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 Līdz 15. maijam pašvaldības 
var pieteikties konkursam „Ei-
ropas Gada pašvaldība 2013”

Vairāk informācijas, nolikumu, pieteikuma anketu 
atradīsiet šeit:

http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_
pasvaldiba/?task=view&article_id=3001 

Iepriekšējā nedēļā
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

19. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā ie-
pazinās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības informatīvo apkopojumu par mazo 
skolu problēmām, kas skar gan izglītojamos, gan pe-
dagogus. Vēl komitejā skatīja jautājumu par sarunām 
ar Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras minis-
triju, kā arī runāja par jaunatnes politikas sfēru.

Komitejas dalībnieki secināja, ka, lai mazās skolas 
neslēgtu un tās varētu turpināt darbību, pedago-
gu darba samaksas koeficients sākumskolas klasēs 
strādājošajiem jāpaceļ līdz 1. Tūlīt arī jāpiebilst, ka 
līdzīgi koeficients par darba samaksu ir jāpaceļ arī 
pedagogiem, kuri strādā obligātajā bērna sagata-
vošanas skolai posmā. Skaidri parādās arī tas, ka 
jārisina pedagogu apmācības problēmas un jāsa-
gatavo universālāki pedagogi, lai viņi varētu mācīt 

vairākus mācību priekšmetus. Tika arī atzīmēts, ka 
daudzfunkcionālu centru veidošana nerisina apmā-
cības problēmas mazajās skolās. Par pārējiem sēdē 
izskatītajiem jautājumiem lasiet šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3035 

18. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
sarunas ar Satiksmes ministriju (SM), kurās ap-
sprieda divu jautājumu blokus – autoceļu nozares 
jautājumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu 
jautājumus. Sarunu videoierakstu var skatīt šeit: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/ 

Sākot sarunas, puses pieņēma zināšanai, ka panāk-
ta vienošanās par papildu finansējumu pašvaldību 
autoceļiem un ielām 5 miljonu latu apmērā, lē-
mums pieņemts Ministru kabineta 12. marta sēdē.

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
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Jautājumā par autoceļu finansēšanas modeli abas 
puses bija vienisprātis, ka, lai novērstu nepārtrauk-
tu ārkārtas situāciju ceļu nozarē, finansēšanas mo-
delis būtu jāievieš 2014. gada 1. janvārī, taču pušu 
viedokļi dalījās attiecībā uz to, cik procentu no ak-
cīzes nodokļa naftas produktiem jāatvēl autoce-
ļu finansēšanas modelim. LPS uzsver, ka autoceļu 
finansēšanas modelim piešķirami 30% no akcīzes 
nodokļa naftas produktiem un pilns apjoms no 
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, turpretī 
SM pārstāvji norāda, ka 20% no akcīzes nodokļa 
naftas produktiem aiziet finansēšanas modelim. 
Puses arī vienojās noteikt, ka katru nākamo gadu 
valsts autoceļu fonda finansējums pieaug par 10% 
no plānotā akcīzes nodokļa apmēriem.

Satiksmes ministrs norādīja, ka tuvākajā laikā ir ga-
tavība sākt diskusijas par vietējo ceļu, 13 000 km, 
nodošanu pašvaldībām kopā ar konkrētu uzturēša-
nas līdzekļu apjomu noteiktam ceļu posmam. LPS 
viedoklis ir, ka šis jautājums ir tieši saistāms ar Au-
toceļu fonda finansēšanas modeļa ieviešanu.

Jautājumā par vietējo maršrutu pārvaldīšanas cen-
tralizētu vai decentralizētu modeli puses nepanāca 
vienošanos, taču nolēma līdz 12. aprīlim izdiskutēt 
darba grupā kompetenču sadalījumu starp plānoša-
nas reģioniem un Autotransporta direkciju. Vairāk 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3030 

22. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde. 
Darba kārtībā centrālais jautājums bija par Labklā-
jības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas politi-
ku un plāniem. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām sadarbības organizācija (LCĪVSO) „Sustento” ir 
satraukta par LM plāniem un lūdza LPS iesaistīties 
diskusijā ar ministriju par iepriekšminēto jautāju-
mu. Pēc klientu izvērtēšanas plānots aptuveni 1000 

Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientu, kas 
ir cilvēki ar dažāda smaguma garīgo atpalicību un 
arī psihiatriskajām diagnozēm, no šiem centriem 
pārvietot uz patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijām. Tā 
rezultātā rūpes par šiem cilvēkiem būs jāuzņemas 
viņu tuviniekiem un pašvaldībām. Lielākais sma-
gums kā parasti būs jāiznes pašvaldībām, jo tikai 
15% SAC klientu ir saglabājušās saiknes ar tuvinie-
kiem. LPS ir nobažījusies par šo jautājumu, jo, lai 
šos cilvēkus integrētu patstāvīgā dzīvē, pirmkārt, ir 
nepieciešami mājokļi. Šie cilvēki ir ar īpašām vaja-
dzībām un ar invaliditātes pensijām nespēs apmak-
sāt komunālos maksājumus, iegādāties pārtiku, 
apģērbu, zāles. Šiem cilvēkiem būs nepieciešama 
sociālā palīdzība un dažādi papildu pakalpojumi, 
kam būs jārod arī līdzekļi. LM pārstāvji skaidroja, ka 
1000 cilvēkus nav plānots izņemt no centriem īsā 
laikā, to plāno darīt 7 gadu laikā, kā arī vienlaicīgi 
analizēt rindās esošos cilvēkus uz sociālās aprūpes 
centriem, jo līdz šim rindas nekad netika analizē-
tas un dalītas pēc smaguma pakāpes, balstoties uz 
cilvēku diagnozēm. Deinstitucionalizācijas plāniem 
Nacionālās attīstības plānā ir iezīmēts finansējums 
no dažādiem ES fondiem 13 miljonu apmērā. Šis ir 
absolūti nepietiekams finansējums, jo par šādiem 
līdzekļiem nevar uzbūvēt un iekārtot pietiekami 
daudz grupu māju un dzīvokļu, nodrošināt lielā-
ku skaitu sociālo darbinieku, kas strādātu ar šiem 
klientiem, izveidotu sociālos uzņēmumus, kur tos 
nodarbināt. LM plāno šo gadu laikā slēgt 2–4 soci-
ālās aprūpes iestādes. Pašvaldību pārstāvji par to ir 
satraukti, jo nereti šie centri ir vieni no lielākajiem 
darba devējiem pašvaldībā. Ministrijas viedoklis ir 
tāds, ka, kamēr nebūs attīstīti sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi, situācija būs sarežģīta, jo ir šaurs pa-
kalpojumu piedāvājums veciem cilvēkiem un cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. Sociālo pakalpojumu 
finansēšana ir sadrumstalota, kā arī atbildības sa-
dalījums starp valsti un pašvaldībām neveicina pa-
kalpojumu attīstību. Šobrīd ministrijā līdz jūnijam 
ir jāizstrādā pamatnostādnes sociālo pakalpojumu 
attīstībai, tad arī tālāk sekos plāna izstrāde.

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3030
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3030


Pašvaldību pārstāvji uzskata, ka principā, lai īsteno-
tu deinstitucionalizācijas plānus, ir jāstrādā pie sa-
biedrības attieksmes veidošanas pret cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, jāveido sociālie uzņēmumi un 
darboties spējīga finansēšanas sistēma. Ja valdība 
vēlas realizēt šādu vērienīgu projektu, kas skars lie-

lu skaitu iedzīvotāju, tostarp tādu ļoti jūtīgu un lielu 
grupu kā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, 
ir jāizstrādā ļoti detalizēts un finansiāli pamatots 
rīcības plāns, kuram jāiegūst atbalsts no invalīdu 
organizācijām un pašvaldībām.

Otrdien, 26. martā, plkst. 10.00 notiks Latvijas 
Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā plānots 
izskatīt jautājumu par jaunizstrādātās Valsts vieno-
tās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistē-
mas priekšrocībām (akcents uz nepieciešamajiem 
strukturētajiem datu laukiem, kas nepieciešami 
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā), kas 
pieejama, sākot no šā gada 13. februāra. Kā otro 
jautājumu sēdē apspriedīs aktualitātes no Saeimas 
Nodokļu apakškomisijas un tās izveidotās darba 
grupas attiecībā uz iespējamajām izmaiņām likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”. Vēl par darba 
kārtībā izskatāmajiem jautājumiem sīkāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3049 

2. aprīlī notiks LPS valdes sēde. 

