jā

12. VSS718 – Par likumprojektu “Grozījumi Civillikumā” 11.09.2020. 27.08.2020. Nē
13. VSS728 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-

jumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināša-
nas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi””

11.09.2020. 27.08.2020. Nē

14. VSS733 – Par informatīvo ziņojumu ““Par Eiropas Sociālā 
fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības mazi-
nāšanai 2021. –2027. gada plānošanas periodā” pārvaldību un 
īstenošanu Latvijā”

11.09.2020. 27.08.2020. Jā

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

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

10. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izslu-
dinātie projekti:

VSS-763 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgo 
nekustamo īpašumu “Kaktiņi”, Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā”

VSS-764 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 
“Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij 
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 
“Privatizācijas aģentūra” personā””

VSS-752 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Papardes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas no-

vadā, pārdošanu”

VSS-754 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos 
nr. 297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzē-
šanu un glābšanas darbus””

VSS-765 – Likumprojekts “Elektronisko sakaru li-
kums”

VSS-759 – Rīkojuma projekts “Par Bauskas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltiņceļš” pār-
ņemšanu valsts īpašumā”

VSS-760 – Rīkojuma projekts “Par Burtnieku 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “La-
paiņu ceļš–Munduru ceļš” pārņemšanu valsts  
īpašumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491747
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491747
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491747
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491748
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491681
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491681
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491681
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491733
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491740
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491740
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491740
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491741
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491741
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Apmācību programma “6 BIM mācību 
moduļi”

Viena no būtiskākajām pārmaiņām būvniecības 
nozarē ir būves informācijas modelēšanas izman-
tošana būvniecības projektos. Atbalstot Ekono-
mikas ministrijas, citu valsts iestāžu un kapitālsa-
biedrību, būvniecības nozares, izglītības iestāžu 
un būvniecības pasūtītāju pārstāvju kopīgi izstrā-
dāto ceļa karti Būvniecības informācijas modelē-
šanas (BIM) ieviešanai Latvijā, Latvijas Pašvaldī-
bu mācību centrs (LPMC) sadarbībā ar biedrību 
“LatBIM” īsteno apmācību programmu “6 BIM 
mācību moduļi” pašvaldību projektu būvniecī-
bas risku mazināšanai.

Mācību programma izstrādāta saskaņā ar starp-
tautiskās BIM organizācijas “BuildingSmart open” 
BIM vadlīnijām, LR Ekonomikas ministrijas izstrā-
dātās BIM ieviešanas ceļa kartes uzstādījumiem, 
VNĪ izstrādātajām BIM ieviešanas vadlīnijām, kā 
arī biedrības “LatBIM” biedru praktiskās BIM pie-
lietošanas pieredzes piemēriem Latvijas objektos.

Mācību programma sastāv no sešiem apmācību 
moduļiem, kuru sekmīgas apguves rezultātā ap-
mācāmais iegūst pilnu izpratni par BIM tehnolo-
ģijām un spēj patstāvīgi piedalīties BIM procesos.

BIM ceļa karte pieejama šeit. Pieteikšanās mācī-
bām: https://lpmc.lv/macibas/category/buvnieci-
ba.html.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/buvniecibas_informacijas_modelesana/
https://lpmc.lv/macibas/category/buvnieciba.html
https://lpmc.lv/macibas/category/buvnieciba.html
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Pašvaldības var pieteikties 
finansējumam klimata un enerģētikas 
rīcības plānu īstenošanai

Eiropas pilsētu finansēšanas 
mehānisms (EUCF) aicina Lat-
vijas novadu pašvaldības pie-
teikties finansējumam 60 000 
eiro apmērā, lai veicinātu to 
klimata un enerģētikas rīcības 
plānu īstenošanu, sacīts EUCF 
paziņojumā Eiropas Savienī-

bas dalībvalstu pašvaldībām.

Pēc EUCF aplēsēm, klimata un enerģētikas ilgt-
spējas programmām kopumā ir pieejami 320 mil-
joni eiro privātā un publiskā finansējuma, turklāt 
EUCF varētu ieinteresēt lokālos finanšu pakalpo-
jumu sniedzējus. EUCF finansējums paredzēts, lai 
palīdzētu pašvaldībām izstrādāt kvalitatīvas in-
vestīciju koncepcijas. Tas ir būtisks dokuments, lai 
varētu iegūt turpmākos naudas līdzekļus klimata 
un enerģētikas rīcības plānu īstenošanai.

EUCF ir gatavs piešķirt vienreizēju grantu 60 000 
eiro apmērā par katru pašvaldības iesniegto 
pieteikumu. Līdzekļi paredzēti jebkura veida dar-
bībām un pakalpojumiem, kas nepieciešami piln-
vērtīgas investīciju koncepcijas izstrādei. EUCF 
grantu izmaksās divos maksājumos, un 30% no 
60 000 eiro summas tiks izmaksāti pēc investīciju 
koncepta apstiprināšanas.

Pašlaik jau ir atvērts pirmais uzaicinājums pietei-
kumu iesniegšanai, un pašvaldības var savus pie-
teikumus iesniegt līdz 2. oktobrim šajā hipersaitē: 
https://eucityfacility.eu/.

EUCF apzinās, ka vietējās pašvaldības ir apņēmu-
šās ievērojami samazināt enerģijas patēriņu un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, tomēr 
šo plānu īstenošanu nereti ierobežo grūtības iegūt 
finansējumu vai atrast pareizos finansējuma avo-
tus. EUCF vēlas palīdzēt pilsētām un pašvaldībām 
šos plānus pārvērst reālās investīcijās, kam nepie-
ciešamas spēcīgas un rūpīgi pārdomātas investīci-
ju koncepcijas. Līgumi par granta piešķiršanu tiks 
parakstīti ar visaugstāk novērtēto pieteikumu ie-
sniedzējiem.

EUCF aicina vietējās pašvaldības izskatīt iespēju 
sniegt apvienotus pieteikumus, lai projekti būtu 

vērienīgāki, bet izredzes iegūt finansējumu – aug-
stākas. EUCF finansējums ir paredzēts ES dalībval-
stu pašvaldībām neatkarīgi no to izmēra (privāto 
uzņēmumu pieteikumi netiks akceptēti).

Turklāt iesniedzējiem ir nepieciešams politiski ap-
stiprināts klimata un enerģētikas ilgtspējas plāns, 
piemēram, SEAP (Sustainable Energy Action Plan 
jeb Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns)/ SECAP 
(Sustainable Energy and Climate Action Plan jeb 
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns), 
kas izstrādāti Pilsētas mēru pakta projektā, vai lī-
dzīga vēriena plāni ar klimata un enerģētikas ilgt-
spējas mērķiem vismaz 2020. gadam.

