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9. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde. 
Zemkopības ministrijas (ZM) Meža departamenta 
zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītā-
ja Kristīne Pļaskota iepazīstināja ar ZM sagatavo-
to viedokli par lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības zemju tirgus nosacījumiem, par kritērijiem 
lauksaimniecības un meža zemju darījumu iero-
bežošanai. Tāpat guvām nelielu ieskatu ministri-
jas nostājā par Zemes fonda veidošanu un Zemes 
pārvaldības likumu. Par VARAM investīciju piedā-
vājumu nākamajam plānošanas periodam reģio-
nālajai attīstībai – diemžēl ar attālinātu un noguru-
šu skatu uz tēmu – informēja Reģionālās politikas 
departamenta direktors Raivis Bremšmits. Ko-
mitejas dalībnieki atkārtoti bija spiesti konstatēt, 
ka reģionālā attīstība, tai skaitā uzņēmējdarbības 
atbalsta infrastruktūras atbalsts, pamatā paredzē-
ta 9 + 21 attīstības centros. Diskusija raisījās par 
aktivitāti Speciālistu piesaiste (motivācijas sistēma 
publiskajā pārvaldē darbam ārpus Rīgas). Pierīgas 
pašvaldību iebildumus izraisīja Rīgas metropoles 
areālā paredzētā aktivitāte par atbalstu transporta 
infrastruktūrai un sabiedriskā transporta sistēmas 
attīstībai, jo tajā iezīmētās darbības paredzētas ti-
kai Rīgas pilsētai, piemirstot Rīgai piegulošo paš-
valdību vajadzības. 

Prezentācijas skatiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3082 

VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģio-
nālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte 
Indra Ciukša klausītājus uzrunāja ar ieinteresētību 
jautājumā par izstrādāto jauno ilgtspējīgas pilsētas 
attīstības metodoloģisko ietvaru. Viņa silti ieteica 
pašvaldībām izmēģināt šo digitāli pieejamo rīku, 
kas 2013. gada janvāra beigās publicēts mājaslapā 
http://app.rfsc.eu/. Tas ir izstrādāts ES mērogā un 
ir veidots kā praktisks instruments darbā pie te-
ritoriālās attīstības plānošanas, veicināšanas un 
uzraudzības. Mājaslapa piedāvā 3 būtiskus rīkus:

rīku, kas palīdz lietotājam izstrādāt integrētu, 1. 
ilgtspējīgu attīstības stratēģiju vai projektu;
rīku, kas palīdz lietotājam pārbaudīt, vai eso-2. 
šā stratēģija vai projekts atbilst ES izpratnei 
par ilgtspējīgu un integrētu attīstību;
vairākus indikatorus, kas palīdz lietotājam iz-3. 
veidot uzraudzības sistēmu izaugsmes izvēr-
tēšanai.

Bez minētā mājaslapā iespējams publicēt būtis-
ku informāciju par savu pašvaldību, par attīstības 
virzieniem un īstenotajiem projektiem, lai dalītos 
pieredzē un popularizētu sasniegumus. Tāpat ie-
spējams iepazīties ar citu pašvaldību publicēto in-
formāciju, lai celtu kapacitāti, kā arī atrastu sadar-
bības partnerus. Mājaslapu var izmantot jebkurš, 
kas ir iesaistīts pašvaldību izaugsmes veicināšanā. 
Lai uzsāktu darbu mājaslapā, vispirms ir jāaizpilda 
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lauks Sign up, attiecīgi katram lietotājam tiks pie-
šķirta individuāla pieeja mājaslapas saturam. Šo-
brīd mājaslapas saturs ir pieejams angļu valodā, 
bet to ir plānots iztulkot uz latviešu valodu šī gada 
laikā.

No komitejas dalībniekiem tika saņemts ierosinā-
jums par jauno iespēju ministrijā sarīkot plašāku 
semināru un tajā detalizētāk informēt pašvaldību 
speciālistus un parādīt sistēmas tehniskās iespējas 
un iegūstamos labumus. Ar jautājumiem par mājas
lapas izmantošanu vērsieties pie Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas vecākās eksper-
tes Indras Ciukšas (tālr. 66016764; epasts: indra.
ciuksa@varam.gov.lv).

