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Barikādēm – 30

Šajās dienās Latvijā tiek atzīmēta barikāžu 30. ga-
dadiena, un piemiņas un atceres pasākumi, kaut at-
tālināti, notiek daudzviet.

Kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas 
neatkarības atbalstītāji bija gatavi valsts brīvību 
aizstāvēt pret militārām akcijām un neatkarības 
pretiniekiem, pagājuši trīs gadu desmiti, un šajā lai-
kā izaugusi vesela paaudze, kura tālaika notikumus 
nav pieredzējusi un par tiem zina tikai no vēstures 
grāmatām, interneta resursiem un aculiecinieku at-
miņām.

Neminēšu vēstures faktus, tikai uzsvēršu, ka barikā-
žu laikā nenovērtējama bija pašvaldību loma. Vietē-
jās pašvaldības organizēja transportu un cilvēkus, 
kas devās sargāt Augstāko Padomi, Ministru Pado-
mi, Radio namu Doma laukumā, Radio un televīzijas 
centru Zaķusalā, Telefona un telegrāfa centrāli Dzir-
navu ielā un citus stratēģiski svarīgus objektus gan 
Rīgā, gan Ulbrokā, Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur.

Tāpēc Barikāžu aizstāvju atceres dienā, 20. janvārī, 
gribu pateikt lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, ar 
kuriem kopā pirms 30 gadiem pie ugunskuriem sar-
gājām mūsu valsts dzimstošo brīvību, un jo īpaši pie-
minēsim tos, kuru vairs nav mūsu vidū.

Iedegsim šajā dienā uguni savās mājās un atcerēsi-
mies par tām vērtībām, domām un sapņiem, ar kā-
diem Latvijas cilvēki devās uz barikādēm! Padomā-
sim, ko šajos 30 gados esam pazaudējuši un kur to 
varam atkal meklēt un atrast! Un stāstīsim par šiem 
notikumiem saviem bērniem un mazbērniem, lai vēl 
pēc 30 un 30 gadiem viņi tālāk nodotu šos stāstus 
savām atvasēm un tie nekad neizdzistu no ļaužu at-
miņām!

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis
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LPS Valdes sēde

13. janvārī notika šogad pirmā Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) Valdes sēde, kurā piedalījās arī 
jaunais vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Artūrs Toms Plešs. Neklātienes sarunā 
tika pārrunātas nozares galvenās prioritātes un 
uzklausīts viņa redzējums par turpmāko darbu un 
sadarbību. Kā trīs galvenās prioritātes šajā gadā 
ministrs nosauca iesākto darbu turpināšanu, tajā 
skaitā administratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanu, valsts kursu uz zaļāku un digitālāku ekono-
miku un finansiālu atbalstu pašvaldībām, lai tās 
varētu īstenot infrastruktūras investīciju projek-
tus, kas sekmētu reģionālo attīstību, radītu darb-
vietas un veidotu pievilcīgu dzīves vidi. Ministrs 
uzsvēra aizdevumu programmas nozīmi un atzī-
mēja, ka šogad tiks turpināta pērn uzsāktā aizde-
vumu programma pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecībai un paplašināšanai, valsts aizdevumu 
varēs saņemt arī pakalpojumu infrastruktūras pār-
skatīšanai un tās pielāgošanas projektiem pašval-
dību reformas kontekstā, īres dzīvokļu būvniecībai 
ārpus Rīgas plānošanas reģiona, meliorācijas sis-
tēmas infrastruktūras atjaunošanai vai jaunu izbū-
vei, kā arī nozīmīga investīciju apjoma būvprojek-
tu izstrādei. Aizdevumu programmā paredzēts arī 
līdz 400 000 eiro liels aizdevums katras pašvaldī-
bas izraudzītam prioritāram projektam.

Valde uzdeva jautājumus un interesējās par auto-
ceļu sakārtošanu un valsts investīciju programmas 

atjaunošanu, iespējām sakārtot kultūras namus, 
jauno atkritumu apsaimniekošanas plānu, funkci-
ju nodošanu reģioniem un citiem jautājumiem, kā 
arī uzsvēra, ka pašvaldību dienestiem ir ļoti svarīgi 
saņemt informāciju par Covid-19 inficētiem cilvē-
kiem, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu darbu 
krīzes laikā un efektīvāk ierobežotu slimības izpla-
tību. Vairāk par tikšanos ar ministru lasiet šeit.

LPS Valde arī uzklausīja Valsts prezidenta kance-
lejas vadītāju Andri Teikmani, kurš pastāstīja par 
ieceri 14. jūnijā organizēt deportācijas 80 gadu 
atceres pasākumu. Lai atzīmētu 14. jūnija depor-
tācijas 80. gadadienu un godinātu ikviena izves-
tā piemiņu, šajā dienā paredzēts vienlaicīgi visos 
Latvijas novados lasīt 1941. gadā izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju vārdus un uzvārdus. Plānots, ka vie-
nojošie piemiņas pasākuma principi būtu vienots 
pasākuma sākšanas laiks; no konkrētās teritorijas 
deportēto iedzīvotāju vārdu un uzvārdu publiska 
nolasīšana; piemiņas brīža straumēšana reāllaikā, 
kas dotu iespēju piemiņas pasākumā piedalīties 
attālināti, un ieraksts, lai fiksētu un saglabātu šo 
notikumu vēsturei; jaunās paaudzes iesaistīšana, 
lai sekmētu vēsturiskās atmiņas pārmantojamību.

Valdes sēdes dienaskārtībā bija arī jautājums par 
LPS sadarbības tīklu darbu un sasniegtajiem 
rezultātiem 2020. gadā un plānoto 2021. gadā. 
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede atzīmēja, ka 
Pašvaldību savienība no 2013. gada decembra līdz 
2016. gada beigām īstenoja Norvēģijas finanšu 
instrumenta projektu “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, kurā 
izveidoja vairākus pašvaldību sadarbības tīkliņus. 
Tā kā projektā iegūtie rezultāti jāuztur un jāizman-
to vismaz piecus gadus pēc tā noslēguma, tīkliņi 
darbojās pagājušajā gadā un turpinās darboties 
arī šogad, turklāt pašvaldības tos atzīst un uzskata 
par lietderīgiem un vajadzīgiem.

Sēdes turpinājumā LPS padomnieki Aino Sal-
miņš, Ilze Rudzīte, Ināra Dundure un Sniedze 
Sproģe sīkāk pastāstīja par katru no tiem.

Mājokļu politikas tīklā pērn noorganizētas četras 
sanāksmes un strādāts pie dažādiem ar mājokļu 
pieejamību un apsaimniekošanu saistītiem jautā-
jumiem. Pie rezultātiem jāmin panāktās izmaiņas 
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Īres likumā: īres maksas noteikšana pašvaldību 
dzīvojamā fondā, īres līgumiem noteikti termiņi, 
pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos 
drīkstēs noteikt kārtību beztermiņa īres līguma 
pagarināšanai; izmaiņas Civilprocesa likumā: pare-
dzēta arī hipotēku devēju atbildība parādu piedzi-
ņā; izmaiņas denacionalizācijas jomā: 2021. gadā 
tiks atsākta kompensāciju izmaksa denacionalizē-
to namu īrniekiem; izmaiņas apsaimniekošanā: lē-
mumus par siltināšanu dzīvokļu īpašumos nesada-
lītās dzīvojamās mājās varēs pieņemt ar vairāku-
ma kopīpašnieku balsu, nevis ar visu kopīpašnieku 
piekrišanu, kā tas bija līdz šim.

Sociālo un veselības jautājumu tīklā pagājušā 
gada maijā notika sanāksme-videokonference 
“Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas laikā: 
tendences un risinājumi”, kurā piedalījās arī bāriņ-
tiesu, sociālo dienestu, izglītības iestāžu, pašvaldī-
bas policijas darbinieki u. c., un novembrī sanāk-
sme-videokonference par Labklājības ministrijas 
un Veselības inspekcijas veiktajām pārbaudēm so-
ciālās aprūpes centros, rekomendācijām un aktua-
litātēm sociālo pakalpojumu jomā. Šogad tīkliņa 
darbā izvirzītas šādas tēmas: sociālo pakalpojumu 
grozs, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sistēma pēc administratīvi teritoriālās reformas, 
praktiski jautājumi, t. sk. saistībā ar grozījumiem 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
mā.

