
LPF AICINA PARAKSTĪTIES PAR VALSTS LĪDZFINANSĒTU BĒRNU PELDĒTAPMĀCĪBU UN DROŠĪBAS UZ ŪDENS 

APMĀCĪBU LATVIJAS SKOLĀS 

Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) izplata aicinājumu parakstīt iniciatīvu „Par valsts līdzfinansētu bērnu peldētapmācības un drošības 

uz ūdens apmācības programmu ieviešanu Latvijas skolās”, kura, savācot 10 000 parakstu, tiks iesniegta Saeimā. 

Latvijā par nāves cēloni slīkšana un noslīkšana tiek konstatēta piecreiz biežāk nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Turklāt statistika 

rāda, ka Latvija ir vienā no sliktākajām pozīcijām pēc noslīkušo skaita visā Eiropas Savienībā. Viens no risinājumiem būtu panākt, ka jau 

bērnībā katrs bērns mācētu gan peldēt, gan zinātu, ko darīt, ja slīkst kāds cits, tieši tāpēc LPF jau vairākus gadus cīnās par 

peldētapmācības ieviešanu visās izglītības iestādēs, kur tas ir iespējams, tomēr Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šo iniciatīvu 

noraida, aizbildinoties ar finansējuma trūkumu.  Tikmēr noslīkušo skaits ar katru dienu pieaug. 

Latvija joprojām ir vienīgā ES valsts, kurā nav valsts programmas nedz profilaktisko pasākumu nodrošināšanai, nedz bērnu 

peldētapmācības programmu realizācijai izglītības iestādēs. Lai pievērstu plašāku Saeimas deputātu uzmanību šai aktuālajai problēmai, 

LPF sabiedriskās iniciatīvas portālā ManaBalss.lv ir izveidojusi iniciatīvu „Par valsts līdzfinansētu bērnu peldētapmācību un drošības uz 

ūdens apmācību Latvijas skolās”, ar mērķi iesniegt Latvijas Republikas Saeimā Latvijas pilsoņu parakstītu aicinājumu ieviest valsts 

līdzfinansētu (neobligātu) bērnu peldētapmācību un drošības uz ūdens apmācību visu izglītības iestāžu 1.-4. klašu bērniem, ar mērķi 

preventīvi samazināt noslīkušo bērnu un jauniešu skaitu Latvijā!  

Mēs rosinām sākot ar 2016. gada 1. septembri ieviest valsts līdzfinansētu bērnu peldētapmācības un drošības uz ūdens apmācības 

programmu, kas tiktu dotēta no valsts budžeta ienākumiem, kas iegūti no paaugstināta akcīzes nodokļa noteiktām preču grupām (tabakas 

izstrādājumi, alkohols un azartspēles). Nepieciešamais finansējums piešķirams pakāpeniski, sākotnēji līdzfinansējot otro klašu bērnu 

apmācību. Četru gadu laikā valsts līdzfinansēta bērnu peldētapmācība un drošības uz ūdens apmācība jānodrošina visiem 1.-4. klašu 

bērniem pašvaldībās, kurām ir pieeja peldbaseiniem. Programmas uzsākšanai un viena bērna apmācībai nepieciešamā līdzfinansējuma 



summa ir nieka 1.42 EUR par vienu nodarbību. Respektīvi, gadā griezumā no valsts budžeta tiek prasīti tikai 45.44 EUR par katru bērnu, 

kurš apgūs peldētprasmi un drošību uz ūdens. Pārējos izdevumus segtu pašvaldības, kuras jau šobrīd nodrošina bērnu apmācību par 

saviem budžeta līdzekļiem.  