Papildu informācija par pieteikumu iesniegšanu ir 
pieejama augstāk minētajā tīmekļa vietnē, kā arī 
interesenti var vērties pie Latvijā atbildīgā eksper-
ta, rakstot uz e-pasta adresi ce.latvia@eucityfa-
cility.eu. Eksperts sniegs atbalstu un konsultēs par 
pieteikšanās procesu – izskaidros pilsētu investīci-
ju un kompetences vajadzības, projektu apvieno-
šanas procedūru un garantēs, ka pieteikums ir sa-
gatavots atbilstoši kvalitātes prasībām un korektā 
angļu valodā.

EUCF mērķis ir atbalstīt pašvaldības investīciju 
koncepciju izstrādē, kas saistītas ar darbību īste-
nošanu, kuras noteiktas to klimata un enerģētikas 
rīcības plānos. Investīciju koncepcija ir pirmais so-
lis pilnvērtīga biznesa plāna sagatavošanā, tāpēc 
gaidāmais rezultāts ir pilnībā izstrādāts doku-
ments ar visu nepieciešamo informāciju investo-
riem projekta izvērtēšanai. Koncepcijām jāietver 
potenciālo projektu plūsmas, juridiskā analīze, 
pārvaldības analīze, pamata finanšu stratēģija un 
īstenošanas vadlīnijas.

EUCF pieteikumus vērtēs atbilstoši iepriekš saga-
tavotam kritēriju kopumam. Plašāka informācija 
par atlases kritērijiem pieejama šeit.

EUCF aicina pašvaldības reģistrēties un sākt pie-
teikšanos pat tad, ja tās tos nevarēs pabeigt pir-
majā uzaicinājuma kārtā. Šādi rīkojoties, pašvaldī-
ba saņems rekomendācijas no EUCF, kā pilnveidot 
savu pieteikumu un labāk sagatavoties nākama-
jam pieteikuma iesniegšanas termiņam.

EUCF atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm – 
(tehniskā) priekšizpēte, tirgus analīze, ieinteresē-
to pušu analīze, juridiskā, ekonomiskā un finansiā-
lā analīze, risku analīze utt. –, kas nepieciešamas, 

mailto:ce.latvia@eucityfacility.eu
mailto:ce.latvia@eucityfacility.eu
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html
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lai izstrādātu investīciju koncepciju. Šos darbus 
var veikt pašu darbinieki vai ar līgumu piesaistīti 
ārpakalpojuma eksperti no ārpuses. Grants nevar 
būt daļa no investīcijām, tas apmaksā investīciju 
koncepcijas izstrādei nepieciešamos resursus un 

pakalpojumus.

Papildu informācija par EUCF finansējumu: euci-
tyfacility.eu, arī FAQ sadaļā, vai vēršoties pie Lat-
vijas EUCF eksperta: ce.latvia@eucityfacility.eu.

Atjauninātas zaļā publiskā iepirkuma 
prasības deviņās preču pakalpojumu 
grupās

Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sa-
gatavotais noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos 
nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirku-
mam un to piemērošanas kārtība””. Grozījumi 
izstrādāti, lai atjauninātu un vienkāršotu zaļā pub-
liskā iepirkuma (ZPI) prasības un nodrošinātu otr-
reiz pārstrādāto materiālu izmantošanu publiska-
jos iepirkumos.

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, VARAM 
sagatavotajā noteikumu projektā iekļautas aktuā-
lākās Eiropas Komisijas ZPI vadlīnijas vairākām 
preču un pakalpojumu grupām, tādējādi gan vei-
cinot otrreiz pārstrādāto materiālu izmantošanu 
publiskajos iepirkumos, gan vienkāršojot ZPI pie-
mērošanas prasības.

Kopumā veikti grozījumi deviņās preču un pakal-
pojumu grupās, no kurām piecas ir ZPI obligāti 
piemērojamās grupas, kurās ietilpst datortehnika 
un IKT infrastruktūra, pārtika un ēdināšanas pa-
kalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, telpu 
apgaismojums, ielu apgaismojums un satiksmes 
signāli. Tāpat grozījumi veikti četrās brīvprātīgi 
piemērojamās grupās, kurās ietilpst šādi publis-
kie pakalpojumi – būvniecība, ceļu būve, mēbeles, 
transports –, kā arī ir izstrādāti jauni ZPI kritēriji 
atpūtas un sporta infrastruktūras preču un pakal-
pojumu grupai.

Jaunie ZPI kritēriji atpūtas un sporta infrastruktū-
rai paredz ražošanā izmantot videi draudzīgus ma-
teriālus un procesus. Noteikts, ka infrastruktūras un 
tās objektu izbūvē ir jāizmanto gan pirmreizēji, gan 
pārstrādāti materiāli, piemēram, pārstrādāta kok-
sne, plastmasa, metāls, gumija un/vai nolietotas rie-
pas, tādā veidā veicinot otrreiz pārstrādāto materiā-
lu (riepu, gumijas, plastmasas, metāla u. c.) noietu.

Pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu ie-
pirkumos tiek noteiktas stingrākas prasības biolo-
ģiskās pārtikas iegādei. Iegādājoties pienu un kefī-
ru, vismaz 35% no visas piena un kefīra masas vai 
vērtības (no 2022. gada 1. janvāra vismaz 50%) jābūt 
ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 
metodēm, savukārt, iegādājoties graudaugu pār-
strādes produktus (piemēram, auzu pārslas, kviešu 
miltus, griķus), vismaz 20% no graudaugu pārstrā-
des produktu masas vai vērtības jābūt ražotiem 
atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. 
Tāpat grozījumos noteiktas stingrākas prasības 
pārtikas produktu piegādei – nosakot, ka pārtikas 
produktu piegāde tiks veikta noteiktā pasūtītāja pa-
redzētajā attālumā no pārtikas produktu audzēša-
nas/ražošanas vietas līdz pasūtītāja norādītajai vie-
tai/piegādes adresei ne vairāk kā 250 km attālumā.