Izglītības jautājumu tīklā pērn organizēta video-
konference par epidemioloģisko situāciju valstī, 
kurā piedalījās 900 tiešsaistes dalībnieku, un strā-
dāts pie dažādiem jautājumiem saistībā ar mācību 
organizēšanu izglītības iestādēs. Šogad tiks turpi-
nāta izglītības aktualitāšu skatīšana un videokon-
ferenču rīkošana par situāciju mācību organizēša-
nā, mācību apjoma samazināšanu Covid-19 pan-
dēmijas laikā, izglītības iestāžu nodrošinājumu 
ar mācību līdzekļiem un tehnisko aprīkojumu un 
pedagogu jaunā atalgojuma modeļa analīzi, reali-
zējot principu “mācīties salīdzinot”, kurā iesaistīs 
pašvaldības un izglītības iestādes.

Vides jautājumu tīklā augustā tika sarīkota sa-
nāksme Ikšķiles novadā par dabā balstītiem risi-
nājumiem pilsētvides atveseļošanai un notekūde-
ņu un lietusūdeņu attīrīšanai un realizēts projekts 
“Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos”, 
kurā notika pieci reģionālie semināri un stādīšanas 
darbi Pāvilostas novada Ziemupē, Jelgavas novada 
Staļģenē, Rēzeknes novada Ozolainē, Mazsalacas 
novadā un attālināti no LPS par Pierīgas jautāju-
miem, kā arī sagatavotas ekspertu atziņas, padomi 
un mācību materiāls 49 videorullīšos (šeit). Sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas jomā sadarbībā 
ar VARAM attālināti noorganizēti četri reģionālie 
semināri. 2021. gada darba kārtībā ir atkritumu 
apsaimniekošanas valsts un reģionālie plāni, dalīti 
vākti atkritumi; mežu un parku apsaimniekošana; 
ES zaļais kurss, tā ieviešanas praktiskie aspekti; 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošana; ūdensapgāde 
un notekūdeņu apsaimniekošana.

Vairāk skatiet prezentācijā šeit!

LPS Valde akceptēja šo četru tīklu darbību un no-
lēma to turpināt arī šogad, uzdodot LPS adminis-
trācijai ar rīkojumu izstrādāt LPS pašvaldību sa-
darbības tīklu darbības kārtību 2021. gadā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis iepazīstināja 
Valdes locekļus ar Latvijas Pašvaldību savienības 
2021. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projek-
tu, ko Valde apstiprināja un nolēma iesniegt ap-
stiprināšanai Domē.

Tāpat Valde apsprieda priekšlikumu sasaukt LPS 
Domes sēdi un uzklausīja LPS padomnieces juri-
diskajos jautājumos Kristīnes Kinčas skaidrojumu 
par attālināto balsošanu Domes sēdē, ar ko tiks 
iepazīstināti visi pašvaldību vadītāji. Valde nolēma 
sasaukt LPS Domes sēdi 27. janvārī.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6DAC2fd7oXif7i7_q41SWCo
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPS PA%C5%A0VALD%C4%AABU SADARB%C4%AABAS T%C4%AAKLI (2020).pdf
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LPS Sporta jautājumu apakškomitejas 
sēde

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde notika 
13. janvārī, un tajā tika apspriests Sporta politikas 
pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projekts.

Sanāksmi iesākot, apakškomitejas vadītājs 
Andrejs Spridzāns uzsvēra, ka Covid laikā saruna 
par sportu un fiziskām aktivitātēm ir īsti vietā un 
izstrādātais stratēģiskais dokuments jāvērtē ar 
domu, vai tas derēs gan pandēmijas laikam, gan 
rītdienai.

Ar Sporta politikas pamatnostādnēm 2021.–
2027. gadam iepazīstināja Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks Spor-
ta departamenta direktors Edgars Severs. IZM 
un sporta organizāciju kopīgi izstrādātajās pa-
matnostādnēs turpmākajiem septiņiem gadiem 
ietverti sporta politikas pamatprincipi, mērķi, vir-
zieni, mērķgrupas, prioritātes un uzdevumi sporta 
politikas mērķu sasniegšanai un problēmu risinā-
šanai. Jaunajās pamatnostādnēs definētais sporta 
politikas vadmotīvs skan: sports – dzīves kvalitā-
tei! Tajās noteiktie trīs galvenie sporta politikas 
virzieni ir bērnu un jauniešu sports, sports visiem 
jeb tautas sports un augstu sasniegumu sports, kā 
arī pielāgotais sports kā caurviju virziens, tomēr 
par prioritāriem atzīstama bērnu un jauniešu spor-
ta un tautas sporta attīstība.

Pie izaicinājumiem sporta nozarē minēti šādi:

• mazkustīgs bērnu un pieaugušo dzīvesveids un 

nepietiekama iedzīvotāju fiziskā aktivitāte ko-
pumā;

• reģionāli nevienlīdzīgs sporta piedāvājums un 
vienotas sporta infrastruktūras attīstības stra-
tēģijas trūkums;

• cilvēkresursu atjaunotne sportā;

• talanti – to meklēšana, attīstīšana un noturēša-
na;

• fragmentācija sporta nozares attīstības plāno-
šanā un skaidru prioritāšu neesība;

• sazarota sporta pārvaldības un budžeta admi-
nistrēšanas sistēma nevalstisko sporta organi-
zāciju līmenī;

• profesionālās ievirzes sporta izglītības pro-
grammu finansēšanas modeļa nepilnības un 
programmu īstenošanas efektivitāte;

• sportistu sagatavošanas sistēmas nepilnības 
pēc profesionālās ievirzes izglītības ieguves;

• nepietiekama cilvēku ar invaliditāti iesaiste pie-
lāgotās fiziskās aktivitātēs;

• sporta nozares finansējums turpmākajos gados;

• godprātīguma un vērtību aizsargāšana sportā;

• sporta nozares atveseļošana un noturības stip-
rināšana pret krīzēm Covid-19 pandēmijas laikā 
un pēc tās.

Ar sporta politikas pamatnostādnēm var iepazī-
ties šeit vai IZM vietnē šeit.

Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru pado-
mes Valdes priekšsēdētāja Diāna Zaļupe informē-
ja, ka Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) 
30. decembrī organizējusi tiešsaistes diskusiju, 
kurā uzstājušies sešu federāciju pārstāvji. LSFP 
vietnē ievietotas viņu sniegtās prezentācijas, un 
diskusijas ieraksts pieejams LSFP YouTube platfor-
mā šeit.

D. Zaļupe uzsvēra piecas lietas, kas būtu jāsakārto, 
lai valstī sports ietu uz augšu: treneru algu nodro-
šinājums profesionālās ievirzes sporta program-
mu īstenošanai; sporta interešu izglītības finan-
sējuma nodrošinājums; sporta fonda dibināšana 
(piemēram, kā Valsts kultūrkapitāla fonda sadaļa 
vai atsevišķs fonds); atbalsts sporta bāzu celtniecī-
bai un rekonstrukcijai; sporta federāciju lomas pa-
augstināšana un atbildības veicināšana (īpaši par 
jaunatnes sportu).

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/SPP_13.01.2021.pdf
https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/diskusija-par-pamatnostadnem-video-un-prezentacijas
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Rīgas pašvaldības priekšlikumus pamatnostādņu 
papildināšanai argumentēti skaidroja Rīgas do-
mes Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece, 
departamenta direktora vietniece Dina Vīksna. 
Viņa uzsvēra, ka būtu jānosaka skaidri spēles no-
teikumi, kā pašvaldības var pretendēt uz valsts fi-
nansiālo atbalstu sporta būvju veidošanai. Kolēģi 
papildināja arī Ventspils Sporta pārvaldes vadītāja 
Daina Paipala, pievienojoties prasībai par valsts 

atbalstu infrastruktūras objektiem.

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

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Videokonference par Nacionālās 
industriālās politikas pamatnostādnēm

12. janvārī LPS aicināja uz sarunu Ekonomikas mi-
nistriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju (VARAM) un Zemkopības ministriju par 
Nacionālās industriālās politikas pamatnostād-
nēm 2021.–2027. gadam. Sarunu vadīja LPS pa-
domniece uzņēmējdarbības jautājumos Dr. oec. 
Andra Feldmane.

