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16. aprīlī notika LPS Sporta jautājumu 
apakškomitejas sēde.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta un 
jaunatnes departamenta direktora vietnieks Edgars 
Severs informēja par IZM izstrādātajiem „Sporta 
politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam” un 
„Valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktū-
ras attīstības koncepcijas” projektiem. LPS savos 
atzinumos par tiem izteikusi virkni iebildumu, par 
kuriem notika diskusija starp pašvaldību un IZM 
pārstāvjiem. Pēc atzinumu apkopošanas izteiktie 
iebildumi tiks apspriesti starpinstitūciju saskaņoša-
nas sanāksmē, kurā piedalīsies arī LPS pārstāvji.

Komiteja apstiprināja iesniegšanai izskatīšanai LPS 
valdei Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto noliku-
ma projektu par pašvaldību darbinieku veselības, 
sporta un zināšanu dienu, kas notiks 2013. gada 
24. augustā Jūrmalā.

LPS padomnieks sporta jautājumos Guntis Apīnis

16. aprīlī LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla ie-
tvaros sadarbībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīk-
lu (EEN) tika veidots semināru cikls „Zaļais pub-
liskais iepirkums būvniecībā” un „Vides aspekti 
būvniecības sektorā”, kuros tika skartas svarīgas 
tēmas, kā praktiski stiprināt sadarbību starp videi 
draudzīgiem būvmateriālu ražotājiem, būvniekiem, 
saistīto nozaru uzņēmumiem un pasūtītājiem. Šī 
semināra prezentācijas un informāciju par pasāku-
mu atradīsiet šeit: http://www.een.lv/pasakumi/
aktualitates/seminari-zalais-publiskais-iepirkums-
buvnieciba-un-vides-aspekti-buvniecibas-s.

18. aprīlī Valsts kanceleja sadarbībā ar LPS orga-
nizēja semināru „ES Struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu ietvaros piemērojamās publisko 
iepirkumu procedūras”, kurā tika sniegts ieskats 
par iepirkumu organizēšanu atbilstoši aktuālajām 
tiesību aktu prasībām, pieļautajām kļūdām, kas 
konstatētas, veicot iepirkumu pirmspārbaudes, 
par ES tiesas un Latvijas administratīvo tiesu prak-
si, IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmu-
miem, kā arī par plānotajām izmaiņām publisko 
iepirkumu tiesiskajā regulējumā. Prezentācijas un 
semināra videoieraksti pieejami šeit: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&articl
e_id=3109. 
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19. aprīlī Valsts Zemes dienesta pārstāvji iepazīs-
tināja ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 
2014. gadam”. Viss noteikumu projekts kopā ar zo-
nējumu kartēm pieejams VZD mājas lapas sadaļā 
Normatīvie akti/Likumu un MK noteikumi/Kadas-
trālo vērtību bāze 2014. VZD informēja arī par ci-
tām aktivitātēm, kuras tiek veiktas, lai pilnveidotu 
kadastrālās vērtēšanas sistēmu Latvijā un iegūtu 
pilnīgākus un aktuālākus kadastra datu, kas tiek iz-
mantoti kadastrālo vērtību aprēķinam par konkrē-
tām zemes vienībām un būvēm.

Video tiešraides ieraksts LPS mājaslapas sadaļā 
„Semināri un video – Videoieraksti” vai atverot šo 
saiti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?t
ask=view&article_id=3111.

16. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
Polijas pašvaldību izglītības asociācijas Wielko-
polski centra pārstāvji, lai pārrunātu Latvijas paš-
valdību un Polijas pašvaldību sadarbības iespējas. 
Sanāksmē vienojās par Polijas pašvaldību vadītāju 
vizīti Latvijā 2013. gada jūnijā, kad LPS sadarbībā 
ar pašvaldībām iepazīstinās ar Latvijas pašvaldību 
labo pieredzi lauku tūrisma attīstībā, kultūrvēs-

turiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunojamo 
enerģijas resursu izmantošanā. Poļu delegācijas 
pārstāvji arī izrādīja interesi par Latvijas pašvaldī-
bām, kuras meklē sadarbības partnerus Polijā. 

Tikšanās laikā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar LPS darba 
specifiku, galvenajiem darbības virzieniem, kā arī 
sniedza ieskatu Latvijas pašvaldību struktūrā. Savu-
kārt Polijas pārstāvji informēja par savas asociāci-
jas darbu ar pašvaldībām apmācību un pētniecības 
jomā. Abas puses arī pārrunāja aktuālākos jautāju-
mus saistībā ar pašvaldībām.