ZPI kritērijos mēbelēm noteikts, ka pretendentam 
jānorāda REACH jeb īpaši bīstamu vielu klātbūtne, 
ja koncentrācija izstrādājumā un jebkurā tā deta-
ļā/sastāvdaļā pārsniedz 0,1% masas. Lai nodroši-
nātu mēbeļu kvalitāti un atbilstību izmantošanai, 
mēbeļu izstrādājumam jāatbilst attiecīgu Eiropas 
standartu (EN) jaunākajās versijās izklāstītajām 
prasībām, kas var attiekties uz izstrādājuma ilgiz-
turību, izmēriem, drošumu un stiprību. Tāpat pa-
augstinātas ZPI prasības attiecībā uz mēbeļu ga-
rantijas laiku – vismaz trīs gadu garantija, termiņu 
sākot no izstrādājuma piegādes vai pieņemšanas 
un nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garanti-
ja attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pa-
kalpojumu līgumu ar izstrādājuma aizvešanas un 
atvešanas vai uz vietas veikta remonta iespēju.

mailto:ce.latvia@eucityfacility.eu
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VARAM reģionālie semināridarbnīcas 
par kopienu līdzdalību teritoriju 
attīstības plānošanā un īstenošanā

VARAM sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku fo-
rums” no 11. līdz 25. septembrim organizē semi-
nārus-darbnīcas par kopienu līdzdalību teritoriju 
attīstībā.

Semināros-darbnīcās ar kopienām tiks apspriestas 
un praktiski pielietotas vadlīnijas kopienu attīstī-
bas plānu izstrādei un īstenošanai, secinot par ne-
pieciešamajiem vadlīniju pilnveidojumiem, lai tās 
ir ērti un viegli lietojamas. Izstrādātās vadlīnijas 
var palīdzēt dažādām sabiedrības grupām argu-
mentētā un koncentrētā veidā noformulēt savas 
vajadzības un pamatot nepieciešamo iesaisti no 
publiskās pārvaldes un pašas kopienas.

Pirmais reģionālais seminārs jau notika 11. sep-
tembrī Gulbenes novadā.

Turpmākie reģionālie semināri notiks:

• Saldus novadā 18. septembrī,

• Aknīstes novadā 24. septembrī,

• Jūrmalā 25. septembrī.

Dalībnieki tiks informēti par atbalsta mehānis-
miem kopienu plānu īstenošanai. Viens no in-
strumentiem, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, 
ir līdzdalības budžets, kas ļauj daļu pašvaldības 

finansējuma piešķirt iedzīvotāju iniciētiem projek-
tiem. Šā instrumenta iedzīvināšana dos pienesu-
mu pašvaldību izaugsmē, jo motivēs iedzīvotājus 
aktīvāk iesaistīties savas dzīvesvietas izaugsmē, 
veicinās to līdzatbildību izaugsmē, kā arī piesaisti 
konkrētai teritorijai.

Semināros paredzēts aktivizēt un iedvesmot ko-
pienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas at-
tīstības plānošanā, vairojot izpratni un uzlabojot 
prasmes aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai. Lekciju 
plānā iekļauts motivējošs un izglītojošs stāsts par 
komandas veidošanu, līderību, attīstības plāno-
šanu un projektu vadību, kopienas mobilizācijas 
rīkiem, kopienu plānu prezentācijas prasmēm un 
citiem būtiskiem kopienu attīstības plānošanas un 
īstenošanas aspektiem.

Papildus tam plānoti pieredzes stāsti par kopienu 
attīstības plānu izstrādi un vietējo iniciatīvu īste-
nošanu, kas kalpotu par labās prakses piemēriem 
un iedvesmotu semināru dalībniekus rīcībai terito-
rijas labā.

Semināra-darbnīcas noslēgumā norisināsies dis-
kusija, kurā noskaidros, vai dalībnieki pēc zināša-
nu un prasmju iegūšanas savu kopienu attīstības 
plānu veidotu citādi, novērtējot iegūto zināšanu 
un prasmju lietderīgumu.

Semināros piedalīsies vietējie aktīvisti un kopie-
nu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, vietējās 
rīcības grupas, pašvaldību administrācijas, plāno-
šanas reģiona, VARAM un Latvijas Lauku foruma 
pārstāvji.

Pasākumi tiek finansēti no INTERREG Centrā-
lās Baltijas jūras reģiona 2014.–2020. gadam 
pro grammas projekta “Coast4us” (“Piekraste 
mums”), kura mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, 
visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu attīstī-
bas plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritori-
ju izaugsmei Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. 
Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/interreg-central-baltic-projekts-piekraste-mums-coast4us
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Mācību programma jaunajiem VPVKAC 
klientu apkalpošanas speciālistiem

Mērķauditorija – jau-
nie valsts un pašval-
dību vienoto klientu 
apkalpošanas centru 
(VPVKAC) klientu ap-
kalpošanas speciālisti.

Norises datumi – 18., 21. un 23. septembrī 
plkst. 9:00–12:15; 22. septembrī plkst. 9:00–11:15.

Norises veids – attālināti MS Teams platformā. 
Piekļuves saite tiks nosūtīta dalībniekiem e-pastā 
pirms mācību sākuma.

Kontaktpersona – VARAM Publisko pakalpojumu 
departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas 
vecākā eksperte Sandra Režā (tālr. 67026945, e-

pasts Sandra.Režā@varam.gov.lv).

Lektori – VARAM Publisko pakalpojumu depar-
tamenta, Ventspils Digitālā centra (VDC), Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu 
reģistra (UR), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts 
zemes dienesta (VZD), Lauksaimniecības datu 
centra (LDC), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Ve-
selības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komi-
sijas (VDEĀVK), Būvniecības valsts kontroles biro-
ja (BVKB) un Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
(SIVA) pārstāvji.

Mācību plāns

Pastāvīgais darbs mācību dalībniekiem: iepazī-
ties ar prezentāciju “E-aprīkots iedzīvotājs un uz-
ņēmējs”, lai gūtu izpratni par digitālajiem risināju-
miem. Ieraksts pieejams šajā saitē.

Datums Laiks Temats
18.09.2020. 09:00–09:30 Par VPVKAC tīkla darbību

09:30–10:30 Par darbu ar PVS pakalpojumucentri.lv
10:30–11:15 Par VID valsts pārvaldes pakalpojumiem
11:15–12:15 Par UR valsts pārvaldes pakalpojumiem

21.09.2020. 09:00–10:30 Par NVA valsts pārvaldes pakalpojumiem
10:30–12:00 Par VZD valsts pārvaldes pakalpojumiem
12:00–12:15 Par LDC valsts pārvaldes pakalpojumiem

22.09.2020. 09:00–09:45 Par SIVA valsts pārvaldes pakalpojumiem
9:45–10:30 Par VDI valsts pārvaldes pakalpojumiem
10:30–11:15 Par BVKB valsts pārvaldes pakalpojumiem
11:15–12:00 CERT prezentācija “Kiberdrošība darba vietā”

23.09.2020. 09:00–10:30 Par PMLP valsts pārvaldes pakalpojumiem
10:30–11:30 Par VSAA valsts pārvaldes pakalpojumiem
11:30–12:00 Par VDEĀVK valsts pārvaldes pakalpojumiem
12:00–12:15 Noslēguma diskusija

LM piedāvā intensīvas eapmācības 
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

Septembrī Labklājības ministrija (LM) piedāvā 
intensīvu e-apmācību kursu veiksmīgai sociālās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai “Sociālās uzņēmēj-
darbības skola”.