Saruna tika translēta tiešraidē, un tās videoieraksts 

pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit. Lai vieglāk 
sekot sarunas gaitai, šeit atradīsit jautājumus, uz 
kuriem ministriju pārstāvji sniedza atbildes.

LPS izvērtējusi vairākus precizētus Nacionālās 
industriālās politikas pamatnostādņu (NIP) pro-
jektus un pielikumus (VSS-548) un, pirms šis do-
kuments atkārtoti nonāk valdībā, griezās pie atbil-
dīgajām ministrijām ar konkrētiem jautājumiem, 
lai papildu diskusijā saņemtu skaidrojumu par NIP 
rīcības politikām un investīciju virzieniem. Jāuz-
sver, ka NIP ir pamats 2 815 036 857 eiro lielām in-
vestīcijām.

Gan Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sa-
sniegšanai līdz 2050. gadam, gan Nacionālais 
enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam, 
gan aprites ekonomikas stratēģija paredz īstenot 
zaļā kursa mērķus, un jau pēc pieciem gadiem tiks 
sniegti pirmie auditētie mērījumi. LPS jautājumi 
nozaru ministrijām saistīti ar enerģētikas sektoru, 
zaļo kursu, CO₂ samazināšanu, transportu, pub-
lisko infrastruktūru, uzņēmējdarbību, kvalitatīvu 
dzīvojamo fondu, finanšu instrumentiem, atbal-
sta mehānismiem u. c. Uz vairākiem jautājumiem 
klausītāji saņēma precīzas atbildes, par citiem vēl 
jāturpina diskusijas.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/597-lps-sporta-jautajumu-apakskomitejas-sede-13-janvari-2021
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/592-videokonference-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6437-videokonference-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
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Videokonference par pedagogu darba 
samaksas modeli un aktualitātēm

12. janvārī notika LPS un Izglītības un zinātnes 
ministrijas kopīgi rīkotā videokonference par ped

agogu darba samaksas modeļa iestrādēm un 
aktualitātēm.

Tikšanās gaitā klausītāji saņēma detalizētu infor-
māciju par pedagogu darba samaksas modeļa ie-
strādēm, tajā skaitā par pirmo soli – klases lielumu 
un mācību plānu. Tāpat tika akcentēti turpmākie 
darbi līdz 2022./2023. mācību gadam. Videokonfe-
rencē norisinājās plaša diskusija par aktuāliem un 
neskaidriem jautājumiem.

Plašāku informāciju atradīsit prezentācijās šeit un 
videoierakstā šeit.

Izglītības modeļi pieejami šeit, šeit un šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Videokonference par sejas masku 
lietošanu klātienes mācību laikā

14. janvārī LPS sadarbībā ar Bērnu klīnisko univer-
sitātes slimnīcu (BKUS) rīkoja semināru par sejas 
masku lietošanu klātienes mācību laikā, eksperti 
informēja par sejas masku lietošanu mācību laikā 
skolēniem un skolotājiem, kā arī par telpu higiēnas 
nodrošināšanu izglītības iestādēs. Semināru vadī-
ja LPS padomniece izglītības un kultūras jautāju-
mos Dr. sc. admin. Ināra Dundure.

BKUS virsārste, sertificēta bērnu pneimonoloģe, 
pediatre, bronhoskopijas speciāliste Renāte Sni-
pe pastāstīja par sejas masku lietošanu izglītības 
iestādēs mācību stundu laikā un ārpus tā. Viņa arī 

informēja par rīcību gadījumos, kad skolēni sūdzas 
par grūtībām, medicīniskajiem aspektiem, briļļu 
lietošanu, kā arī praktiskām masku lietošanas ni-
ansēm, ilgumu, maiņu u. tml.

Ieteikumus izglītības iestādēm masku lietošanai 
skolās sniedza arī Valsts izglītības satura centra 
pārstāve Liene Bērziņa.

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības depar-
tamenta vadītāja Solvita Muceniece raksturoja 
higiēnas prasību nodrošināšanu izglītības iestā-
dēs.

Semināra noslēgumā Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes 
Resursu pārvaldīšanas nodaļas vecākais inspek-
tors Uldis Ķevers informēja par iestāžu apgādi ar 
individuālās aizsardzības līdzekļiem.

Seminārā piedalījās skolu medicīnas personāls, 
pašvaldību pārstāvji, izglītības iestāžu vadības 
pārstāvji, pedagogi.

Plašāka informācija pieejama videoierakstā šeit 
un prezentācijās (šeit).

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6454-videokonference-par-pedagogu-darba-samaksas-modeliem-un-aktualitatem
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/595-videokonference-par-pedagoga-darba-samaksas-modela-iestradem-un-aktualitatem-vidusskola
https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogu-darba-samaksas-pilnveides-darba-grupas-sanaksmju-materiali
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-skolas-aicinatas-testet-idejas-un-sniegt-viedokli-par-pedagogu-darba-samaksas-pilnveidi
cid:image003.png@01D6E5BB.EE127380
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/600-videokonference-par-sejas-masku-lietosanu-klatienes-macibu-laika
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6459-video-sejas-masku-lietosana-klatienes-macibu-laika


LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks vebi-
nāra formā 20. janvārī plkst. 13, un tajā tiks pār-
runātas elektroapgādes nozares attīstības ten-
dences un aktualitātes pašvaldībās.

Vebināru varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

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

Darba kārtība:

1. Par energoefektivitātes nozīmi ekonomiskajā 
attīstībā un LPS sadarbību ar AS “Sadales tīkls” – 
informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

2. Pašvaldību pieredze un plānotie pasākumi 
elektromobilitātes attīstībā:

Rēzeknes pilsētas pieredze – informēs Rēzeknes 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševics;

Jelgavas pilsētas pieredze – informēs Jelgavas do-
mes priekšsēdētājs Andris Rāviņš;
Liepājas pilsētas pieredze un plānotais elektromobi-
litātes attīstībā – informēs Liepājas domes priekš-
sēdētājs Jānis Vilnītis;
“Elektrum” elektroauto uzlādes tīkla attīstība – in-
formēs AS “Latvenergo” Elektrotransporta uzlā-
des tīkla vadītājs Ansis Valdovskis.

3. Elektroapgādes nozarē paveiktais un izaicinā-
jumi 2021. gadā:

Nozares izaicinājumi – izkliedētā un mikroģenerāci-
ja, elektromobilitātes attīstība un šo procesu ietek-
me uz tīkla attīstību un tarifu. Prioritārie attīstības 
virzieni. Jautājumi un atbildes – informēs AS “Sa-
dales tīkls” Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors 
Sandis Jansons.

4. Aktualitātes klientu apkalpošanas nozarē:

Darbs Covid-19 laikā, “Sadales tīkla” pakalpojumu 
pieejamība e-vidē. Jauns elektroenerģijas datu pa-
kalpojums un tā iespējas pašvaldībām. Jautājumi 
un atbildes – informēs AS “Sadales tīkls” Valdes 
locekle, klientu direktore Baiba Priedīte.

5. Dažādi.
Aino Salmiņš,

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Videokonference par Covid-19 izplatības 
ierobežošanu sociālās aprūpes centros

14. janvārī LPS rīkoja videokonferenci sociālās ap-
rūpes centriem par aktuāliem Covid-19 ierobe-
žošanas jautājumiem. Pasākumā piedalījās Lab-
klājības ministrijas (LM) un Veselības ministrijas 

(VM) speciālisti.

Videokonferences lektori informēja par aktualitā-
tēm epidemioloģiskās drošības prasību ievēroša-
nā un praktiskiem aspektiem sakarā ar piemaksu 
kompensācijām.

LM speciālisti stāstīja par individuālo aizsardzības 
līdzekļu nodrošināšanu sociālās aprūpes centros, 
bet VM speciālisti iepazīstināja ar vakcinācijas or-
ganizatoriskajām aktualitātēm.