4. aprīlī notiks LPS un Izglītības un zinātnes minis-
trijas sarunas, kurās iekļautas šādas tēmas: 

par mērķdotācijām pedagogu darba algām un •	
interešu izglītībai 2014. gadā;
par 5–6 gadīgo izglītībā nodarbināto peda-•	
gogu un sākumskolas pedagogu darba algu 
2014. gadā; 
par mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītī-•	
bas programmām 2014. gadā; 
par mērķdotācijām speciālo izglītības iestāžu uz-•	
turēšanas izdevumiem 2014. gadā;
par bezmaksas izglītības nodrošināšanu (mācību •	
grāmatu u.c. mācību līdzekļu iegāde);
par Mazo skolu programmu.•	

ŠONEDĒĻ uN tuRPMĀK

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Eiropas Komisija bažīga par izmaiņām Latvijā GMI 
finansējumā

19.–20. martā 19 pašvaldību pārstāvjiem bija ie-
spēja piedalīties Eiropas Komisijas organizētā vizītē 
Briselē (Beļģija), lai tikšanās laikā ar Eiropas Komi-
sijas pārstāvjiem un Eiroparlamenta deputātiem no 
Latvijas diskutētu par daudzām patlaban pašvaldī-
bās un to iedzīvotāju sarunās aktuālām tēmām, sā-
kot ar nabadzību mūsu iedzīvotāju vidū un beidzot 
ar eiro ieviešanu.

„Lielie monstri” – bērnunami

Gada sākumā Latvijas medijos parādījās labklājības 
ministres atziņa: Latvija ir unikāla ar to, ka nabadzī-
bas riskam pakļauti daudzi strādājoši cilvēki. Vien-

laikus gada sākums nāca ar jaunām tendencēm so-
ciālajā jomā arī pašvaldībās – tām bija jāatsāk finan-
sēt iepriekš valsts līdzfinansētais pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Sarunā 
ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu 
ģenerāldirektorāta pārstāvi Lindu Adamaiti bija inte-
resanti uzzināt, ka šīs izmaiņas dara bažīgus ne tikai 
mūsu pašvaldību pārstāvjus, bet arī Eiropas Komisi-
ju. Adamaite norādīja, ka Eiropas Komisija sarunās ar 
Latvijas pārstāvjiem izteikusi bažas par Latvijas val-
dības 2012. gadā pieņemto lēmumu samazināt pa-
balsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodro-
šināšanai apmēru no 45 līdz 35 latiem un pārtraukt 
valdības līdzfinansējumu šim pabalstam. „Patlaban 
Eiropas Komisija ir bažīga, bet oficiālais lēmums būs 
maijā, kad tā publicēs savu viedokli,” norādīja Ada-
maite, vienlaikus atzīstot, ka Latvijas valdībai gan ir 
tikai pienākums uzklausīt Eiropas Komisijas izteiktās 
bažas, nevis uzreiz attiecīgi mainīt esošo kārtību.

INFORMĀcIJa NO LPS PĀRStĀVNIEcīBaS BRISELĒ
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Latvija slavena ne tikai ar paradoksu, ka pie mums 
nabadzīgi ir strādājošie, bet arī ar joprojām pastā-
vošu tādu aprūpes formu kā bērnunami. Vaicāta 
par citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi ār-
pusģimenes aprūpes organizēšanā, Linda Adamai-
te atzina, ka daudzas jaunās dalībvalstis daudz da-
rījušas, lai slēgtu bērnunamus, piemēram, veicinot 
bērnu ievietošanu audžuģimenēs vai SOS ciematu 
darbību. Linda Adamaite uzsvēra, ka jautājums ne-
tiek pietiekami aktīvi risināts: „Salīdzinoši Latvija 
ir diezgan atpalikusi, jo joprojām pastāv šie „lielie 
monstri” – bērnunami.” Tāpat arī, domājot par nā-
kamā plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda lī-
dzekļu izlietojumu Latvijā, plānotas vairākas priori-
tātes, kuru īstenošanu varētu pastarpināti saistīt ar 
bērnunamu un to audzēkņu problēmu risinājumu, 
proti, sociālās iekļaušanas jomā ieteikts samazināt 
aprūpes iestādēs nonākošo cilvēku skaitu. Tāpat 
arī plānots veicināt aktivitātes, lai novērstu mācību 
priekšlaicīgu pārtraukšanu, ko daļēji risinās jaunā 
Eiropas Savienības iniciatīva „Jauniešu garantijas”. 
Tas nozīmē, ka jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem 
pēc mācību beigšanas vai bezdarbnieka statusa ie-
gūšanas vismaz četrus mēnešus būs jānodrošina 
prakses vieta, subsidēta darbavieta vai iespējas 
turpināt mācības vai apmācības.