Deviņu vebināru ciklā Latvijas Sociālās uzņēmēj-
darbības asociācijas eksperti sniegs zināšanas 

mailto:Sandra.Režā@varam.gov.lv
https://www.youtube.com/watch?v=C794RpmZfPo&t=2464s
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
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par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām: 
sociālās uzņēmējdarbības pamatiem un nosacīju-
miem, mārketingu, grāmatvedību, nodokļiem, fi-
nanšu vadību un pieteikšanos AS “Attīstības finan-
šu institūcija Altum” grantam. E-apmācības 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 
tiešsaistes platformā Zoom un LM sociālā tīkla 
Facebook lapā www.facebook.com/labklajibasmi-
nistrija, sadaļā “Pasākumi”.

Katrs vebinārs būs veltīts noteiktai tēmai. 2. sep-
tembrī jau notika vebinārs “Sociālā uzņēmējdarbī-
ba: būtība, definīcija, piemēri un darbības pamati”, 
3. septembrī – “Sociālā uzņēmējdarbība: likumis-
kais ietvars, nosacījumi, mērķgrupas un sociālās 
ietekmes mērīšana”, 8. septembrī – “Mārketings 
sociālajai uzņēmējdarbībai: produkts un tā priekš-
rocības, mērķauditorija un zīmols” un 10. septem-
brī – “Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai: ko-
munikācijas kanāli un metodes”.

Turpmākie vebināri:
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 uzņēmēj-
darbībai: nosacījumi, pieteikuma sagatavošana, 
ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas”;
24. septembrī – “Finanšu vadība un pārvaldība: in-
vestīciju plānošana, apgrozāmā kapitāla pārvalde, 
kredītpolitika un finanšu piesaiste”.

Lai piedalītos vebināros, elektroniski jāpiesakās 
uz katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai 
telefonā jālejupielādē aplikācija “Zoom”. Plašāka 
informācija par vebināriem un saites uz pieteik-
šanos pieejamas Labklājības ministrijas lapā šeit. 
Papildu informācija iegūstama, rakstot uz e-pasta 
adresi liga@sua.lv.

Izstrādātas detalizētas vadlīnijas drošai 
kultūras pasākumu organizēšanai

Kultūras ministrija ciešā sadarbībā ar Latvijas Pa-
sākumu producentu apvienību, Latvijas Pasāku-
mu norišu vietu asociāciju un Latvijas Producentu 
savienību izstrādājusi un ar Veselības ministriju 
saskaņojusi vadlīnijas, kas palīdzēs publisku un arī 
slēgtu pasākumu organizatoriem droši, ievērojot 
ar Covid-19 saistītos ierobežojumus, organizēt kul-
tūras pasākumus.

Izmantojot šīs vadlīnijas, organizators var pārbau-
dīt, vai ir iespējams organizēt pasākumu, ņemot 
vērā epidemioloģiskās Covid-19 infekcijas ierobe-
žošanas prasības, kā arī uzzināt, ko vēl var darīt, 
lai organizētu drošu pasākumu gan tā apmeklētā-
jiem (neatkarīgi no tā, vai pasākuma apmeklēju-
mam nepieciešams iegādāties biļeti vai nav), gan 
mākslinieciskajam personālam (izpildītāji, solisti, 
dejotāji, runātāji, vadītāji u. tml.) un tehniskajam 
personālam (skaņas, gaismu, video, skatuves teh-
niķi, apsardze, dažādu servisu nodrošinātāji, ēdi-
nātāji u. tml.).

Pasākumu plānošanas vadlīniju pirmajā daļā ērti 
lietojamas tabulas veidā apkopoti un aprakstīti 
galvenie aspekti, kas jāņem vērā, rīkojot publis-
kus pasākumus, – pasākuma raksturs, tā norises 
laiks un ilgums, apmeklētāju skaits, kas vienlaikus 
atrodas kopā, pasākuma norises vietas ietilpība, 
distance, teritorijas norobežošana, plūsmu orga-
nizēšana, ieejas un izejas izvietošana, marķējumu, 
norāžu un brīdinājumu izvietošana, tirdzniecība, 
garderobes izvietošana, dezinfekcija un higiēna, 
kā arī ventilācija, apmeklētāju reģistrēšana, biļešu 

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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tirdzniecība un komunikācija ar pasākuma apmek-
lētājiem.

Tabulā tiek izdalītas četras pasākumu katego-
rijas, ņemot vērā norises vietu un raksturu: pa-
sākumi, kas norisinās telpās ar noteiktu sāku-
ma laiku (vienlaicīga ierašanās), pasākumi, kas 
norisinās telpās, taču tā apmeklējums ir laikā 

izkliedēts, pasākumi ārpus telpām ar noteik-
tu sākuma laiku (vienlaicīga ierašanās) un pa-
sākumi ārpus telpām ar laikā un vidē izkliedētu  
apmeklējumu.

Vadlīniju otrajā daļā ietverti kopsavilkumā minēto 
galveno principu paplašināti skaidrojumi un iespē-
jamie risinājumi. Vadlīnijas pieejamas šeit.

Gulbenē notiks semināri parku un dārzu 
speciālistiem

Gulbenes novada pašvaldība 16. un 17. septembrī 
atjaunotajā Stāmerienas pilī organizē bezmaksas 
seminārus parku un dārzu speciālistiem un citiem 
interesentiem. Zinošu un iedvesmojošu lektoru 
vadībā būs iespēja gan papildināt zināšanas par 
teritoriju kopšanu un veidošanu, gan smelties ie-
dvesmas devu jauniem attīstības projektiem. Pie-
teikšanās semināriem līdz 14. septembrim, aiz-
pildot anketu šeit.