Vairāk informācijas atradīsit prezentācijā (šeit) un 
videoierakstā šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

7

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/598-20-janvari-plkst-1300-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6458-video-covid-19-izplatibas-ierobezosana-socialas-aprupes-centros
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/599-videokonference-socialas-aprupes-centriem-par-covid-19-izplatibas-ierobezosanu
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Videokonferenceseminārs par valsts 
aizsardzības mācību izglītības iestādēs

LPS sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas Jaunsar-
dzes centru 20. janvārī plkst. 15:30 organizē se-
mināru par valsts aizsardzības mācību izglītības 
iestādēs vidējā izglītības posmā.

Seminārā Jaunsardzes centrs informēs par valsts 
aizsardzības mācību specializēto kursu vispārīgās 
vidējās izglītības iestāžu 10. un 11. klašu skolēniem 
un 2. un 3. kursa audzēkņiem izglītības iestādēs, 
kurās īsteno profesionālās ievirzes programmas 
un profesionālās izglītības programmas. Pieredzē 
dalīsies arī Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģim-
nāzija.

Seminārā aicināti piedalīties pašvaldību un izglītī-
bas iestāžu vadības pārstāvji.

Darba kārtība:

1. Jaunsardzes centra informācija par valsts aiz-
sardzības mācību – Jaunsardzes centra direktors 
pulkvežleitnants Aivis Mirbahs, Jaunsardzes cen-
tra Plānošanas un organizācijas departamenta Ad-
ministratīvās nodaļas vadītājs Sergejs Fomenko, 
Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas 
departamenta Plānošanas nodaļas vadītāja Ilze 
Leimane un Valsts izglītības satura centra vecākā 
referente Sandra Falka.

2. Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 
pieredze valsts aizsardzības mācības organizē-
šanā – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzi-
jas direktora vietniece izglītības jomā Līga Pikse
Zvirbule.

3. Jautājumi un atbildes.

Semināru varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai sekojot šai saitei.

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Vebinārs par pašvaldību informatīvo 
izdevumu jauno regulējumu un 
aktualitātēm

21. janvārī plkst. 10 LPS organizē informatīvi iz-
glītojošu vebināru “Par pašvaldību informatīvo 
izdevumu jauno regulējumu un aktualitātēm”.

Darba kārtība:

10:00 – Izmaiņas pašvaldību informatīvo izde-

vumu izdošanas regulējumā un turpmākā rīcī-
ba – vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās at-
tīstības jautājumos Madars Lasmanis un VARAM 
Pašvaldību departamenta direktors Viesturs Ra-
zumovskis.

11:00 – Konkurences neitralitātes principu ievē-
rošana informatīvo izdevumu izdošanā – Konku-
rences padomes Konkurences veicināšanas noda-
ļas vadītājs Antis Apsītis.

11:30 – Noslēgums.

Vebināru aicināti skatīties pašvaldību sabiedrisko 
attiecību vadītāji un speciālisti, informatīvo izde-
vumu redaktori un satura veidotāji, pašvaldību 
pārstāvji.

Vebināra norisei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tieš-
raide” vai šeit.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/604-20-janvari-plkst-1530-par-valsts-aizsardzibas-macibu-izglitibas-iestades-videjas-izglitibas-posma
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
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Tiešraides laikā skatītājiem būs iespēja uzdot jau-
tājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@
lps.lv.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference sociālajiem dienestiem 
par aktuālajiem jautājumiem

21. janvārī plkst. 13:30 LPS organizē darba tik-
šanos ar pašvaldību sociālajiem dienestiem par 
aktuālajiem jautājumiem.

Sociālie dienesti ir iesūtījuši aktuālos jautājumus, 
un tie ir gan par izmaiņu ieviešanu asistenta pa-
kalpojuma nodrošināšanā, gan sociālajām garan-
tijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem, gan (vislielākais jautājumu bloks) 
par trūcīgas/maznodrošinātas personas statusa 
noteikšanu, GMI/mājokļa pabalsta piešķiršanu, 
sociālo pakalpojumu groza virzību, administratīvi 
teritoriālo reformu u. c.

Piedalīsies un informāciju sniegs Labklājības mi-
nistrijas atbildīgie speciālisti.

Sanāksmei varēs sekot attālināti Microsoft Teams 
(MS Teams) platformā.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks vebināra formā (tiešsaistē) 22. janvārī 
plkst. 9:30.

Darba kārtība:

1. VARAM reģionālās attīstības bloka plānotie 
darbi 2021. gadā un šābrīža aktualitātes – infor-
mēs VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās 
attīstības jautājumos Ilze Oša, Valsts ilgtspējīgas 
attīstības plānošanas departamenta pārstāvis, 
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības depar-
tamenta pārstāvis un Pašvaldību departamenta 
pārstāvis.

2. Par precizēto Ministru kabineta noteikumu 

projektu “Administratīvā centra, ciema vai pil-
sētas statusa maiņas, kā arī administratīvās te-
ritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu 
robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizē-
šanas noteikumi” – informēs VARAM Telpiskās 
plānošanas un zemes pārvaldības departamenta 
vecākais eksperts Mārtiņš Turks.

3. Valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināša-
nas sistēmas konceptuālais modelis – informēs 
VARAM Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības 
departamenta direktora vietniece, Valsts pārval-
des pakalpojumu politikas īstenošanas koordinā-
cijas nodaļas vadītāja Maija Anspoka.

Sēdei varēs sekot tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai 
šeit.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/601-22-janvari-plkst-930-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Domes sēde

Latvijas Pašvaldību 
savienības Domes 
sēde notiks 27. janvārī 
plkst. 12 attālināti.

Darba kārtība:

1. Tikšanās ar Ministru prezidentu Artūru Krišjāni 
Kariņu un veselības ministru Danielu Pavļutu.

2. Par Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu.

3. Dažādi.

Domes sēde notiks tikai attālināti Microsoft Teams 
(MS Teams) platformā.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Sanāksme par energoefektivitātes 
garantiju kā vienu no risinājumiem 
kvalitatīvai ēku atjaunošanai

28. janvārī plkst. 10 LPS rīko sanāksmi “Energo-
efektivitātes garantija – viens no risinājumiem 
kvalitatīvai ēku atjaunošanai”, kas tiks translēta 
tiešraidē.

Bauskas novada pašvaldība Horizont 2020 projek-
tā ir ieguvusi vērtīgas atziņas par pašvaldību ēku 
atjaunošanas projektiem, kas galvenokārt tiek īs-
tenoti, lai uzlabotu šo ēku energoefektivitāti un 
nodrošinātu ilgtspēju. Ēku atjaunošanā līdzekļi 
tiek piesaistīti ar nosacījumu sasniegt noteiktus 
energoefektivitātes rādītājus, taču pašvaldības 
pieredze liecina, ka ar šo rādītāju sasniegšanu ir 
grūtības, un tas rada papildu riskus pašvaldībām. 
Viens no risinājumiem ir energoefektivitātes ga-
rantija – līdzīgi kā garantija, kas tiek piedāvāta cita 

veida precēm un pakalpojumiem. Šobrīd Latvijas 
likumdošana ļauj energoefektivitātes garantiju 
pieprasīt uz pieciem gadiem.

Sanāksmē tiks pārrunāts, kādēļ pašvaldībām ir tik 
svarīgi energoefektivitātes garantiju iekļaut ēku 
atjaunošanas iepirkumos, kā līdz šim ar to ir vei-
cies un ka jau tagad šādu prasību iepirkumos var 
uzskatīt par normu, nevis izaicinājumu.

Darba kārtība:

1. Jūrmalas pieredze pašvaldības ēku atjaunošanā 
ar energoefektivitātes garantiju – Jūrmalas pilsē-
tas domes pārstāvis.

2. Kāpēc iekļaut energoefektivitātes garantiju 
pašvaldību ēku atjaunošanas projektos, Tukuma 
novada pašvaldības pieredze – Tukuma novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā projektu 
vadītāja Dace Keirāne.