Eiro ieviešana veicinās nodarbinātību

Latvijai ir cerības jau no nākamā gada samazināt 
ne tikai jauniešu bezdarbu, bet arī bezdarbu visās 
vecuma grupās kopumā, ja īstenosies cerētā eiro 
ieviešana jau no 2014. gada 1. janvāra. Tieši ar pie-
vienošanos eiro zonai bieži vien tiek saistīta jaunu 
investīciju ieplūšana valstī un līdz ar to arī nodar-
binātības līmeņa palielināšanās. Tā tas bijis Igauni-
jā, kura pievienojās eirozonai 2011. gadā. Eiropas 
Komisijas Ekonomikas un monetāro lietu ģenerāl-
direktorāta pārstāvis Boduēns Lamins (Baudoin La-
mine) sarunā ar pašvaldību pārstāvjiem informēja, 
ka bezdarba līmenis Igaunijā samazinājies no 19,8% 
2010. gadā līdz 9,8% 2012. gadā. Viņš sliecās nepie-
krist apgalvojumam, ka tik lielu bezdarba samazinā-
jumu varētu būt ietekmējis arī tas, ka daudzi igauņi, 
pateicoties ērtajai prāmju satiksmei starp Igauniju 
un Somiju, dodas strādāt uz bagātāko Skandināvijas 
valsti: „Daudzi igauņi pameta valsti tieši ekonomis-
kās izaugsmes laikā – 2005. un 2006. gadā, tāpēc 
es nedomāju, ka krīzes laikā Igauniju pameta daudz 
vairāk cilvēku, lai meklētu darbu Somijā.”

Savukārt atšķirīgu pieredzi saistībā ar pievienošanos 
eirozonai un bezdarba samazinājumu piedzīvojusi 
Slovākija, kurā eiro ieviests 2009. gadā. Tieši pretēji – 

tur bezdarbs pieaudzis no 9,5% 2008. gadā līdz 14,4% 
2010. gadā. Taču Eiropas Komisijas Ekonomikas un 
monetāro lietu ģenerāldirektorāta pārstāvis Antons 
Jevčaks (Anton Jevčák) to saistīja ar ekonomiskās 
krīzes, nevis eiro ieviešanas ietekmi. Viņš tāpat norā-
dīja, ka pēc Slovākijas pievienošanās eirozonai valstī 
samazinājās inflācija, valdībai radās izdevīgākas ie-
spējas aizņemties eiro valūtā, kā arī privātajām ban-
kām bija lielākas spējas piedāvāt kredītus eiro, tādē-
jādi turpinot atbalstīt ekonomisko aktivitāti.

Latvijai vēl līdz jūnijam jāgaida Eiropas Komisijas 
un Eiropas Centrālās bankas ziņojums par iespējām 
pievienoties eirozonai. Pozitīva vērtējuma gadīju-
mā sekos Eiropas Komisijas rekomendācija par pie-
vienošanos, kā arī Eiropas Padomes lēmums, kurš 
taps pēc konsultācijām ar Eiropas Parlamentu.

Jāatzīst, ka Eiroparlamenta deputāti no Latvijas savos 
vērtējumos par ieguvumiem, pievienojoties eirozo-
nai, nav viennozīmīgi. Tā, piemēram, Inese Vaidere 
ir piesardzīgi optimistiska, uzsverot, ka zemākās aiz-
devumu procentu likmes ir Apvienotajai Karalistei, 
Zviedrijai un Dānijai – valstīm, kuras nav eirozonā. 
Savukārt eirozonas valstīm ir augstas likmes. „Tāpēc 
viennozīmīgais apgalvojums, ka varēsim ietaupīt 900 
miljonus, ir nepareizs – tas atkarīgs no mūsu ekono-
mikas, konkurētspējas un valdības lēmumiem, nevis 
automātiski no dalības eirozonā,” uzsvēra Vaidere. 
Viņa tāpat norādīja uz nestabilo Grieķijas, Itālijas un 
Kipras situāciju, kas liek aizdomāties par eirozonas 
nākotnes struktūru, jo patlaban pastāv iestāšanās 
mehānisms, taču izstāšanās mehānisma nav.

Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, tiekoties ar 
Latvijas pašvaldību pārstāvjiem. Foto: Evita Eņģele, Lie-
pājas pilsētas pašvaldība.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux
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Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodok-
ļiem un nodevām”” (1. pielikums).

Par Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts 

informācijas sistēmu savietotāja datu savietoša-
nas, informācijas sniegšanas, informācijas apjoma, 
aprites un apstrādes kārtība nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanai” saskaņošanu 
(2. pielikums).

VSS-268 – Likumprojekts “Grozījums Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likumā”  

VSS-266 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā” 
(37.saraksts)  

VSS-270 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos 
Nr.844 “Noteikumi par valsts nodevu par informā-

cijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”” 

VSS-274 – Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
“Ceļmaļi” Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsa-
vināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes 
civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai”

VSS-275 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne-Gulbe-
ne rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

Piesaki radošāko pašvaldību!

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības minis-
trija (turpmāk – VARAM) 
izsludina Radošuma balvu 
pašvaldībām, pašvaldību 
iestādēm un pašvaldību 
kapitālsabiedrībām, kas 

notiks visā Latvijā radošās darbības nedēļas „radi! 
2013” ietvaros no 2013. gada 22. līdz 28. aprīlim.

Ar šo balvu VARAM vēlas sekmēt radošumu pašval-
dību darbā un pieredzes apmaiņu radošu risināju-
mu izmantošanā, kā arī informēt iedzīvotājus par 
labas un veiksmīgas prakses piemēriem.

Tādēļ aicinām ikvienu – pašvaldības, pašvaldību 
iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, fiziskas 
un juridiskas personas – līdz 2013. gada 4. aprī-
lim pieteikt Radošuma balvai radošus risinājumus, 
kas apliecina pašvaldības spēju mērķtiecīgi izman-
tot savus resursus, veicinot ekonomisko aktivitāti, 
identitātes stiprināšanu un pašvaldības atvērtību 
kopdarbam un gatavību strādāt komandā.

Pieteikuma anketu var aizpildīt VARAM mājaslapā 
http://www.varam.gov.lv/lat/aptauja/vairakjau-
tajumu_aptauja vai nosūtot pieteikumu ar pavad-
vēstuli pa pastu uz adresi „Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, 
LV-1494” ar norādi „Radošuma balva”.

LPS NESaSKaņO

LPS SaSKaņOŠaNaI PIEPRaSītIE DOKuMENtu PROJEKtI

PROJEKtI, SEMINĀRI, FINaNSĒJuMS, DaŽĀDI

„Latvijas avīze” izsludina 
vēstuļu konkursu „Sieviete Latvijai 2013” 

Laikraksts „Latvijas avīze” jau sešpadsmito gadu 

izsludina vēstuļu konkursu „Sieviete Latvijai” un 
no šodienas līdz pat 15. aprīlim aicina rakstīt pie-
teikuma vēstules par īpaši darbīgām, atsaucīgām 
un nesavtīgām sievietēm, kuras rūpējas par latvis-
ko tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

Šā gada konkursa moto ir „Gaidot Dziesmu un 
Deju svētkus”, tāpēc aicinām pieteikt kandidātes 
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trīs nominācijās:

Es negāju noskumusi nevienā(i) vietiņā:1.  
 aicinām pieteikt izcilas sievietes deju kolektīvu, 

koru, folkloras kopu vadītājas, amatierteātru 
režisores. Tās, kuras, nežēlojot savu brīvo laiku, 
pulcina ap sevi cilvēkus, kas vēlas apgūt latvis-
kās dejas, dziesmas un tradīcijas. 

2. tautiešam(i) apsolīju raibus cimdus vakarā:
 aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras darina 

tautastērpus, latviskas rotas, latviskos instru-
mentus un priekšmetus, kā arī tās sievietes, 

kuras latviskās prasmes un tradīcijas pratušas 
izmantot, lai radītu savu uzņēmējdarbību.

