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2. pielikums 

Ministru kabineta  

2016. gada  13. decembra 

rīkojumam Nr. 769 
 

Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. gadā 
 

Izglītības un zinātnes ministrija 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

 

Pasākumu kopums "100 gadi Latvijas zinātnē" – Pasaules latviešu 

zinātnieku kongresa un ar to saistīto pasākumu organizēšana 
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Norise atbilst šādam programmas virsmērķim – Latvijas 

iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas 

mērķa grupu segmentos. 
Norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem: 

- stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas 

valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un 

pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts 

izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas 

valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības 

rezultātu; 

- daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, 

uzņēmīgumu un sasniegumus; 

- vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko 

un starpkultūru attiecību veidotāju. 

 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (turpmāk – Kongress) 

– viens no nozīmīgākajiem Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk IZM) organizētajiem Latvijas valsts simtgades 

pasākumiem, ar mērķi pulcēt Latvijas un Latvijas izcelsmes 

zinātniekus, viņu stratēģiskos partnerus no visas pasaules, 

piedāvājot risinājumus Latvijas attīstībai un veicinot 

ilgtermiņa sadarbību. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

Norise atbilst šādiem kritērijiem: 

- norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu 

Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

- norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas  

- norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;  

- norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas 

tēla veidošanā. 
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Lai nodrošinātu veiksmīgu Kongresa norisi laika posmā no 

2018.gada janvāra līdz 2018.gada 20.jūnijam īstenoti šādi 

pasākumi: 

• darbs pie Kongresa programmas un mājaslapas satura LV 

un EN valodās sagatavošanas un pilnveidošanas,  t.sk.  

piesaistīti programmas sesiju un paneļdiskusiju vadītāji no 

Latvijas un ārvalstīm.  Īstenota sekmīga Kongresa norise 

18.–20.jūnijā;  

• nodrošināta Kongresa dalībnieku reģistrācija gan 

mājaslapā, gan izmantojot kongresa lietotni Whova; 

• ikdienas komunikācija ar dalībniekiem un runātājiem; 

• aviobiļešu iegādes koordinācija runātājiem no ārvalstīm; 

• sekciju darbu atbilstoši sekciju darba vadlīnijām 

koordinācija un uzraudzība, nodrošinot atbilstošu 

zinātnisko kvalitāti; 

• koordinēta darbība un nodrošināta Kongresa paralēlo 

pasākumu norise LNB, LU, un LU Botāniskajā dārzā; 

• veikta brīvprātīgo piesaiste, apmācība un koordinācija 

Kongresa laikā; 

• nodrošinātas komunikācijas aktivitātes pirms un Kongresa 

laikā saskaņā ar Kongresa komunikācijas plānu; 

• sagatavotas reģistrācijas maksas rēķinu formas un 

nodrošināta maksājumu veikšana ar bankas kartēm, veikta 

dalības maksājumu apstrāde, rēķinu pārvaldība. 

3. Pasākuma 

mērķauditorija (t. sk. 

plānotās iedzīvotāju 

grupas, sasniegto 

iedzīvotāju skaits (tiešā un 

netiešā mērķauditorija), 

iespēja līdzdarboties un 

(vai) sniegt atgriezenisko 

saiti, daudzveidīgu 

pieejamības aspektu 

nodrošināšana utt.) 

Norises aptver šādas mērķauditorijas: 

− jaunieši; 

− seniori; 

− Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

− tautieši ārvalstīs; 

− ārvalstu viesi. 

Līdz ar Kongresa mājaslapas atvēršanu (20.03.2018), iespēja 

reģistrēties dalībai Kongresā un pieteikt stenda referātus kādā 

no 6 zinātnes nozares sekcijām mērķauditorija bija: 

- Latvijas zinātnieki; 

- Latvijas izcelsmes zinātnieki no ārvalstīm.  
 

Kā dalībnieki Kongresā tika aicināti piedalīties: 

-  Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieki no ārvalstīm un 

viņu sadarbības partneri,  

- valsts un pašvaldību pārstāvji,  

- viedokļu līderi,  

- augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvji,  

- studenti, doktoranti, pēcdoktoranti.  

 

Kongresa tiešraidi 18. un 20.jūnijā nodrošināja „LMT 

Straume” sasniedzot vairāk nekā 31 000 skatītāju auditoriju, 

līdz ar to, mērķauditorija bija ikviens interesents visā pasaulē. 
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Kongresā piedalījās vairāk nekā 750 dalībnieki no 24 valstīm. 