3. Kā iekļaut energoefektivitātes garantiju pašval-
dību ēku iepirkumos – SIA “Ekodoma” direktors 
Agris Kamenders.

4. Jautājumi un atbildes – Bauskas novada admi-
nistrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas ener-
gopārvaldnieks Raitis Ignatjevs.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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Kuldīgas bērni un jaunieši animē savus 
stāstus par ilgtspējīgu attīstību

Vai jums šķiet, ka dzīvē nekas vairs nepārsteigs, 
zeme ir apaļa, zāle zaļāka noteikti vairs nekļūs un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi vispār interesē 
tikai teorētiķus? Tad noskatieties Kuldīgas bērnu 
un jauniešu veidotās animācijas filmiņas par ilgt-
spējīgas attīstības mērķiem!

Filmiņas par dzīvību uz zemes un mūsu vietu pa-
saulē veidojuši Kuldīgas Mākslas skolas animācijas 
darbnīcas bērni un Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas skolēni, piedaloties Kuldīgas no-

vada domes un LPS rīkotajā videostāstu konkursā 
“Idejas solidaritātei un zaļākai nākotnei”. Savukārt 
animācijas filmiņa par mūsu mājām – Zemi tapusi 
kā vizualizācija E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
audzēkņu izpildīto skaņdarbu interpretācijām. 

Bērnu un jauniešu stāsti veidoti kā ANO ilgtspējī-
gas attīstības mērķu interpretācija. “Motivējot bēr-
nus veidot savu stāstu, vēršu uzmanību uz to, lai viņi 
domā radoši, jo reizēm ir vērts iziet no stereotipiskiem 
rāmjiem, lai rastos jaunas dzīvotspējīgas idejas. Tieši 
no bērniem reizēm varam mācīties ko jaunu, paska-
tīties uz sevi, sabiedrību un pasauli no viņu skatpun-
kta un saprast, ka jāmainās. Ir svarīgi sargāt mūsu 
Zemi un dzīvot saskaņā ar dabas likumiem!” atklāja 
Kuldīgas Mākslas skolas animācijas darbnīcas un 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussko-
las vizuālās mākslas skolotāja Ina Ozola.

Konkurss norisinājās Latvijas Pašvaldību savienī-
bas īstenotajā attīstības sadarbības projektā “Strā-
dājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionā-
lajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES part-
nervalstīs”. LPS YouTube kanāla sadaļā “Attīstības 
sadarbība” varat noskatīties vēl daudzus citus LPS 
un Latvijas pašvaldību veidotos video par attīstības 
sadarbības un ilgtspējīgas attīstības tēmām.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

• 12. janvārī LETA: “IZM plāno vidusskolēniem 
attālinātas mācības kā normu noteikt līdz ce-
turtajai daļai no mācību stundu skaita” – par 
IZM plānoto attālināto mācību organizēšanu 
un sociālo partneru, t. sk. LPS, viedoklis.

• 13. janvārī LETA: “Pašvaldības no valsts prasa 
atbalsta mehānismus, lai veicinātu māju pie-
slēgšanu centralizētajiem kanalizācijas tīk-
liem” – par Saeimas Publisko izdevumu un 

EIROPĀ UN PASAULĒ

LPS MEDIJOS

https://www.youtube.com/watch?v=tXiBsQxDHpQ&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=16&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=IxvJgj9QkHw&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=17&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=IxvJgj9QkHw&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=17&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=tqkruB0HQFo&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=18&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw
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revīzijas komisijas sēdē pašvaldību pausto un 
LPS padomnieka Aino Salmiņa komentārs.

• 13. janvārī LV portāls: “Ministrs Plešs ar LPS 
pārrunās pašvaldību reformas ieviešanu un jau-
no pašvaldību likumu” – par ministra tikšanos 
ar LPS Valdi (šeit).

• 13. janvārī LV portāls: “Notiks videokonference 
par aktuālajiem Covid-19 ierobežošanas jautā-
jumiem sociālās aprūpes centros” – par LPS un 
Labklājības ministrijas rīkoto videokonferenci 
sociālās aprūpes centriem (šeit).

• 14. janvārī NRA.lv: “Skolēni tiek aicināti pieda-
līties zīmējumu konkursā “Mana novada dārg-
akmens – jaunā būve”” – par vizuālās mākslas 
darbu konkursu, kura organizatoru vidū ir arī 
LPS (šeit).

• 14. janvārī TVNET: “Informē par aktuālajiem 
Covid-19 ierobežošanas jautājumiem sociālās 
aprūpes centros” – par LPS un Labklājības mi-
nistrijas rīkoto videokonferenci sociālās aprū-
pes centriem (šeit).

• 14. janvārī Apollo: “Raidījums: sociālās aprūpes 
centru darbiniekiem Covid-19 testi būs jāveic 
katru dienu” – par “TV3 ziņās” rādīto sižetu par 
eksprestestiem sociālās aprūpes iestādēs un LPS 
sacīto par darbinieku un klientu nodrošinājumu 
ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (šeit).

• 14. janvārī LV portāls: “Kariņš ar sociāliem part-
neriem pārrunā ciešākas sadarbības iespējas 
Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā” – par Minis-
tru prezidenta tikšanos ar sociālajiem partne-
riem, tajā skaitā LPS priekšsēdi Gintu Kamin
ski (šeit).

• 14. janvārī Skaties.lv; TV3 Ziņas: “Sociālās ap-
rūpes centru darbiniekiem Covid-19 testi būs 
jāveic katru dienu” – par sociālās aprūpes iestā-
dēm kā bīstamiem Covid-19 perēkļiem un eks-
prestestiem un LPS paustais par šo jautājumu 
un pansionātu un aprūpes centru nodrošināša-
nu no valsts līdzekļiem ar individuālajiem aiz-
sardzības līdzekļiem (šeit).

• 15. janvārī LETA: “Skolēni un pedagogi bez-
maksas daudzkārt lietojamās sejas maskas sa-
ņemšot līdz ar klātienes mācību atsākšanos” – 
par LPS sadarbībā ar Valsts izglītības satura 

centru un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu 
rīkoto semināru par sejas masku lietošanu klā-
tienes mācību laikā.

• 15. janvārī LETA: “Sociālos partnerus sākts 
aktīvāk iesaistīt valdības darba grupās” – par 
premjera Krišjāņa Kariņa tikšanos ar sociāla-
jiem partneriem, t. sk. LPS priekšsēdi Gintu 
Kaminski.

• 15. janvārī NRA.lv: “Skolēnus un skolotājus no-
drošinās ar daudzkārt lietojamām sejas mas-
kām” – par LPS rīkoto semināru par sejas mas-
ku lietošanu klātienes mācību laikā (šeit).

• 15. janvārī LV portāls – LPS relīze “Videokonfe-
rencē informēs par rīcību sociālās aprūpes cen-
tros Covid-19 izplatības ierobežošanai” (šeit).

• 15. janvārī LSM.lv; LTV1; ReTV – LPS padom-
nieces Ilzes Rudzītes dalība raidījumā “Rīta Pa-
norāma” par Covid-19 izplatības ierobežošanu 
sociālās aprūpes centros (šeit).

• 15. janvārī Rīga TV24 – LPS priekšsēža Gin-
ta Kaminska dalība raidījumā “Uz līnijas” par 
pašvaldību iesaisti Covid-19 krīzes risināšanā, 
vakcinēšanos, vajadzību pašvaldības informēt 
par situāciju valstī, pēc iespējas labāku darba 
apstākļu nodrošināšanu pedagogiem u. c. (šeit; 
šeit; šeit; šeit).