Semināri tiek organizēti starptautiskā projektā 
“Parki bez robežām”, kurā apvienojušies septiņi 
partneri gan no Latvijas, gan Krievijas. Projekta re-
zultātā tiks pilnveidoti un attīstīti septiņi parki, uzla-
bojot teritorijas pievilcību, pieejamību un ilgtspēju 
un trīskāršojot apmeklētāju skaitu. Gulbenes nova-
dā labiekārtos Spārītes parka daļu, izveidojot celi-
ņus un atpūtas vietas. Tāpat starp partneriem stip-
rinās sadarbību, organizēs pieredzes apmaiņu starp 
parku un dārzu speciālistiem, paaugstinās izpratni 
un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, da-
bas takas un pasākumus, ko rīkos projekta gaitā.

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Vadlinijas_Pasakumu_planosana.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6swybc7ooNBxcS7mhowPCqDfa9tpPzV1feCxnKzU6NkNarw/viewform
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19. septembrī – Pasaules talka

Latvijas Radio 2 un Lielās talkas organizatori arī 
šogad aicina Latvijas iedzīvotājus 19. septembrī 
pievienoties “World Cleanup Day” jeb Pasaules 
talkai, apvienojoties cīņā ar globālo piesārņojumu 
un klimata pārmaiņām. Citviet pasaulē šajā dienā 
vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi, ko Lat-

vijā tradicionāli dara pavasarī. Tāpēc rudenī ikviens 
aicināts pievienoties koku sēšanas un stādīšanas 
akcijai “Laimes koki”.

Latvijas Radio 2 kā Lielās talkas radio aicina 
klausītājus iesūtīt savu “koku stāstu” uz epasta 
adresi koki@lr2.lv.

Vai tas būtu kāds bērnībā stādīts koks vai arī kāds, 
kas zemē iedēstīts par godu bērna piedzimšanai 
vai arī mīlestībai, radio dod iespēju klausītājiem 
dalīties ar tiem ar visu Latviju. No 14. septembra 
stāsti būs dzirdami ēterā. Līdztekus tam cilvēki 
tiek aicināti stādīt “Laimes kokus”, atzīmēt iestā-
dīto koku kartē un vienlaikus ar to arī sniegt veltī-
jumu Latvijai.

Akcija “Laimes koki” Pasaules talkas laikā tiek rī-
kota ik gadu ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, vei-
dot bērnos un jauniešos atbildības izjūtu par dabas 
saglabāšanu – dziļāku izpratni par dabas proce-
siem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka 
izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, 
ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starp-
tautisko tēlu. Treškārt, veicināt aktīvāku sabiedrī-
bas iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un 
globālā mērogā.

Gaujas nacionālā parka Ceļotāju dienā – 
pārgājieni, piedzīvojumi, velobraucieni 
un aktivitātes dabā

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar 
vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem 19. sep-
tembrī aicina uz Gaujas nacionālā parka (GNP) Ce-
ļotāju dienu, kas pārgājienos, velobraucienos un 
ekskursijās mudina iepazīt GNP dabu un kultūrvēs-
turi. Ceļotāju dienas plašais pasākumu klāsts aplie-

cina, ka nacionālais parks iemieso ne tikai dabas 
vērtības vien, bet arī plašu kultūrvēsturisko manto-
jumu, cilvēka un dabas kopdarbību un dod iespēju 
dažādās aktivitātēs veselīgi pavadīt laiku dabā.

Visas dienas garumā GNP Ceļotāju dienā pasāku-
mi notiks teju visos novados, kas ietilpst nacionālā 
parka teritorijā, dodot iespēju izbaudīt dažādus 
piedāvājumus, kas ikdienā ne vienmēr ir pieeja-
mi. Pārgaujas novads Ceļotāju dienas dalībniekus 
gaidīs Lielstraupes pilī, kur visas dienas garumā 
norisināsies plaša programma – ekskursijas noslē-
pumainajos pils mūros, tekstilā un gleznās atvei-
doto Lielstraupes vārnu izstādes atklāšana –, bet 
pils pagalmā būs klausāms Latvijas Universitātes 
kora koncerts. Veselavas muiža Priekuļu novadā 
aicina ciemos un piedāvā vairākas ekskursijas, lai 
viesi savām acīm redzētu labi saglabājušos muižu 
un tās tuvējo apkārtni, kā arī klausītos ar Vesela-
vas muižu saistītos nostāstus. Pārgājiena “Rudens 
noskaņas dabā un viesos pie kalēja” dalībniekiem 
būs iespēja redzēt, kā “Autines” kalvē top pasaulē 

mailto:koki@lr2.lv
https://talkas.lv/laimes-koki/
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novērtēti darba rīki, kā arī izbaudīt rudens noska-
ņas Vaives un Rauņa upes gleznainajos krastos. Si-
guldas novadā interesenti varēs iepazīt GNP Jau-
no reindžeru kustību, darbojoties radošajās darb-
nīcās un izpildot uzdevumus par GNP, tādējādi ie-
jūtoties jauno reindžeru lomā. Siguldā plānota arī 
ekskursija “Siguldas pils kvartāla jaunā elpa”, kurā 
varēs uzzināt unikālo sudraba mākslas darbu ra-
šanās stāstu un iepazīt dažādās sudraba īpašības, 
kā arī piedalīties sudraba ūdens degustācijā. Pēc 
ekskursijas muzejā apmeklētāji varēs paviesoties 
Siguldas vēsturiskajā centrā un izbaudīt speciālu 
GNP Ceļotāju dienas ekskursiju Siguldas pils kvar-
tālā un Livonijas ordeņa pilī un izspēlēt spēli “Dzir-
navas” senatnīgajos pils mūros. Tradicionāli plaša 
programma plānota Līgatnes novadā, kur ar at-
laidēm būs iespēja apmeklēt Dabas aizsardzības 

pārvaldes Līgatnes dabas takas, bez maksas pie-
dalīties orientēšanās spēlē “Papīrfabrikas ciemata 
noslēpumi” un apmeklēt vēsturisko papīrfabrikas 
strādnieku dzīvoklīti. Velobrauciens 20 kilomet-
ru garumā aktīvos Ceļotāju dienas dalībniekus 
gaidīs Amatas novadā, kur maršruts vedīs pa le-
ģendām apvītām novada vietām Āraišu apkārtnē. 
Būs iespēja skatīt ezerpili, Zviedru priedi, Drabešu 
muižu, nobaudīt svaigi ceptu maizi Āraišu vējdzir-
navās, iepazīt vecā dzelzceļa posmu un pārbaudīt 
Amatas upes ūdens līmeni.