Tajā pašā dienā LPS priekšsēdis tikās arī ar Austrijas 
pašvaldību vadītājiem, kuri ievēlēti no Tautas par-
tijas. Austrijas delegācijas pārstāvji bija ieradušies 
Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē.

LPS valdes tikšanās ar Ministru prezidentu Val-
di Dombrovski pārcelta uz piektdienu, 26.aprīli, 
plkst. 11.00.

Tikšanās laikā apspriedīs šādus jautājumus: vidēja 
termiņa budžeta ietvars pašvaldībām; valsts un paš-
valdību budžeta proporcija; pašvaldību finanšu izlī-
dzināšana; iespējamais veselības nodoklis un sabied-
riskā transporta organizācija plānošanas reģionos.

LPS nosūta vēstuli Ministru prezidentam par si-
tuāciju plūdu radīto apdraudējumu mazināšanā 
un seku novēršanā 

Latvijas Pašvaldību savienība pirmdien, 22. aprīlī, 
no rīta nosūtīja oficiālu vēstuli Ministru preziden-
tam Valdim Dombrovskim par situāciju plūdu radī-
to apdraudējumu mazināšanā un seku novēršanā 

ar prasību noteikt tādu tiesisko regulējumu, kas at-
ļautu pašām pašvaldībām izsludināt ārkārtas situā-
ciju to administratīvajās teritorijās, kā arī paredzēt 
īpašu tiesisko režīmu apdraudējumu mazināšanai 
un seku likvidēšanai stihisku nelaimju, dabas kata-
strofu un avāriju gadījumos. 

Vairāk informācijas un vēstuli lasiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3120 

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. 
Darba kārtībā plānota iepazīšanās ar Pašvaldības 
operatīvās informācijas centru (POIC). Centra pār-
stāvji informēs par POIC rīcību ārkārtas situācijās, 
kā arī par rīcību ikdienas situācijās. Pārējos darba 
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kārtības jautājumus varat aplūkot šeit: http://
www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komi
teja/?task=sessions&committee_id=1485. 

23. aprīlī plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības Reģionālās attīstības un sadarbības ko-
mitejas ārkārtas sēde. Darba kārtībā plānots ska-
tīt jautājumu par pašvaldību attīstības indeksiem 
VARAM sagatavotajā informatīvā ziņojuma projek-
tā. Skatīs arī VARAM investīciju piedāvājumu nā-
kamajam plānošanas periodam. Sēdes otrajā daļā 
apspriedīs jautājumu par Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumprojektu, kā arī apspriedīs 
ainavu politikas pamatnostādnes. Sēde notiks LPS 
mītnē, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

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 programmēšanas perio-
da aktivitātes. Vienoties par pašvaldību lomu 
un sadarbību Piekrastes infrastruktūras te-
matiskā plānojuma izstrādē. 
Iepazīties ar vēja enerģijas attīstības iespē-- 
jām piekrastē.

Sapulces noslēgumā dalībniekiem plānota prezen-
tācija un tematiska ekskursija, lai iepazītos ar Mērs-
raga novadā pēdējā laikā paveikto un tā attīstības 
iecerēm.

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

Pašvaldībām jāgatavojas atbalstīt cilvēkus no 
aprūpes institūcijām

18.–19. aprīlī Helsinkos (Somija) norisinājās Eiropas 
Sociālā tīkla rīkota konference, kas galvenokārt bija 
veltīta deinstitucionalizācijas jautājumiem. Tieši 
aprūpes iestādēs esošo cilvēku skaita samazināša-
na tādās mērķa grupās kā bērni, invalīdi, cilvēki ar 
garīgām saslimšanām un vecāki cilvēki ir viena no 
Eiropas Komisijas Latvijai noteiktajām prioritātēm, 
kas īstenojama sociālās iekļaušanas jomā nākama-
jā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Deinstitucionalizācijas pasākumi patlaban tiek 
aktīvi īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs, 

taču reformu veikšanā atšķiras gan metodes, gan, 
protams, pieejamais finansējums. Somijas Sociālo 
un veselības lietu ministrijas finanšu padomnieks 
Arto Koho norādīja, ka Somijā sagatavots piecu 
gadu deinstitucionalizācijas plāns, taču politiskie 
lēmumi pamatoti finanšu iespējās, lai nodrošinātu 
plāna reālu īstenošanu. „Mēs aprēķinājām, ka no 
institūcijām būs jāpārvieto 1300 klientu, taču, gata-
vojot plānu, ņēmām vērā to, ka turpmākajos piecos 
gados šādu klientu skaits vēl vairāk palielināsies. 
Tāpēc kopējos aprēķinos iekļāvām 3600 klientu, 
kuriem būs nepieciešami jauni mājokļi,” pieredzē 
dalījās Koho. 