LPS padomniece Sniedze Sproģe 
LPS padomniece Gunta Lukstiņa

12. aprīlī notika Lauku attīstības programmas 
(LAP) Uzraudzības komitejas sēde. Tajā tika iz-
vērtēts 2007.–2013. gada plānošanas  periods un 
veikta finansējuma pārdale, kā arī tika sniegta in-
formācija par gatavošanos jaunajam periodam. 
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
veic nepārtrauktu LAP novērtēšanu. Zemāk tekstā 
uzskaitīta virkne secinājumu.

Šajā periodā lauku saimniecību modernizā-•	
cijā ir atbalstīti 88% lielo un ļoti lielo saim-
niecību, kuras veido tikai 1% no kopējā saim-
niecību skaita, bet tikai 1% no mazajām, kuru 
kopskaits ir 92% no visām saimniecībām un 
85% no lauksaimniecībā nodarbināto skaita.

Nodarbināto skaits uz LIZ platību Latvijā ir pat •	
mazāks nekā kopumā ES valstīs, bet ievēroja-
mi atpaliek ražotās produkcijas vērtība, tādēļ 
virzībai būtu jābūt nevis uz nodarbināto skai-
ta samazināšanu, bet, lai ar esošo nodarbinā-
tību radītu lielāku pievienoto vērtību.

Pilnveidot atbalstu mazajām saimniecībām, •	
paredzot to ne tikai investīcijām, bet arī ap-
grozāmo līdzekļu iegādei, kā arī nelauksaim-
niecības aktivitātēm, lai veicinātu ienākumu 
līmeņa pieaugumu vismaz 80% no vidējās 
algas reģionā, ņemot vērā mazo saimniecību 
nozīmi lauku apdzīvotībā.

„Natura 2000” teritorijās realizētajos pasāku-•	
mos tiek atbalstīti vairāk nekā 90% no mērķa 
platībām. 

„Natura 2000” maksājumos meža īpašniekiem •	
gan pašreizējā vienotā likme, gan potenciālais 
aprēķinātais diferencētais maksājums ir neat-
bilstošs. Kompensācijas par teritorijām, kurās 
pilnībā aizliegta saimnieciskā darbība vai aiz-
liegta galvenā un kopšanas cirte, ir nepietie-
kama, savukārt teritorijās, kurās saimnieciskā 
darbība ir ierobežota daļēji, tās ir pārvērtētas.

2011. gadā, pēc LAD ZVA apsekojuma datiem, •	
par koptiem atzīti jau 2,02 milj. ha. Raugoties 
VZD datu kontekstā, patlaban Latvijā ar tiešo 
maksājumu atbalstu saistītās platības jau ir 
tuvu 2 milj. ha.

Pašvaldību pasākuma „Pamatpakalpojumi •	
ekonomikai un iedzīvotājiem” sabiedriskā fi-
nansējuma sadalījums pa aktivitātēm īsteno-
jamajiem un pabeigtajiem projektiem ir šāds:

34% – pašvaldību ceļu būvniecība vai rekon
strukcija (18 761 054 Ls);

54% – vietējas nozīmes saietu namu, brī-
vā laika pavadīšanas, sporta un kultūras 
objektu būvniecība vai rekonstrukcija 
(29 709 212 Ls);

5% – labiekārtošanai un 3% – atjaunojamo 
energoresursu energoapgādes sistēmas 
būvniecībai vai rekonstrukcijai.

Atjaunoti (rekonstruēti) 456,74 km pašvaldību ceļu 
un uzbūvēti jauni pašvaldību ceļi 20,91 km garumā. 
Tas ir tikai 1,6% no ceļu kopgaruma, un institūta no-
vērtējumā secināts, ka pasākums nav sniedzis no-
zīmīgu ieguldījumu lauku ekonomikas un sociālās 
lejupslīdes apturēšanā un ciematu atjaunošanā, jo 
nelielais atbalsta saņēmējam pieejamais attiecinā-
mo izmaksu apjoms (200 tūkst. EUR) sniedza iespē-
ju realizēt maza apjoma infrastruktūras projektus, 
bet lauku ceļu sakārtošanai vien būtu nepieciešami 
vismaz 344 miljoni Ls. Kultūras centru infrastruk-
tūras nozīmīgs uzlabojums 3.2.1. pasākuma ievie-
šanas rezultātā ir vērtējams pozitīvi, jo iedzīvotā-
ju sociālās mijiedarbības aktivizēšana var esošajā 
situācijā tos vairāk piesaistīt teritorijai un sekmēt 
apdzīvotības saglabāšanos.