Aptuveni 10% dalībnieki bija no ārvalstīm, kopskaitā 23 – 

Argentīnas, Austrijas, Austrālijas, Beļģijas, Kanādas, 

Kolumbijas, Čehijas, Vācijas, Dānijas, Igaunijas, Turcijas, 

Zviedrijas, Somijas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Lietuvas, 

Luksemburgas, Norvēģijas, Filipīnām, AAE, Slovēnijas, ASV. 

Kongresa sagatavošanas un norises nodrošināšanai tika 

izveidota darba grupa, kurā bija pārstāvēts plašs institūciju un 

organizāciju pārstāvju loks. Tas ļāva sagatavot Kongresa 

norisi, ņemot vērā darba grupas locekļu ieteikumus sekmīgākai 

Kongresa nodrošināšanai. IZM izvirzītā pieeja, ka Kongresa 

otrās dienas organizētājiem – zinātnes nozaru sekciju 

vadītājiem tika dota liela rīcības brīvība specifiskās zinātnes 

sekcijas sesijas organizēšanā, balstoties uz savas nozares 

kompetenci nodrošināja daudzveidīgu pieejamības aspektu. 

Sekciju organizēšanā un vadīšanā tika iekļauti arī Latvijas 

izcelsmes zinātnieki no ārvalstīm, kas Kongresā deva iespēju 

sniegt pasaules līmeņa zināšanas un pieredzi.  

Kongresā piedalījās arī EK augsta līmeņa pārstāvji un tikās ar 

zinātniekiem un Latvijas amatpersonām. Tikšanās ar 

zinātniekiem deva iespēju parādīt, ka zinātnieki Latvijā ir 

pasaules līmenī, dinamiski un zinoši. Savukārt politiķu 

piesaiste Kongresam vērtējama kā politisks panākums.  

4. Sadarbības partneri 

(t. sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. pārstāvji) 

Kongresa darba grupā, bija iekļautas sekojošas institūcijas: 

• Latvijas Universitāšu asociācija (pārstāv 6 vadošās 

augstskolas – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko 

universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils 

Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, 

Liepājas Universitāti),  

• Ārlietu ministrija,  

• Latvijas Zinātnes Padome,  

• Latvijas Zinātņu akadēmija,  

• Latvijas Nacionālā bibliotēka,  

• Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, 

• Pasaules brīvo latviešu apvienība,  

• Eiropas latviešu apvienība,  

• Amerikas latviešu apvienība un  

• Latviešu ārstu un zobārstu apvienība. 

Citi sadarbības partneri Kongresa sagatavošanas un norises 

laikā:   

• Kultūras ministrija, 

• Vidzemes augstskola, 

• Eiropas Komisija un EK pārstāvniecība Latvijā, 

• Latvijas Zinātniskie institūti, 

• Latvijas vēstniecības ārvalstīs un ārvalstu vēstniecības 

Latvijā,  

• LIAA un LIAA pārstāvniecības ārvalstīs,  

• Sabiedriskie un komerciālie mediji. 
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5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā 

vērtība 

Norises paliekošā vērtība:  

− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

− radīta jauna sociālo mediju vai cita komunikācijas 

platforma; 

− ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un 

atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs. 

 

Izstrādāta Kongresa mājaslapa,  

https://congress.sciencelatvia.lv/,  kurā ir pieejama 

informācija par Kongresu, tā norisi, video materiāli, foto 

materiāli, prezentācijas un stenda referāti.  

IZM mājaslapā ievietota informācija par Kongresa 

rezultātiem un pieeja materiāliem. 

Turpina darboties Kongresa Facebook, YouTube un Twitter 

konti, kurā visi interesenti var sekot līdzi aktualitātēm zinātnē. 

Visi Kongresa Tiešraides un radītie video ir pieejami gan 

LMT, gan Kongresa mājaslapā. 

Kongresa laikā iegūtie Latvijas izcelsmes zinātnieku un 

diasporas organizāciju pārstāvju kontakti palīdzēs veidot 

turpmāku sadarbību ar zinātnes diasporu kopīgu pasākumu un 

projektu īstenošanā, apmainīties ar informāciju par jaunumiem 

zinātnē Latvijā.  