https://lvportals.lv/dienaskartiba/323757-ministrs-pless-ar-lps-parrunas-pasvaldibu-reformas-ieviesanu-un-jauno-pasvaldibu-likumu-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/323759-notiks-videokonference-par-aktualajiem-covid-19-ierobezosanas-jautajumiem-socialas-aprupes-centros-2021
https://nra.lv/latvija/336091-skoleni-tiek-aicinati-piedalities-zimejumu-konkursa-mana-novada-dargakmens-jauna-buve.htm
https://www.tvnet.lv/7155357/informe-par-aktualajiem-covid-19-ierobezosanas-jautajumiem-socialas-aprupes-centros
https://www.apollo.lv/7156092/raidijums-socialas-aprupes-centru-darbiniekiem-covid-19-testi-bus-javeic-katru-dienu
https://lvportals.lv/dienaskartiba/323822-karins-ar-socialiem-partneriem-parruna-ciesakas-sadarbibas-iespejas-covid-19-pandemijas-parvaresana-2021
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/socialas-aprupes-centru-darbiniekiem-covid-19-testi-bus-javeic-katru-dienu/
https://nra.lv/latvija/336233-skolenus-un-skolotajus-nodrosinas-ar-daudzkart-lietojamam-sejas-maskam.htm
https://lvportals.lv/dienaskartiba/323905-videokonference-informes-par-ricibu-socialajos-aprupes-centros-covid-19-izplatibas-ierobezosanai-2021
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/15.01.2021-saruna-ar-latvijas-pasvaldibu-savienibas-padomnieci-socialajos-u.id208110/
https://xtv.lv/rigatv24/video/4OW7qxXyNvY-15_01_2021_uz_linijas
https://xtv.lv/rigatv24/video/4OW7qxX0NvY-vai_pasvaldibu_darbinieki_izrada_interesi_par_vakcinesanos_pret_covid_19
https://xtv.lv/rigatv24/video/eDapMvg5NLB-kaminskis_pasvaldibas_nodrosina_pedagogiem_pec_iespejas_labakus_darba_apstaklus
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• 16. janvārī LETA: “Izsludināts skolēnu zīmēju-
mu konkurss “Mana novada dārgakmens – jau-
nā būve”” – par tradicionālo skolēnu zīmējumu 
konkursu, kura organizatoru vidū ir arī LPS.

• 16. janvārī LSM.lv; LTV1 Panorāma; Re.lv: “Cik 
pedagogiem piemaksāja par darbu Covid-19 
apstākļos?” – par piemaksām pedagogiem un 
LPS padomnieces Ināras Dundures komentārs 
(šeit un šeit).

• 16. janvārī LSM.lv; LTV1 Sporta ziņas; Replay: 
“Kas jāmaina Latvijas sportā?” – par topošajām 
sporta politikas pamatnostādnēm nākamajiem 
septiņiem gadiem un LPS padomnieka Gunta 
Apīņa komentārs (šeit).

• 17. janvārī LSM.lv; LTV1; Replay: “LM novēloti 
reaģē uz aicinājumu sargāt pansionātus no Co-
vid-19 izplatības” – LPS padomnieces Ilzes Ru-
dzītes dalība raidījumā “De facto” par saslimša-
nas gadījumiem sociālās aprūpes centros (šeit 
un šeit).

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 IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/cik-pedagogiem-piemaksaja-par-darbu-covid-19-apstaklos.a389176/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/16.01.2021-cik-pedagogiem-piemaksaja-par-darbu-covid-19-apstaklos.id208303/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/208293/kas-jamaina-latvijas-sporta-bernu-sports-ka-valsts-prioritate-lozungs-vai-merkis
https://ltv.lsm.lv/lv/zinas/defacto/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/labklajibas-ministrija-noveloti-reage-uz-aicinajumu-sargat-pansionatus-no-covid-19-izplatibas.a389251/
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņo-
ti, bet četri nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS1083 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2003. gada 18. marta noteikumos 
nr. 121 “Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepiecie-
šamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība””

11.01.2021. 17.12.2020. Nē

2. VSS1084 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, 
deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas 
elektroniskās deklarēšanas kārtību””

11.01.2021. 17.12.2020. Jā

3. VSS1085 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 2003. gada 18. februāra noteikumos 
nr. 82 “Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turē-
tājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām perso-
nām””

11.01.2021. 17.12.2020. Jā

4. VSS1082 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos 
nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

11.01.2021. 17.12.2020. Jā

5. VSS1080 – Par likumprojektu “Grozījumi Fizisko personu re-
ģistra likumā”

11.01.2021. 17.12.2020. Nē

6. VSS1102 – Par likumprojektu “Transporta enerģijas likums” 11.01.2021. 17.12.2020. Nē
7. VSS10 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-

jumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos 
nr. 477 “Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes no-
likums””

12.01.2021. 07.01.2021. Jā

8. VSS1074 – Par informatīvo ziņojumu “Par ietekmes novērtē-
juma sistēmas pilnveidi”

12.01.2021. 17.12.2021.
Jā, ar 
iebildi

9. VSS1089 – Par plāna projektu “Publiskajā pārvaldē nodarbi-
nāto mācīšanās un attīstības stratēģija 2021–2027”

12.01.2021. 17.12.2021. Nē

10. VSS1075 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos nr. 523 
“Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un ie-
sniegšanas pamatprincipiem””

12.01.2021. 17.12.2021. Jā

11. VSS5 – Par likumprojektu “Grozījumi Veterinārmedicīnas li-
kumā”

13.01.2021. 07.01.2021. Jā

12. VSS1101 – Par pamatnostādņu projektu “Attīstības sadarbī-
bas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

14.01.2021. 17.12.2021. Jā

13. VSS12 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 105–27, 
Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

14.01.2021. 07.01.2021. Jā

14. VSS1096 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos 
nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi””

15.01.2021. 17.12.2020. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.
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Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

14. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-44 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma daļas nodošanu Valmieras pilsētas 
pašvaldības īpašumā”

VSS-36 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu ap-
stiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas notei-
kumi””

VSS-38 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos 
nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī 
par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību””

VSS-24 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-

tru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā 
nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā 
teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizā-
cijas aģentūra” personā””

VSS-31 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Randēnu ielā 8, Aizkrauklē, Aizkraukles 
novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS-29 – Informatīvais ziņojums “Par absolventu 
monitoringa sistēmas izveidi profesionālajā izglī-
tībā”

VSS-48 – Pamatnostādņu projekts “Digitālās 
transformācijas pamatnostādnes 2021. –2027. ga-
dam”

VSS-25 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības 
īpašumā”

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Atbildes par vakcināciju rodiet uzticamos 
informācijas avotos!

Uzsākot vakcināciju pret Covid-19, pieaugusi ie-
dzīvotāju interese par Latvijā pieejamo vakcīnu 
iedarbību un citiem praktiskiem jautājumiem sais-
tībā ar vakcināciju. Atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem var rast Slimību profilakses un kon-
troles centra (SPKC) tīmekļvietnes sadaļā par Co-
vid-19 vakcīnām un vakcinācijas procesu (šeit).

Kā darbojas vakcīnas pret Covid-19? Kas ļāvis tās 
izstrādāt ātrāk, nekā līdz šim ierasts? Vai no vakcī-
nas var saslimt ar Covid-19? Kas notiek, ja cilvēks 
pirms vakcīnas otrās devas saņemšanas saslimst 
ar Covid-19? Atbildes uz šiem un citiem jautāju-
miem pieejamas biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, 
kas regulāri tiek papildināta ar aktuālo informāci-
ju, tiklīdz tā kļūst pieejama (šeit).

Jautājumu un atbilžu sadaļā ir atbildes arī uz ci-
tiem jautājumiem par vakcīnām pret Covid-19 un 
vakcināciju Latvijā. Savukārt, ja interesējošais jau-
tājums vēl nav atbildēts, iedzīvotājiem ir iespēja 
savus jautājumus sūtīt uz e-pasta adresi covidjau-
tajumi@spkc.gov.lv.

Sīkāka informācija par “Moderna” ražoto vakcīnu 
pret Covid-19 (zāļu apraksts) latviešu valodā ir at-
rodama šeit.

Sīkāka informācija par “Pfizer-BioNTech” vak-
cīnu Cominarty (zāļu apraksts) latviešu valodā ir 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496912
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496867
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496921
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496908
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496908
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496908
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes
mailto:
mailto:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_lv.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_lv.pdf
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atrodama šeit. Vienlaikus SPKC tīmekļvietnē tiek 
apkopota būtiskākā informācija par vakcinācijas 
procesu Latvijā, vakcīnu izstrādi un reģistrāciju, kā 

arī citiem aspektiem, kas ļaus labāk izprast vakci-
nācijas drošumu un nozīmi (šeit).

Turpinās atbalsta sniegšanu VKKF 
mērķprogrammā “Covid-19 ietekmēto 
kultūras institūciju ilgtspēja”

Komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuru dar-
bība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu 
nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī 
noteikto drošības prasību dēļ, arī 2021. gadā varēs 
pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fon-
da (VKKF) mērķprogrammā “Covid-19 ietekmēto 
kultūras institūciju ilgtspēja”. Tās turpināšanai līdz 
30. jūnijam valdība no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem lēmusi piešķirt 3 000 000 eiro.