LPS padomniece 
Sniedze Sproģe
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Otrdien, 16. aprīlī, plkst. 13.00 notiks Latvijas Paš-
valdību savienības Sporta jautājumu apakškomi-
tejas sēde. Darba kārtībā plānots apspriest „Sporta 
politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam” do-
kumenta projektu, kā arī valsts sekretāru sanāksmē 
izsludināto „Valsts un pašvaldību nozīmes sporta 
infrastruktūras attīstības koncepcijas” projektu.

Apakškomitejas sēdē ar Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas pārstāvi plānots pārrunāt pašvaldību iesū-
tītos priekšlikumus un iebildumus iepriekšminēto 
dokumentu sakarā. Sēdē arī plānots skatīt pašvaldī-
bu darbinieku sporta sacensību nolikuma projektu. 
Sēde notiks LPS ēkā (M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Trešdien, 17. aprīlī, plkst. 11.00 notiks Latvijas 
Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas sa-
runas. Darba kārtībā plānots skatīt jautājumu par 
mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītības 
programmām un par mērķdotācijām pašvaldību 
pašdarbības kolektīviem. Sarunas notiks Kultūras 
ministrijā (K. Valdemāra ielā 11a).

Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību 18. aprīlī organizē semināru „ES Struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros 
piemērojamās publisko iepirkumu procedūras”. 
Semināru vadīs Iepirkumu uzraudzības biroja 
lektori. Pieteikties klātienei var līdz 16. aprīļa 
plkst. 11.00.

Seminārs notiks Latvijas Pašvaldību savienībā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, pateicoties Valsts 
kancelejas un Latvijas Pašvaldību savienības sa-
darbībai, šis seminārs tiek piedāvāts jaunā formā-
tā – ar video tiešraides translāciju internetā. Tas 
nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ieras-
ties uz semināru klātienē, varēs vērot tā norisi in-
ternetā, kā arī piedalīties diskusijās un uzdot jau-
tājumus. Semināra tiešraide tiks translēta LPS mā-
jaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Sīkāka informācija par semināru šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3096 

Pirmdien, 22. aprīlī, notiks LPS valdes tikšanās 
ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, lai ap-
spriestu šādus jautājumus: vidēja termiņa budžeta 
ietvars pašvaldībām; valsts un pašvaldību budžeta 
proporcija; pašvaldību finanšu izlīdzināšana; iespē-
jamais veselības nodoklis un sabiedriskā transpor-
ta organizācija plānošanas reģionos.

23. aprīlī plkst. 11.00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības Tehnisko problēmu komitejas izbrau-
kuma sēde, kas plānota Jelgavā, Sarmas ielā 4, Jel-
gavas pašvaldības Operatīvās informācijas centrā. 
Informāciju par darba kārtību varat aplūkot šeit:

 http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_prob-
lemu_komiteja/?task=sessions&committee_
id=1485 

Piektdien, 26. aprīlī, plkst. 10.00 Mērsraga novada 
tautasnamā notiks Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienības (LPPA) pašvaldību vadītāju sapulce.

Sapulcei paredzēti vairāki mērķi:

Kopīgi atskatīties uz LPPA paveikto kopš tās - 
dibināšanas brīža 2004. gadā, novērtēt pa-
veikto un apspriest LPPA nākotnes virzību un 
darbības prioritātes.

Apzināt iezīmētās uz piekrastes specifiku at-- 
tiecināmās nākamā perioda aktivitātes. Vie-
noties par pašvaldību lomu un sadarbību Pie-
krastes infrastruktūras tematiskā plānojuma 
izstrādē. 

Iepazīties ar vēja enerģijas attīstības iespē-- 
jām piekrastē.