Iepazīties ar GNP Ceļotāju dienas programmu un 
izvēlēties sev interesējošo pasākumu var DAP in-
terneta vietnē. Lūdzam ņemt vērā, ka daudzos pa-
sākumos vietu skaits ir ierobežots, tādēļ iepriekš 
jāpiesakās.

Preiļos norisināsies Jāzepa Pīgožņa 
balvas Latvijas ainavu glezniecībā 
svinīgā pasniegšanas ceremonija

Jau sesto gadu pēc kārtas Rīgas pašvaldības kul-
tūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas 
pārvalde aicināja māksliniekus iesniegt darbus 
2020. gada konkursam “Jāzepa Pīgožņa balva Lat-
vijas ainavu glezniecībā”. Konkursā bija iespējams 
pieteikt mākslas darbus, kuros atveidota Latvijas 
ainava, tā veicinot mākslinieku interesi izcelt Lat-
vijas ainavas un aktualizējot šā glezniecības žanra 
nozīmi mūsdienu mākslā.

Šogad konkurss bija pulcējis 180 māksliniekus, kas 
žūrijas vērtējumam kopumā iesniedza 327 māk-
slas darbus. Iesniegtos darbus vērtēja profesionāla 
žūrija, kuras sastāvā kā žūrijas priekšsēdētājs dar-
bojās 2019. gada galvenās balvas ieguvējs māk-
slinieks Nugzars Paksadze, mākslas zinātniece 
Ingrīda Burāne, māksliniece Helga Jaksone, Preiļu 
Vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju 
un izstāžu kuratore Silvija Berezovska, māksli-
nieks Jānis Anmanis, tekstilmāksliniece Leontīne 
Pīgozne un scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Pēc žūrijas 
veiktās darbu atlases, kas norisinājās divās kārtās, 
pamatekspozīcijai tika izvēlēti 92 gleznojumi.

Šāgada galvenās balvas ieguvējs taps zināms 
19. septembrī, kad Preiļos notiks svinīga balvas 
pasniegšanas ceremonija.

https://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/gnp_celotaju_dienas/
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Jūrkalnē notiks ābolu balle, koncertēs 
Juris Kaukulis

19. septembrī plkst. 13 Ventspils novada Jūrkal-
nes Ugunspļavā sāksies aizraujošs notikums visai 
ģimenei – “Ābolu balle rudens saulgriežos”.

Pasākumā etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” 
dziedātājas aicinās atcerēties rudens saulgriežu 
tradīcijas un rituālus un saimniece Taiga Reķe ar 
savām palīdzēm mudinās iesaistīties ēdienu ga-
tavošanas meistarklasēs. Koncertā uzstāsies vi-
dējās paaudzes deju kolektīvi “Ance”, “Usma” un 
“Tārgale”, arī Ances senioru deju kolektīvs, tautas 

mūzikas ansamblis “Tals’ trimiš” un folkloras kopa 
“Talsi”.

Būs iespēja iepirkties lauku labumu un amatnieku 
tirdziņā, bērni varēs iesaistīties radošajās darbnī-
cās, bet visiem pasākuma apmeklētājiem piedā-
vās izmēģināt spēkus atrakcijās, kuru galvenais 
tēls būs ābols. Kad ļaudis būs izlustējušies, Usmas 
amatierteātris “Suflē” plkst. 15:30 aicinās uz Vējtu-
ru namu un rādīs E. Vulfa izrādi “Grūts uzdevums”.

Savukārt nākamajā dienā, 20. septembrī, 
plkst. 17 Vējturu namā sāksies Jura Kaukuļa solo-
koncerts.

Valmieras Hanzas tirgus – turpmāk katru 
otro sestdienu

Šovasar nedēļas nogalēs laukumā pie Hanzas sie-
nas astoņos Hanzas namiņos varēja satikt amatu 
meistarus un mājražotājus un iegādāties dažādas 
saimniecībā noderīgas lietas. Jau no sendienām 
veidojusies tradīcija, ka rudenī notiek aktīvākā 
tirgošanās, kad ļaudis iepirka nepieciešamās pre-
ces ziemai. Valmierā, atbalstot vietējos mājražo-

tājus, zemniekus, amatniekus, kā arī citus vietējo 
produktu un preču ražotājus, lemts, ka turpmāk 
Valmieras Hanzas tirgus tematiskie tirdziņi notiks 
divas reizes mēnesī, sestdienās no plkst. 10 līdz 17, 
pulcējot brangāku skaitu tirgotāju – ap 50 dažādu 
amatu meistarus un mājražotājus.

18. un 19. septembrī Valmieras centrā, laukumā 
pie Hanzas sienas, tajā skaitā arī Hanzas namiņos, 
notiks Vidzemes uzņēmēju dienas.
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Savukārt pirmais tematiskais tirgus notiks 
26. septembrī – “Nobaudi rudeni Valmierā”. 10. 
un 24. oktobrī aicinās tradicionālais “Simjūda 
gadatirgus”, kas vēsturiski vairāku dienu garumā 

pilsētā noticis jau viduslaikos. 7. novembrī notiks 
“Mārtiņdienas gadatirgus”, bet 21. novembrī un 
5. un 19. decembrī, atzīmējot Ziemassvētku gai-
dīšanas laiku, notiks Ziemassvētku tirdziņš.

20. septembrī – Valmieras skriešanas 
svētki

Vidzemes sporta sirdī Valmierā septembris 
ir skriešanas mēnesis. Līdz šim tas tika atzī-
mēts ar tradicionālo, pirms 14 gadiem atjau-
noto Valmieras maratonu. Šogad, pielāgojo-
ties pasaules un valsts situācijai, turpināsim 
skriet, taču citādā formā. 20. septembrī ak-
tīva dzīvesveida piekritēji un skriešanas mī-
ļotāji pulcēsies Valmieras skriešanas svētkos, 
lai atkal satiktos ar skriešanas domubiedriem, 
sacenstos, piedalītos labdarības skrējienā un 
meistarklasēs vai vienkārši kopā ar draugiem 
un ģimenēm brīvdienu pavadītu aktīvi.

Valmieras skriešanas svētkos būs aizraujoši 
gan sportistiem, gan aktīva dzīvesveida pie-
kritējiem, gan ģimenēm un bērniem. Katram 
ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko distan-
ci – 15,55 km skrējienu, 7,3 km skrējienu vai 
7,3 km nūjošanu. Kartes skatāmas šeit.