3. Pie Dieviņa gari galdi: 
 aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras rūpējas 

par savas dzimtas vēsturi, iekārtojot muzejus, 
piemiņas istabas, senlietu glabātājas, ģimenes 
vēstures pētnieces.

 Sīkāku informāciju un pieteikuma anketu meklē-
jiet šeit: http://la.lv/index.php?option=com_con
tent&view=article&layout=simple&id=375109&It
emid=401

27. martā Izglītības un zi-
nātnes ministrija rīko 
jaunatnes lietu speciā-
listu un jaunatnes cen-

tru vadītāju informatīvi metodisko tik-
šanos. Darba kārtību skatīt 3. pielikumā. 
Līdz 25. marta vakaram reģistrēt savu dalību šeit: 
http://ej.uz/pieteikshanas_dalibai 

 „Pieslēdzies, Latvija!” atklāj 
reģistrāciju 2013. gada bez-
maksas datorapmācībām

Līdz ar Lattelecom inicia-
tīvas „Pieslēdzies, Latvi-

ja!” viesošanos piecos sociālās aprūpes centros 
e-prasmju nedēļas laikā, uzsākta cilvēku pēc 50 
gadu vecuma reģistrācija 2013. gada bezmaksas 
datorapmācībām, zvanot uz bezmaksas tālruni 
80000822 vai piesakot www.piesledzieslatvija.lv. 

„Kopš 2012. gada projekta noslēgšanas novem-
brī esam aktīvi strādājuši pie šī gada projekta at-
tīstīšanas un ņēmuši vērā apmācīto ieteikumus. Šī 
gada programmas jaunumus atklāsim aprīlī, ap-
mācības plānojam uzsākt maijā, tomēr jau tagad 
varam teikt – projekts būs, un reģistrācijas kanāli 
ir aktivizēti – esam gatavi pieņemt pirmos pietei-
kumus,” skaidro projekta iniciators, Lattelecom 
valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. „Kā uzsver paši 
dalībnieki, jaunās prasmes un saziņas iespējas ļauj 
justies pašapzinīgākiem, modernākiem, piederī-
gākiem sabiedrībai. Tādēļ, lai gados cienījamāka-

jai paaudzei vēl vairāk palīdzētu pārvarēt digitālo 
plaisu, esam izvirzījuši vēl vērienīgāku mērķi – līdz 
novembrim apmācīt 7000 cilvēku visā Latvijā.”

No 18. marta līdz pat oktobrim ikviens interesents 
pēc 50 gadu vecuma var pieteikties bezmaksas da-
torapmācībām, kas no maija līdz novembrim nori-
sināsies visā Latvijā, – zvanot uz bezmaksas tālruni 
80000822 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00), 
kā arī pašiem vai ar kāda datorpratēja palīdzību 
aizpildot pieteikumu www.piesledzieslatvija.lv. Arī 
skolotāji aicināti pieteikties, zvanot uz norādīto 
kontakttālruni.

Sīkāku informāciju lasiet šeit: http://www.piesle-
dzieslatvija.lv/lv/jaunakas-zinas/10223 

 
Papildu informācija:
Līga Bite, Lattelecom Sabiedrisko attiecību nodaļas 
projektu vadītāja 
Tālruņi: 670 55 740, 29109944, liga.bite@lattele-
com.lv
www.lattelecom.lv www.piesledzieslatvija.lv
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Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv

Visi bibliotekāri tiek gaidīti 
Latvijas bibliotekāru 16. kon-
ferencē „Bibliotēkas tagad – ie-
dvesmojošas, pārsteidzošas, 
iedrošinošas!”

Latvijas Bibliotekāru biedrības 90 
gadu jubilejas konference notiks 2013. gada 18. ap-
rīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 

19 (sākums plkst. 10.00, dalībnieku reģistrācija no 
plkst. 9.00).

Dalībnieku reģistrāciju uzsāks pēc svētkiem.  Prog-
rammu skatiet 4. pielikumā

Kontaktinformācija: 

LBB priekšsēdētāja Silvija Tretjakova – tālr.: 
67312792; 29492456; Silvija.Tretjakova@lnb.lv
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