Mērķprogrammā šogad paredzēts atbalstīt aptu-
veni 660 organizācijas, katrai no tām mēnesī pare-

dzot vidēji 4469 eiro.

Mērķprogrammā atbalstīs kultūras jomas komer-
santus, biedrības un nodibinājumus:

• kuru apgrozījuma kritums 2020. gadā pret 
2019. gadu bijis vidēji 30%;

• kuri nav nonākuši grūtībās atbilstoši piemēroja-
mam komercdarbības regulējumam un kuriem 
nav nodokļu parādu;

• atbalsts regulārajiem ikmēneša maksājumiem 
par telpu un zemes nomu, komunālajiem pa-
kalpojumiem, obligātajiem apsaimniekošanas 
pakalpojumiem atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem, apdrošināšanai u. c. tiek sniegts 90% ap-
mērā no veiktajiem izdevumiem;

• samaksātās darba algas un to nodokļi, ja nav 
pieprasīts atbalsts Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) atbalsta programmās, tādā pašā apjomā 
un apmērā, kā to sniedz VID;

• atbalsta apmērs vienai organizācijai mēnesī ne-
pārsniedz 30 000 eiro;

• mērķprogrammā sniegto atbalstu par vienām 
un tām pašām attiecināmajām izmaksām ne-
var apvienot ar citu valsts atbalstu, kas piešķirts 
Covid-19 ietekmes mazināšanai.

Sākusies pieteikšanās dalībai jaunajā 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmā “Darbs ar muzeja krājumu”

No 15. janvāra līdz 25. martam Latvijas Kultūras 
akadēmija (LKA) aicina muzeju, kultūras manto-
juma un atmiņu institūciju darbiniekus pieteikties 
profesionālās pilnveides izglītības programmai 
“Darbs ar muzeja krājumu” (160 stundas), kas 
teorētisko lekciju un praktisko nodarbību veidā 
aptvers muzeja krājuma veidošanas, uzskaites un 
klasifikācijas, saglabāšanas un izmantošanas as-
pektus. Mācību sākums – 2021. gada septembrī.

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas, prasmes 
un kompetenci darbā ar muzeju krājumu kā pama-
tu kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanai, sagla-
bāšanai un popularizēšanai muzejos, kas kā viena 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_lv.pdf
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
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no muzeja pamatfunkcijām nodrošina pilnvērtīgu 
muzeja funkcionēšanu un sociālās lomas īstenoša-
nu sabiedrībā, kā arī veicināt interesi profesionāli 
pilnveidoties, sekot muzeju jomas aktualitātēm 
un jaunākajām tendencēm un sadarboties ar no-
zares speciālistiem. Nodarbības un lekcijas vada 
LKA pasniedzēji un muzeju nozares profesionāļi – 
praktiķi.

Programmas saturu veido vairākas tematiskās 
sekcijas.

“Muzeja krājuma vispārīgie jautājumi”: teorē-
tiskas zināšanas, prasmes un iemaņas par muzeja 
krājuma veidošanas, klasificēšanas, dokumentē-
šanas, glabāšanas un saglabāšanas vēsturi, ētiku 
un organizēšanas principiem. Tajā studējošie ap-
gūs praktiskas iemaņas krājuma darba organizē-
šanā un pārvaldības dokumentu izstrādē.

“Muzeja krājuma veidošana”: teorētiskas zinā-
šanas par muzeja krājumu kā specifisku kultūras 
mantojuma apzināšanas un veidošanas formu, 
muzeja krājuma dinamisko raksturu un muzeja 
profesionālo atbildību kultūrvēsturiskā mantoju-
ma radīšanā. Tajā tiks apgūtas praktiskas iemaņas 
muzejiska priekšmeta vērtības noteikšanā un mu-
zeja krājuma darba politikas izstrādē.

“Muzeja krājuma uzskaite un klasifikācija”: teo-
rētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas krājuma 

priekšmetu dokumentēšanā, atributēšanā, krāju-
ma klasificēšanā un kolekciju veidošanā, uzglabā-
šanas organizēšanā un esības kontrolē, kā arī au-
tomatizētajā uzskaitē.

“Muzeja krājuma saglabāšana”: zināšanas un 
kompetence par muzeja priekšmetu saglabāšanas 
pamatprincipiem, risku pārvaldību, krātuves izvei-
di, priekšmetu konservāciju un restaurāciju, kā arī 
rīcību ar muzeju priekšmetiem to eksponēšanas 
un transportēšanas gadījumā.

“Muzeja krājuma izmantošana”: teorētiskas zi-
nāšanas un praktiskas iemaņas muzeja krājuma 
priekšmetu efektīvā izmantošanā muzejos un 
ārpus tiem, muzeja krājuma kā kultūrvēsturiskā 
mantojuma sastāvdaļas popularizēšanā, lai sek-
mētu zināšanu sabiedrības attīstību.

Lai pieteiktos dalībai programmā, līdz 25. mar-
tam jāaizpilda elektroniska pieteikšanās forma: 
https://ej.uz/darbsarkrajumu. Aicinājums pieteik-
ties savlaicīgi, jo vietu skaits grupā ir ierobežots 
(20 dalībnieki).

Absolvējot programmu, dalībniekiem tiks iz-
sniegta apliecība par profesionālās pilnveides iz-
glītību (160 stundas). Programmas norises laiks: 
2021. gada 6. septembris–27. decembris. Nodar-
bības notiks pirmdienās no plkst. 10 līdz 17. Pro-
grammas dalības maksa: 340 eiro.

Latvijas Dabas fonds kļuvis par Eiropas 
Padomes Ainavas balvas Latvijas 
nacionālās atlases uzvarētāju

15. janvārī VARAM tiešsaistes seminārā paziņoja 
Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāta organizētā 

konkursa “Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas” 
Latvijas nacionālās atlases īpašo nomināciju iegu-
vējus un uzvarētāju, par ko kļuvis Latvijas Dabas 
fonds ar projektu “Ainavas runā. Dabas daudzvei-
dība Latvijas ainavās”.

2020. gadā notika jau sestā Latvijas nacionālā at-
lase, kurā tika saņemti pieci pieteikumi no četrām 
pašvaldībām un vienas sabiedriskās organizāci-
jas. Pieteikumi saņemti no Kurzemes (Skrundas 
novada), Zemgales (Jaunjelgavas novada), Vidze-
mes (Smiltenes novada) un Latgales (Daugavpils 
pilsētas), savukārt Latvijas Dabas fonda projekts 
attiecināms uz visu Latviju. Ar pieteikumiem var 
iepazīties šeit.

Pieteiktie projekti veltīti gan ūdenstilpju režī-
ma uzlabošanai, gan ūdensmalu attīstīšanai un 

https://ej.uz/darbsarkrajumu
https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva
https://www.varam.gov.lv/lv/projekts-ainavas-runa-dabas-daudzveidiba-latvijas-ainavas
https://www.varam.gov.lv/lv/projekts-ainavas-runa-dabas-daudzveidiba-latvijas-ainavas
https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva
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labiekārtojumam, gan pilsētvides uzlabošanai, 
gan Latvijas ainavas būtiskāko elementu raksturo-
šanai un izpratnes veicināšanai par ainavu mainī-
bu.

Šogad nacionālās atlases vērtēšanas komisija iz-
virzīja arī īpašas nominācijas:

Par veiksmīgu pilsētvides attīstīšanu, akcentējot 
“zaļās” infrastruktūras un pārvietošanās nozīmi – 
projektam “Multifunkcionāla velo parka izveide 
un teritorijas attīstīšana Esplanādē” (pieteicējs 
Daugavpils pilsētas pašvaldība);

Par kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teri-
torijas sakārtošanu, izmantojot vidi saudzējošus 
tehniskos risinājumus un materiālus, – projektam 
“Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar 
Ventas upi Skrundā” (pieteicējs Skrundas nova-
da pašvaldība);

Par kompleksu teritorijas attīstīšanu, līdzsvarojot 
vides aizsardzības un daudzveidīgas izmantošanas 
risinājumus, – projektam “Tepera ezera Smiltenē 
hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrī-
šana” (pieteicējs Smiltenes novada pašvaldība);

Par tūrisma piedāvājuma paplašināšanu Jaunjel-
gavas vēsturiskajā centrā, veidojot kultūrvietu, kas 
veicina aktivitāti abos Daugavas krastos, – projek-

tam “Tūrisma objekta rekonstrukcija pie Dauga-
vas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā” (pieteicējs 
Jaunjelgavas novada pašvaldība).