Kongresa noslēgumā tika pieņemts Kongresa manifests: 

http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/LZK/IV-Pasaules-

latvieu-zintnieku-kongresa-manifests.pdf, kurā gan Latvijas 

gan Latvijas izcelsmes zinātnieki apliecina savu gribu 

iesaistīties procesos, kas Latviju padarīs stiprāku, attīstītāku un 

tās iedzīvotājus par sevi drošākus. Manifestā tika uzsvērts, ka 

jāturpina strādāt, lai zinātne būtu par vienu no Latvijas 

nākotnes stūrakmeņiem. Jāturpina būt aktīviem, jāiesaista 

zinātnē sabiedrība, jākomunicē pētniecības rezultāti jaunos un 

inovatīvos veidos. Jāturpina iestāties par zinātnes 

pamatvērtībām - izcilību un akadēmisko integritāti.  

6. Pasākuma publicitāte 

(t. sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana, 

piemēram, tīmekļvietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Kongresa mājaslapā pieejama visa informācija, kas saistīta ar 

Kongresu un tā norisi. 

Komunikācijas aktivitātes pirms un Kongresa laikā: 

• Sagatavotas 7 preses relīzes par Kongresa norisi IZM 

mājaslapā; 

• Sagatavotas drukātas Kongresa programmas latviešu un 

angļu valodās; 

• Kongresa laikā nodrošināta 12 Zinātnes kalendāra 

zinātnieku  izstāde ar klātienes interaktīvām tikšanām ar 

zinātniekiem un viņu darba prezentācijām;  

• sagatavoti 26 video ar titriem EN, teksta un foto reportāžas 

par Programmas ietvaros īstenotajiem pasākumiem to 

norises laikā (3 kopsavilkumi par katru Kongresa dienu un 

viens kopējais kopsavilkums) ; 

https://congress.sciencelatvia.lv/
http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/LZK/IV-Pasaules-latvieu-zintnieku-kongresa-manifests.pdf
http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/LZK/IV-Pasaules-latvieu-zintnieku-kongresa-manifests.pdf
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• nodrošināta satura radīšana, noformēšana un izvietošana 

sociālajos medijos Facebook un Twitter un You tube 

Kongresa kontos;  

• izveidota un administrēta Whova Kongresa lietotne, kurā 

tika izveidoti dalībnieku profili, ievietota programma, 

paralēlie pasākumi, izsūtīti ziņojumi, aktualitātes, veiktas 

aptaujas.  Lietotni  Whova  ir lejuplādējuši 328 kongresa 

dalībnieki.   

• nodrošināta auditorijas līdzdalība paneļdiskusiju laikā, gan 

izmantojot Whova lietotnes aptaujas, gan Kongresa Twitter 

un Facebook vietnes;  

• nodrošināta publicitāte pirms un Kongresa laikā – „Delfi”, 

„Latvijas Radio 1”, „Latvijas radio 4”, „LTV1”, „LSM”, 

„LMT Straume” (tiešraide), diasporas mediju portālos; 

• kongresa Youtube konta video ir noskatījušies 1079 reizes. 

• kongresa Facebook kontam ir 460 sekotāji, Kongresa 

norises laikā ziņas sasniedza 39 000 Facebook lietotājus; 

• Sagatavots Innovation Kongresa speciālizlaidums latviešu 

(700 eksemplāru) un angļu (300 eksemplāru) valodās par 

Latvijas izcelsmes un Latvijas zinātniekiem, kas piedalījās 

Kongresā darbu un sasniegumiem; kā arī nodrošināta 

Innovation žurnāla digitālā versija internetā visiem 

interesentiem; 

• kongresa Twitter kontam bija 149 sekotāji, tēmturis 

#ZinātKongress iekļāvās TOP10 populārākajos tematos 

Twitter Latvijā un parādījās arī kā karstākais tēmturis 

Latvijā pēc automātiskās datu monitoringa informācijas 

“@TheDataRobot”. 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

Kongresa izveidotā darba grupa noslēguma sēdē vienojās, ka 

vēlas turpināt darbu, lai sekmīgi gatavotos nākamā  V Pasaules 

latviešu zinātnieku kongresa rīkošanā un kopīgi strādātu 

Latvijas zinātnes attīstībā un ilgtspējas nodrošināšanā. 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 
euro 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas 

kodu nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 49086 49086 0 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000–2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi 49086 49086 0 

3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
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7100–7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs 

Valsts sekretāre Līga Lejiņa 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs Izglītības un zinātnes ministrijas 

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

vecākā eksperte starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos 

Evita Čikute 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis +371 67047938 

E-pasts evita.cikute@izm.gov.lv 

 

 

 