Sapulces noslēgumā dalībniekiem plānota pre-
zentācija un tematiska ekskursija, lai  iepazītos ar 
Mērsraga novada pēdējā laikā paveikto un tā attīs-
tības iecerēm.
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Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvji 
9.–10. aprīlī Briselē (Beļģijā) piedalījās 3. sanāk-
smē par attīstības sadarbības jautājumiem, kuru 
organizēja Eiropas Komisija un Reģionu komiteja. 
Sanāksmē bija pārstāvēti vairāki simti pašvaldību 
no Eiropas Savienības un attīstības sadarbības val-
stīm, diskutēja par fiskālo decentralizāciju, pārro-
bežu sadarbību un nākotnes attīstības sadarbības 
prioritātēm. Latvijas delegācijas Reģionu komitejā 
vadītājs Andris Jaunsleinis tikās arī ar vairākiem 
Latvijas Pašvaldību savienības sadarbības organi-
zāciju vadītājiem, proti, Gruzijas Nacionālās vietējo 
pašvaldību asociācijas prezidentu Mamuku Abu-
ladzi, Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa pre-
zidenti Tatjanu Badanu un Azerbaidžānas Pilsētu 
asociācijas priekšsēdētāju Abulfazu Babajevu. Tā-
pat A. Jaunsleinim bija iespēja tikties ar Kišiņevas 
mēru Dorinu Čirtoaku, lai diskutētu par pašvaldību 
problēmām Latvijā un Moldovā. 

11. un 12. aprīlī Briselē notika Eiropas Savienības 
Reģionu komitejas 100. plenārsēde, kurā piedalījās 
arī RK Latvijas delegācijas pārstāvji. Galvenie izska-
tītie jautājumi plenārsēdē bija par finanšu krīzi, spē-
cīgāku Eiropas rūpniecību un cīņu pret nabadzību. 
Plenārsēdē šoreiz Latvijas delegāciju pārstāvēja de-
legācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Skrundas nova-
da domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
Grobiņas novada domes deputāts Jānis Neimanis, 
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs un Rīgas domes deputāts Dainis Turlais.

Eiropas Komisija bažīga par tendencēm Latvijas 
sociālajā politikā

„Latvijas pašvaldībām tiek piešķirts arvien vairāk 
pienākumu, par ko Eiropas Komisija ir bažīga,” 
11. aprīlī Briselē notikušās tikšanās laikā ar Latvijas 
delegāciju Reģionu komitejā atzina Eiropas Komisi-
jas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģe-
nerāldirektorāta politikas speciāliste Linda Adamai-
te. 2012. gadā divi sociālajā jomā būtiski Latvijas 
valdības lēmumi bija garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta samazināšana no 40 LVL (45 LVL bērniem) 

uz 35 LVL un valdības līdzfinansējuma pārtraukšana 
garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstam. 
Adamaite skaidroja, ka tieši šie divi lēmumi izrai-
sījuši Eiropas Komisijas bažas par to ietekmi uz pa-
balstu adekvātumu, nabadzīgo iedzīvotāju īpatsva-
ru, kuri saņem sociālās palīdzības pabalstus, atšķi-
rībām starp pašvaldībām, kā arī sociālās palīdzības 
politikas attīstību.

Eiropas Komisija nākamajam plānošanas periodam, 
2014.–2020. gadam, par vienu no četrām finansē-
juma prioritātēm izvirzījusi augstu nodarbinātības 
līmeni, prasmīgus cilvēkus un iekļaujošu sabied-
rību. Jāatzīst, ka nodarbinātības jomā Latvija citu 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū ir vienā no 
sliktākajām pozīcijām. Sliktākie rādītāji 2011. gadā, 
par kuru pieejama apkopota statistika visā ES, Lat-
vijai ir divās jomās: ilgtermiņa bezdarba līmenis ir 
3. augstākais ES jeb 8,8% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem, savukārt jauniešu bezdarba līmenis 
ir 5. augstākais ES jeb 31%. Tāpat Latvijai raksturīgi 
salīdzinoši augsti nodokļi zemo algu saņēmējiem, 
par ko šā gada sākumā diskusiju aktualizējusi arī 
labklājības ministre Ilze Viņķele, norādot uz sava 
veida Latvijas unikalitāti, jo nabadzības riskam pa-
kļauti daudzi strādājoši cilvēki. Kā vienu no aktivi-
tātēm šīs problēmas risināšanai Eiropas Komisija 
ierosinājusi veicināt efektīvāku profesionālo izglī-
tību, jo patlaban prakses un mācību kvalitāte ne 
vienmēr atbilst darba tirgus prasībām. 