Mēs ticam, ka ar šo iniciatīvu mēs varam panākt, ka Latvijā beidzot tiks ieviesta valsts līdzfinansēta un uzraudzīta bērnu peldētapmācības 

un drošības uz ūdens apmācības programma. Mēs ticam, ka bērnu peldētapmācība nodrošinās ne vien bērnu peldētprasmes līmeni ES 

valstu cienīgā apmērā (Zviedrijā tas ir 95%) un cels bērnu izpratni par drošu atpūtu pie ūdens, bet arī stiprinās mūsu bērnu fizisko 

veselību un aktivitāti. Mēs esam pārliecināti, ka bērnu peldētapmācības un drošības uz ūdens apmācības programmas īstenošana valsts 

līmenī, kā arī atbilstoši preventīvie un profilaktiskie pasākumi ievērojami cels sabiedrības izpratni par drošu atpūtu pie ūdens, adekvātiem 

pasākumiem ekstremālās situācijās un ilgtermiņā samazinās noslīkušo skaitu Latvijā. 

Iniciatīva parakstīšanai ir pieejama šajā vietnē: https://manabalss.lv/i/828  

 

 

  

https://manabalss.lv/i/828


Par ManaBalss.lv 

Portāls ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus tās 

nogādāšanai Saeimā. Mēs strādājam, lai vērtīgākās iedzīvotāju idejas tiktu sadzirdētas! Esam viens no lielākajiem un veiksmīgākajiem 

grassroots līdzdalības projektiem Latvijas vēsturē, kuru augstu novērtējuši arī līderi un organizācijas visā pasaulē. 

Kā tas darbojas? 

ManaBalss.lv ikviena balsotāja identitāti apstiprina LR reģistrētas internetbankas. Iniciatīvas var ierosināt un parakstīt ikviens Latvijas 

pilsonis, kurš sasniedzi 16 gadu vecumu. Katra iniciatīva, ko paraksta vismaz 10 000 pilsoņu, un kas atbilst Saeimas juridiskajiem 

kritērijiem, nonāks Saeimā. 

Par drošību gādā banku sistēmas. Pēc veiksmīgas autentifikācijas, internetbankas atsūta personas vārdu, uzvārdu un personas kodu uz 

ManaBalss.lv, kur personas dati tiek saglabāti aizsargātās datubāzēs. Persona var veikt vienu balsojumu par katru iniciatīvu. Publiski ir 

pieejams tikai vārds un uzvārds. Pēc Saeimas pieprasījuma, parakstītāju datu bāze tiks salīdzināta ar pilsoņu reģistru, kas varēs ar savu 

personu datubāzi pārbaudīt visu parakstītāju autentiskumu. 

  



Soļi iniciatīvas parakstīšanai portālā manabalss.lv 

1. ienāc portālā manabalss.lv: https://manabalss.lv/i/828  

2. Iniciatīvas apkašā atrodi pogu „Parakstīt” un nospied to 

 

 

  

https://manabalss.lv/i/828


3. Izvēlies savu internetbanku, ar kuru apstiprināt savu personību 

 

 

 

  



4. Apdomā vai vēlies palīdzēt ar ziedojumu portāla manabalss.lv uzturēšanai. Ziedojums nav obligāts, ja nevēlies ziedot, spied kursoru 

uz teksta „Nepalīdzēšu! – Manabalss.lv izmaksas jāsed zkādam citam! Gribu tikai parakstīties”. Lai atbalstītu iniciatīvu, pieteik 

ar parakstu 

 

 

  



5. Ievadi savas internetbankas datus un apstiprini, ka Tavi personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti portālam 

manabalss.lv iniciatīvas parakstīšanai.  Ņem vārā, ka nekāda cita informācija netiks izmantota un Tava nauda arī turpmāk paliks drošībā. 

Par drošību gādā banku sistēmas. 

  



6. Parakstot šo iniciatīvu, Tu esi palīdzējis mums spert soli tuvāk mūsu izvirzītajam mērķim. Paldies Tev, tomēr atceries, ka kopā mums 

nepieciešams savākt 10 000 parakstu, tāpēc esi aktīvs un pastāsti par šo iniciatīvu arī saviem draugiem un paziņām. Efektīvai un ātrai 

sabiedrības informēšanai aicinām izmantot sociālos portālus – pastāsti par iniciatīvu savuem sekotājiem portālos draugiem.lv, 

facebook.com un/vai twitter.com  

 

 

 

 