EP Ainavas balva ir motivējošs instruments, lai 
sekmētu un izceltu vietējo vai reģionālo varasie-
stāžu un nevalstisko organizāciju ieguldījumu ai-
navu aizsardzībā, pārvaldībā un plānošanā, kuru 
var izmantot par piemēru visās šīs konvencijas da-
lībvalstīs. EP Ainavas balva tiek piešķirta konkur-
sā, kura sesijas organizē reizi divos gados.

Katrā konkursa sesijā no katras konvencijas da-
lībvalsts var piedalīties viens pretendents. Lai 
noteiktu Latvijas pārstāvi Eiropas līmeņa konkur-
sam, kopš 2010. gada VARAM reizi divos gados 
organizē šīs balvas nacionālo atlasi. Nacionālajā 
atlasē var piedalīties valsts pārvaldes institūcijas, 
pašvaldības un biedrības vai nodibinājumi. Ie-
sniegtos pieteikumus saskaņā ar EP rekomendā-
cijās izvirzītiem kritērijiem vērtē un lēmumu par 
Latvijas pretendentu konkursa finālam Latvijā pie-
ņem starpinstitucionāla vērtēšanas komisija, kuru 
apstiprina VARAM valsts sekretārs.

Eiropas fināla dalībnieki tiek iekļauti starptautiskā 
finālistu aliansē, kas paver plašākas sadarbības ie-
spējas. Iepriekš tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas 
līmenī ir ieguvušas Jūrmalas pilsēta, Kuldīgas no-
vads, Daugavpils pilsēta un Kocēnu novads.

Dabas muzejs paziņojis gada dzīvnieku

Par gada dzīvnieku 2021 pasludinātas divas zīdī-
tāju sugas – pelēkais zaķis un baltais zaķis. Par 
abiem zaķiem vienlaicīgi muzejs izvēlējies runāt 
tāpēc, ka joprojām cilvēki nereti domā, ka Latvijā 

mīt viens zaķis, kas vasarā ir pelēks, bet ziemā – 
balts.

Šobrīd Latvijā sastopamas divas zaķu sugas. Se-
nāk sastopams ir baltais zaķis (Lepus timidus), kas 
mūsu teritorijā dzīvo kopš ledus laikmeta beigām, 
bet pašreiz biežāk sastopamais pelēkais zaķis (Le-
pus europaeus) Latvijā dzīvo tikai kopš 17. gadsim-
ta, kad ar lauksaimniecības attīstību paplašinājās 
atklātas ainavas.

Zaķi ir aktīvi visu gadu, biežāk barojas krēslā un 
naktī. Parasti dzīvo pa vienam, vairāki zaķi kopā sa-
stopami pārošanās laikā. Izbiedēts zaķis var skriet 
ar ātrumu līdz pat 50 km stundā. Apmatojumu 
zaķi maina divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. 
Abiem zaķiem vasarā kažoks ir rūsganpelēks, bet 
ziemā tikai baltais zaķis kļūst pilnīgi balts, vienīgi 

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Projekti citi/Eiropas Padomes Ainavas balva/ainavas_balva_daugavpils.pdf
https://www.varam.gov.lv/lv/pastaigu-takas-un-rekreacijas-vietas-izveide-gar-ventas-upi-skrunda
https://www.varam.gov.lv/lv/pastaigu-takas-un-rekreacijas-vietas-izveide-gar-ventas-upi-skrunda
https://www.varam.gov.lv/lv/tepera-ezera-smiltene-hidrotehnisko-buvju-rekonstrukcija-un-ezera-tirisana
https://www.varam.gov.lv/lv/tepera-ezera-smiltene-hidrotehnisko-buvju-rekonstrukcija-un-ezera-tirisana
https://www.varam.gov.lv/lv/tepera-ezera-smiltene-hidrotehnisko-buvju-rekonstrukcija-un-ezera-tirisana
https://www.varam.gov.lv/lv/turisma-objekta-rekonstrukcija-pie-daugavas-jaunjelgavas-vesturiskaja-centra
https://www.varam.gov.lv/lv/turisma-objekta-rekonstrukcija-pie-daugavas-jaunjelgavas-vesturiskaja-centra
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ausu gali paliek melni. Abu zaķu dzīvesveids – uz-
turs, vairošanās, metienu un mazuļu skaits gadā, 
dzīves ilgums, diennakts ritms – ir samērā līdzīgs, 
bet atšķirīgas ir to dzīves vietas. Pelēkie zaķi sa-
stopami kultūrainavā, pļavās, laukos, mežmalās, 
birztalās; baltie zaķi – plašos lapu koku un jauktos 
mežos, sūnu purvu malās, bet izcirtumos un citās 
atklātās vietās uzturas nelabprāt.

Zaķu gadā iecerēts animāciju konkurss jauniešiem, 
kā arī tradicionālie pasākumi ģimenēm un ikvie-
nam interesentam. Abu sugu zaķus būs iespējams 
aplūkot arī jaunajā Latvijas zīdītājdzīvnieku eks-
pozīcijā, kas tiks atklāta šogad. Tāpat iedzīvotāji 
aicināti reģistrēt zaķu novērojumus vietnē www.
dabasdati.lv un iekļaut gada dzīvnieku izglītojošos 
pasākumos un citās norisēs.

Smelsimies spēku, atceroties 1991. gada 
barikāžu notikumus!

Atzīmējot 30. gadadienu kopš 1991. gada janvāra 
barikādēm, kas vienoja Latvijas iedzīvotājus savas 
brīvības un neatkarības aizstāvībai, ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs, Latvijas draugs un arī tie, kuri vēl 
nezina šo unikālo stāstu, aicināti šajās dienās atce-
rēties vai izzināt vēl nezināmo par mūsu nesenās 
vēstures būtiskākajiem notikumiem!

Valsts kanceleja pēdējo gadu laikā ir izveidoju-
si vairākus informatīvos materiālus, kas pieejami 
tiešsaistē un vēstī par 1991. gada barikāžu norisi – 
faktiem, pieredzi un emocijām.

Faktu lapā “1991. gada janvāra barikādes un to no-
zīme Latvijas neatkarības atjaunošanā” izklāstīts 
barikāžu vēsturiskais konteksts, norise un rezultā-
ti. Faktu lapa ir pieejama arī angļu valodā.

Savukārt testā “1991. gada barikādes”, kas tapis 
projektā www.atminivesturi.lv, ikviens var pār-
baudīt savas zināšanas par barikāžu norisi, kā arī 
uzzināt jaunus faktus.

Pirms pieciem gadiem, atzīmējot barikāžu norises 
25. gadadienu, Valsts kanceleja intervēja teju 200 
barikāžu dalībnieku. Daļa šo pieredžu ir apkopotas 
filmā “Barikāžu stāsti”.

Gan tiem, kuri toreiz cēla un apsargāja barikādes, 
lai saglabātu atjaunoto Latvijas neatkarību, gan 
tiem, kuri tolaik vēl nebija dzimuši, tiek piedāvāta 
plaša un daudzveidīga barikāžu atceres un izzinā-
šanas programma Latvijas Televīzijā, Latvijas Ra-
dio un citur. Dažādās programmās un platformās 
būs koncerti, dokumentālas filmas, dievkalpo-
jums, ziņu speciālizlaidums, barikāžu dalībnieku 
stāsti, muzeja eksponātu apskates un arī barikāžu 
sajūtu rekonstrukcijas.

Plašāka informācija šeit, šeit un šeit.

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
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/barikades.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/barikades.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/barikades_eng.pdf
http://www.atminivesturi.lv/
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/barikadem-30/
http://web.depo.hosting/~barika/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/barikazu-30-gadus-piemines-plasi-bet-attalinati.a388500/
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