Emocionālas diskusijas tikšanās laikā izraisījās par 
iekļaujošas sabiedrības veicināšanu jeb deinstitu-
cionalizācijas jautājumu Latvijā, proti, pāreju no 
institucionālās aprūpes uz alternatīvo bērniem, 
invalīdiem, cilvēkiem ar garīgām saslimšanām un 
veciem cilvēkiem. Latvijas pašvaldībās tas nozīmē-
tu pamatīgas izmaiņas saistībā ar bērnunamiem un 
pansionātiem. Šajā jautājumā vērojama pamatīga 
plaisa starp teoriju un praksi, jo pašvaldības ne-
saņem pietiekamu atbalstu alternatīvās aprūpes 
nodrošināšanai – ne sociālo māju būvniecībai, ne 
citām aktivitātēm. „Runājot par pansionātiem, mēs 
zinām, ka cilvēkiem labāk ir mājās. Bet, ja neviens 
neliekas ne zinis un negrib palīdzēt, tad pašvaldī-
bas pienākums ir palīdzēt cilvēkam,” norādīja Lat-
vijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs Andris 
Jaunsleinis. Viņš tāpat arī dalījās pieredzē par gadī-
jumiem, kad cilvēki no aprūpes iestādēm vesti mā-
jās un viņiem nodrošināts aprūpētājs, jo cilvēks nav 
spējis samierināties ar dzīvi citā vidē. 
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Plaisa starp teoriju un praksi ir arī jautājumā par 
bērnunamiem. Liels šķērslis bērnu alternatīvās ap-
rūpes veicināšanai ir tieši sabiedrības domāšana un 
aizspriedumi. Tāpat risināma problēma ir pienācī-
gāks valsts atbalsts audžu ģimenēm, kā arī lielākas 
iespējas iegūt pedagoģiskās zināšanas un speciālis-
tu konsultācijas, lai veicinātu ģimeņu spējas un ie-
spējas pieņemt vairākus vienas ģimenes bērnus, kā 
arī tādus bērnus, kuriem ir veselības vai attīstības 
problēmas.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozī-
jums Ministru kabineta 2012. gada 13. februāra rī-
kojumā Nr. 72 „Par Koncepciju par korupcijas risku 
samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašval-
dībās””, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra 
noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts auto-
ceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašval-
dībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Āda-
žu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts 
nekustamo īpašumu „Dūņezers”, „Lilastes ezers”, 
„Lielais Baltezers”, „Mazais Baltezers” un „Gauja” 
nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā”, 
3. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu „Ainavu politikas pa-
matnostādnes 2013.–2019. gadam”, 4. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu „Sporta politikas pa-
matnostādnes 2013.–2020. gadam”, 5. pielikums.

LPS NESASKAņO

VSS351 – Noteikumu projekts “Ģeodēziskā tīkla 
klasifikātors” 

VSS332 – Rīkojuma projekts “Par Vecbebru Profe-
sionālās vidusskolas reorganizāciju” 

VSS335 – Informatīvais ziņojums “Par valsts atbal-
sta palielināšanu personām ar invaliditāti” 

VSS356 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ka-
dastrālo vērtību bāzi 2014.gadam” 

VSS344 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 

īpašuma “Kropotkinu kapi” nodošanu Siguldas no-
vada pašvaldības īpašumā” 

VSS345 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 
“Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprē-
ķināšanas kārtību un tā vērtībām”” 

VSS346 – Informatīvais ziņojums “Par risināju-
miem teritorijas attīstības indeksa pilnveidošanai, 
kā arī turpmākai pielietošanai ES fondu 2014.2020.
gadam plānošanas periodā” 

LPS SASKAņOŠANAI PIEPRASīTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Latvijas delegācija Reģionu komitejā, tiekoties ar 
EK pārstāvi Lindu Adamaiti

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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VSS348 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
drošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās 

bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.
gadā”

Latvijas Pašvaldību mācību centrs (Rīgā, Biķernieku 
ielā 4) sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas „Net
Safe Latvia” Drošāka interneta centru īsteno Eiropas 
Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas 
līdzekļu Ģenerāldirektorāta programmas „Drošāks 
internets” projektu „Droša interneta lietošana” (lī-
guma nr. SI2012SIC1231217 SIC LVII).

Projektā notiek 12 st. bezmaksas mācības sociā-
lajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un 
bērniem, bibliotekāriem, klases audzinātājiem un 
sociālo zinību skolotājiem.