Trase marķēta, apvienojot Gaujas abus kras-
tus, ar startu un finišu pie Vidzemes Olimpiskā 

https://www.sportlat.lv/sacensibas/1484/valmieras-skriesanas-svetki/kartes
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centra (VOC), vēlāk šķērsojot Dzelzs tiltu (Dzelzīti), 
veicot apli Pārgaujas mežos, atgriežoties uz Dzelzīša 
un finišējot pie VOC, pirms tam apskrienot arī goda 
apli ap Māra Štromberga BMX trasi “Valmiera”.

Mazākajiem dalībniekiem interesantas būs bērnu 
distances (400 m, 600 m, 900 m, 1200 m). Būs arī 
pēdējos gados iemīļotā disciplīna vismazākajiem – 
rāpošana mazuļiem, kuri jau rāpo, bet vēl nestai-
gā. Katram mazulim pēc iespējas ātrāk jānorāpo 
10 m distance. Kā mudināt mazo rāpotāju sasniegt 

finiša līniju, paliek vecāku un līdzjutēju ziņā.

Skriešanas svētku laikā norisināsies arī Valmieras 
labdarības kilometrs, kurā vāks ziedojumus Val-
mieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra 
pirmsskolas izglītības grupai, lai iegādātos speci-
fiskas attīstošās rotaļlietas un īpašus materiālus 
bērnu veselības attīstībai.

Nolikums, papildu informācija un reģistrēšanās: 
www.sportlat.lv.

Tradicionālais Hercoga Jēkaba 
gadatirgus Kuldīgā nenotiks, bet būs citi 
rudens tirdziņi

Tradicionālais un daudzu iemīļotais Hercoga Jēkaba 
tirgus Kuldīgā, kas ierasti bija vērienīga dižandele ar 
visu Kuldīgas novada pagastu piedalīšanos un ba-
gātīgu kultūras programmu, šogad nenotiks. Taču 
3. oktobrī no plkst. 11 līdz 18 Kuldīgā, Liepājas ielā, 
pircējus gaidīs “Zelta rudens gadatirgus”. Tajā ai-
cināti piedalīties amatnieki un amatu pratēji, tautas 
lietišķās mākslas studijas, mākslinieki un individu-
ālie meistari, ekoloģiski tīru Latvijā audzētu pārti-
kas produktu ražotāji, našķu un saldumu tirgotāji.

Vairāki rudens gadatirgi norisināsies arī Kuldīgas 
novada pagastos.

19. septembrī plkst. 10 Vārmes brīvdabas estrā-
dē “Liepu birzs” – Vārmes rudens gadatirgus. Par 
rudens gadatirgus noskaņu rūpēsies lauku kapela 
“Luste”, un par jautrību gādās Vārmes amatier-
teātris “Es un tu”, būs iespēja redzēt arī līnijdeju 
grupas “Romance” priekšnesumus. Klātienē varēs 
mēroties ārmreslinga cīņās, kā arī vērot K. Agapo-
vas un zirga Populārs paraugdemonstrējumus. Būs 
iespēja nobaudīt tradicionālo dārzeņu sautējumu, 
bada pankūkas un mājās brūvēto alu. Spēcīgākie 
un veiklākie tirgus apmeklētāji varēs mēģināt “ie-
karot” tradicionālo umurkumuru ar tam raksturī-
go noslēpumaino saturu. Arī šogad neatņemama 
Vārmes rudens gadatirgus sastāvdaļa būs lielā lo-
terija ar dažādām interesantām un vienreizīgām 
balvām!

25. septembrī plkst. 13 Kurmāles pagasta pār-
valdes pagalmā – Miķeļa tirgus kopā ar Vilgāles 
sākumskolas skolēniem.

25. septembrī plkst. 13 Turlavas pagasta Dižgai-
ļu parka estrādē – “Miķeļdienas tirgus”. Muzikā-
lajā daļā priecēs folkloras kopa “Atštaukas”.

Dzejas dienas Kocēnos, Bērzainē un 
Zilākalnā

18. septembrī plkst. 18:30 Kocēnu Kultūras 
namā norisināsies ikgadējais Dzejas dienu pasā-
kums. Šogad Dzejas dienās būs iespēja tikties ar 

mūziķi, dzejnieku un dzejoļu krājuma “Visumā vei-
doti vārdi” autoru Lauri Valteru. Pasākumu bagā-
tinās arī mūziķa koncerts.

Atzīmējot dzejas svētkus, šā gada Dzejas dienu 
pasākumā “Akustiskie brālēni” Bērzaines Tautas 

https://www.sportlat.lv/sacensibas/1484/valmieras-skriesanas-svetki/nolikums
http://www.sportlat.lv
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namā 18. septembrī plkst. 17:30 viesosies dzej-
nieks Andris Akmentiņš un ģitārists Gvido Zālītis. 
Pasākumā būs iespēja dzirdēt Andra Akmentiņa 
dzejas lasījumus, ko papildinās Gvido Zālīša ģitār-
spēle.

Dzejas dienās 20. septembrī plkst. 16 Zilākalna 
Kultūras namā satiksies Marikas Svīķes dzeja un 
Jāņa Žagariņa mūzika.

Kocēnu novads izsludinājis jauno 
literatūras talantu konkursu “Bērnu 
literatūras maģija 2020”

Izsludināts ikgadējais jauno literatūras talantu 
konkurss “Bērnu literatūras maģija 2020”, kurā 
piedalīties aicināti bērni un jaunieši no visas Latvi-
jas – sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnā-
ziju un arodskolu audzēkņi.

14. konkursa moto ir “Kad mērs ir pilns, prot daba 
rādīt arī zobus”, kura autors ir novadnieks, rakst-
nieks, dzejnieks un tulkotājs Viks (Viktors Kalniņš).

Dalībai konkursā jāsagatavo literārs darbs prozas 
vai dzejas formā, kas līdz 30. septembrim jāie-

sniedz klātienē Dikļu pagasta bibliotēkā, jānosūta 
pa pastu uz adresi Dikļu pagasta bibliotēka, “Cie-
laviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-
4223 vai jānosūta uz e-pasta adresi brigita.jauni-
te@kocenunovads.lv.

Konkursa darbus vērtēs trīs grupās: 1.–4. klase, 
5.–9. klase un 10.–12. klase. Iesniegtos darbus žū-
rijas komisija izvērtēs līdz 8. oktobrim, savukārt 
9. oktobrī Jura Neikena Dikļu pamatskolā notiks 
konkursa noslēguma pasākums un konkursa 
laureātu un dalībnieku apbalvošana.

Jauno literatūras talantu konkursu organizē Kocē-
nu novada dome un Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras centrs.