Mācību mērķis ir sagatavot pieaugušos, kuri zinās, 
sapratīs un spēs palīdzēt bērniem un jauniešiem 
rīkoties atbildīgi interneta vidē, kā arī apzināt prob-
lēmas ar interneta vides neapzinīgu lietojumu un 
kā cīnīties pret varmākām interneta vidē. Mācības 
notiks 83 novados, katrā mācību grupā plānoti 20 
dalībnieki ar priekšzināšanām interneta lietošanā. 

Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski mācību 
centra mājaslapā www.lpmc.lv. Katrs mācību da-
lībnieks saņems mācību materiālu CD formātā un 
prezentācijas materiālus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi 
projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde mācī-
bu priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai iz-

glītības iestādēs”. Sīkāk var uzzināt IZM mājas lapā: 
http://izm.izm.gov.lv/nozarespolitika/sports/pa-
sakumi/9673.html 

PROJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJUMS, DAŽĀDI

Konferences „Decentralizēta sadarbība: Latvijas–
francijas piemērs” tiek pārcelta uz 2013. gada 
rudeni (orientējoši 17.–18. oktobris). Aktuālajai 

informācijai varat sekot līdzi Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā.

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vid
zemes Augstskolu aicina piedalīties konferencē 
„Starpnozaru sadarbība veselīgai Vidzemei”, kas 
notiks šā gada 19. aprīlī Vidzemes Augstskolā. 

Konferences mērķis ir rast iespējas, kā veicināt 
mazo un vidējo uzņēmēju izaugsmi, piedāvājot 
kvalitatīvus produktus un pakalpojumus veselības 
veicināšanā un uzlabošanā. Tāpat būtiski ir stipri-
nāt sadarbību starp organizācijām no uzņēmējdar-
bības, valsts un pašvaldību sektora. Savstarpējā 
sadarbība ir svarīgs priekšnosacījums sekmīgai uz-

ņēmējdarbības vides attīstībai konkrētajā nozarē. 
Konferencei var pieteikties līdz 16. aprīlim.

Sīkāku informāciju, darba kārtību, visu par pie-
teikšanos un citu informāciju meklēt šeit: http://
www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/115_konferen-
ce_starpnozaru_sadarbiba_veseligai_vid/ 

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, ES struktūr-
fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības 
projekta 2012.–2013. gadam speciālists, epasts: 
kristaps.rocans@vidzeme.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

Līdz 16. aprīļa vakaram vēl ir iespēja pieteikties 
JSPA apmācībām Rīgas reģiona jauniešiem un paš-

valdību pārstāvjiem „Apmācības par aktīvu līdz-
dalību pašvaldības darbā”.

Kopīgās apmācībās aicināti piedalīties pašvaldību 
pārstāvji un jaunieši. Apmācības ir bez maksas.

Sīkāka informācija: http://www.jaunatne.gov.lv/
lv/raksti/apmacibasparaktivulidzdalibupasvaldi-
basdarbarigasregiona

„Pieslēdzies, Latvija!” 
šogad senioriem 

nodrošinās bezmaksas 
datorapmācības trīs 
līmeņos ar iespēju 
saņemt sertifikātu

Sociālās iniciatīvas „Pieslēdzies, Latvija!” bezmak-
sas datorapmācības ietvaros 2013. gadā plānots 
apmācīt septiņus tūkstošus cilvēku vecumā pēc 

piecdesmit gadiem, nodrošinot nepieciešamās 
prasmes konkurētspējas celšanai darba tirgū un di-
gitālās plaisas mazināšanai. Pāris nedēļu laikā pēc 
reģistrācijas uzsākšanas apmācībām pieteikusies 
jau piektā daļa mācīties gribētāju, kas liecina par 
milzīgu atsaucību un pieprasījumu pēc datorpras-
mēm un tehnoloģiju apgūšanas. Vairāk informā-
cijas par pieteikšanos un citiem jautājumiem šeit: 
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/

ES mājā diskutēs par energoefektivitāti un 
alternatīvo enerģiju

ES mājā 19. aprīlī pulksten 13.00 notiks diskusija 
„Efektīva enerģijas izmantošana un alternatīvie 
enerģijas avoti Latvijā”, kurā piedalīsies vadošie 
nozares pārstāvji. Diskusiju varēs redzēt arī tieš-
raidē www.esmaja.lv. Sīkāka informācija: www.
esmaja.lv.
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