Konkursa mērķi ir piesaistīt skolēnu interesi literā-
rajai daiļradei, popularizējot latviešu bērnu litera-
tūru, rosināt skolēnos iztēli un prasmi paust savas 
domas par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā 
arī veicināt bērnu un jauniešu izpratni par literatū-
ras un mākslas žanru dažādību, liekot apzināties 
katra individualitāti un unikalitāti kā vērtību.

Konkursa nolikums publicēts Kocēnu novada paš-
valdības interneta vietnē www.kocenunovads.lv.

Sācies tehnoloģiju konkurss “Ventspils 
IT izaicinājums 2020”

Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsēta 
piekto reizi izaicina skolēnus no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Somijas parādīt savas prasmes un zi-
nāšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā. Pieteik-
šanās starptautiskajam tehnoloģiju konkursam 

“Ventspils IT izaicinājums” sākusies 2. septembrī 
un turpināsies līdz 14. oktobrim.

Šogad konkurss tiek veltīts topošajam Ventspils 
Zinātnes un inovāciju centram. Konkursa tēma 
būs cieši saistīta ar tehnoloģiju klātesamību vi-
sās dzīves jomās, īpaši izceļot dabas zinātnes, 
inženierzinātnes, matemātiku un tehnoloģijas 

mailto:brigita.jaunite@kocenunovads.lv
mailto:brigita.jaunite@kocenunovads.lv
http://www.kocenunovads.lv
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(STEM). Veicot konkursa uzdevumus, skolēniem 
būs iespēja saprast STEM jomu mijiedarbību ar 
citām nozarēm, akcentējot tehnoloģiskās iespē-
jas visdažādākajās nozarēs, tajā skaitā arī mākslā, 
mūzikā, dizaina izstrādē, spēļu izstrādē un citos 
radošos virzienos.

Pieteikties aicināts ikviens 1.–12. klašu skolēns, 
kurš vēlas pārbaudīt un parādīt savas zināšanas 
STEM jomā, kā arī lieliski pavadīt laiku, piedaloties 
aizraujošā un izglītojošā piedzīvojumā. Skolēniem 
jāizveido trīs cilvēku komanda un jāpiesaista savai 
komandai pieaugušais, kas var būt gan skolotājs, 
gan kāda dalībnieka vecāks. Konkurss tiek rīkots 
divās kārtās. Neklātienes kārtā, kas ilgst no 2. sep-
tembra līdz 14. oktobrim, komandai ir jāizpilda 
un jāiesniedz organizatoru izstrādātie uzdevumi. 
Konkursa reģistrācijas anketa, uzdevumi un noli-
kums atrodami konkursa mājaslapā www.vents-
pilsitc.com.

Konkursa fināla kārta, kurā iekļūs 64 erudītāko da-
lībnieku komandas, norisināsies no 11. līdz 13. no-
vembrim. Dalībnieki atbilstoši vecumam tiks sada-
līti četrās grupās, katrai no tām veltot vienu STEM 
virzienu:

• A grupa (1.–3. klase), skolēni no Latvijas: 
zinātne;

• B grupa (4.–6. klase), skolēni no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Somijas: tehnoloģijas;

• C grupa (7.–9. klase), skolēni no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Somijas: inženierzinātnes;

• D grupa (10.–12. klase), skolēni no Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas un Somijas: matemātika.

Konkursa fināla kārta tiek plānota klātienē Vents-
pilī, taču sakarā ar nestabilo situāciju saistībā ar 
Covid-19 tiek paredzēti vairāki fināla norises sce-
nāriji, tajā skaitā, ja būs spēkā ceļošanas un pul-
cēšanās aizliegumi, konkursa otrā kārta tiks orga-
nizēta neklātienes formā. Gadījumā, ja konkurss 
varēs norisināties klātienē, dalībniekiem tiks ap-
maksāti ceļa izdevumi, naktsmājas, ēdināšana un 
piedāvāta aizraujoša atpūtas, izklaides un ekskur-
siju programma Ventspilī.

Konkursa “Ventspils IT izaicinājums” finālistiem 
būs iespēja cīnīties par vērienīgu naudas balvas 
fondu 12 000 eiro apmērā. Plānoti arī vairāki pa-
pildu konkursi, kas norisināsies “Ventspils IT izaici-
nājumā”, sniedzot iespēju aktīvākajiem konkursa 
dalībniekiem – gan skolotājiem, gan skolēniem, 
gan skolām – iegūt vērtīgas papildu balvas.

Sīkāku informāciju par konkursa norisi iespējams 

http://www.ventspilsitc.com
http://www.ventspilsitc.com


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.
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atrast konkursa mājaslapā www.ventspilsitc.com, 
kā arī sociālajos medijos Instagram un Facebook: 
@ventspilsitc. Jautājumu vai neskaidrību gadīju-
mā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi vita.vitola-la-
pina@ventspils.lv.

Lai dalību izaicinājumā padarītu vēl aizraujošāku, 
Ventspils Digitālais centrs izsludinājis konkursu 
konkursā! Papildus iespaidīgajam konkursa balvu 
fondam skolām būs iespēja cīnīties par veicinā-
šanas balvu – Ventspils Digitālā centra izbrau-
kuma tehnoloģiju darbnīcām 2000 eiro vērtībā. 
Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju darbnīcas 
iegūs skola, kuras skolēni konkursa neklātienes 
kārtā būs bijuši visaktīvākie – pieteikušās visvairāk 
komandas. Tā ir lieliska iespēja izcīnīt aizraujošu 

dienu sev un skolasbiedriem turpat skolā uz vietas! 
Skolai, kura iegūs balvu, būs iespēja pēc saviem ie-
skatiem izvēlēties tehnoloģiju darbnīcas no plašā 
Ventspils Digitālā centra piedāvājuma klāsta, pie-
mēram, reklāmdrukas darbnīcu. Tiek piedāvātas 
arī citas darbnīcas: robotikas, digitālā foto un vi-
deo, datorgrafikas, digitālās mākslas, elektrisko 
ķēžu un programmēšanas, STEM, Minecraft, kā arī 
3D pildspalvu darbnīcas.

Konkursa konkursā uzvarētājs tiks noskaidrots pēc 
14. oktobra, kad noslēgsies “Ventspils IT izaicinā-
juma” pirmā kārta. Skolai, kura uzvarēs, sava 2000 
eiro vērtā balva būs jāizmanto 2020./2021. mācību 
gada laikā. Darbnīcu vērtībā ir iekļautas arī trans-
porta izmaksas.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.ventspilsitc.com
mailto:vita.vitola-lapina@ventspils.lv
mailto:vita.vitola-lapina@ventspils.lv
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