Arī Latvijas Pašvaldību savienības padomniece vese-
lības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa uzsvēra, 
cik būtiski katram politiskajam lēmumam paredzēt 
arī finansējumu. Viņa norādīja, ka sākotnējie Lab-
klājības ministrijas sagatavotie priekšlikumi dein-
stitucionalizācijas aktivitāšu īstenošanai paredzēja 
4000 klientu integrāciju sabiedrībā nākamo četru 
gadu laikā, par pamatu ņemot klienta vajadzību un 
spēju izvērtēšanu – vai cilvēks var dzīvot sabiedrībā 
vai tomēr klienta vajadzībām vislabāk atbilst uztu-
rēšanās aprūpes iestādē. Taču aktivitāšu plānošanā 
netika ņemts vērā būtisks aspekts – šo klientu uz-
ņemšanai laikus jāsāk gatavoties arī pašvaldībām: 
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„Labākajā gadījumā šiem procesiem jānorit para-
lēli, jo jāsagatavo arī jaunas mītnes, kur šie cilvēki 
dzīvos pēc institūcijas atstāšanas,” norāda Šimfa.

Tāpat vēl viena problēma ir mazais grupu dzīvok-
ļu skaits, kas nebūs pietiekams visiem jaunajiem 
klientiem. Labklājības ministrijas sniegtās ziņas 
liecina, ka tikai 15% šo cilvēku saglabājusies saik-
ne ar ģimeni, tātad pārējie pēc institūcijas pame-
šanas nevarēs rēķināties ar atbalstu no tuvinieku 
puses. „Mēs zinām, cik slikta ir situācija ar brīva-
jām dzīvojamajām telpām – daudz kur telpas pri-
vatizētas un jaunu mājokļu būvniecība praktiski 
nenotiek. Savukārt jaunu īres dzīvokļu būvniecībai 
pašvaldībām līdzekļus valsts nepiešķir. Problēma ir 
milzīga,” situācijas nopietnību atklāj Šimfa. Patla-
ban pozitīvi vērtējams tas, ka Labklājības ministrija 
deinstitucionalizācijas aktivitāšu plānošanā ņēmusi 
vērā Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko 
organizāciju ieteikumus vairāk pievērst uzmanību 

tieši sagatavošanās posmam cilvēku integrācijai sa-
biedrībā. Tāpat jārod risinājumi sociālo darbinieku 
skaita palielināšanai sociālajos dienestos, jo insti-
tūcijas pametušajiem cilvēkiem sociālo darbinieku 
atbalsts un palīdzība būs nepieciešama ik dienas.

Eiropas Sociālais tīkls apvieno 90 sociālajā jomā 
darbojošās biedru organizācijas – sociālo pakalpo-
jumu sniedzējus, politikas veidotājus, pašvaldības, 
pētniecības institūtus – 30 Eiropas valstīs. Tā aktivi-
tātes līdzfinansē Eiropas Komisija Eiropas Savienī-
bas nodarbinātības un sociālās solidaritātes prog-
rammas „Progress” ietvaros.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Par zemes vienībām ar vienādām adresēm.

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Valsts 
zemes dienesta vēstuli un konstatē, ka tajā skar-
tas divas situācijas: viena adrese ir vairākām ze-
mes vienībām; adrese piešķirta zemes vienībai, uz 
kuras nav ēku un kura nav arī paredzēta apbūvei. 
LPS pievienojas uzskatam, ka situācija, kad viena 
adrese piešķirta vairākām zemes vienībām, kuras 

turklāt šķirtas, vērtējama negatīvi. Tādēļ atbalstām 
iniciatīvu datus par konstatētajām strīdīgajām si-
tuācijām nodot attiecīgajai pašvaldībai izlemšanai. 
Pilnu vēstules tekstu lasiet 1. pielikumā.

 
Par koncepcijas projektu „Valsts un pašvaldību 
nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncep-
cija”, 2. pielikums.

LPS NESASKAņo

VSS-376 – Pamatnostādņu projekts “Transporta at-
tīstības pamatnostādnes 2013.-2020. gadam”

VSS-368 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku 
mantu” 

VSS-370 – Rīkojuma projekts “Par Ikšķiles nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā” 
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Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sa-
darbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un SIA 
„Biznesa konsultantu grupa” š.g. 29. aprīlī plāno 
organizēt informatīvu semināru Latvijas pašvaldību 
pārstāvjiem par projektā gūto pieredzi un atziņām: 
Pašvaldību atbildība un iespējas iedzīvotāju vese-
lības nevienlīdzības mazināšanā: Eiropas un Latvi-
jas pieredze.

Iedzīvotāju veselība ir katras pašvaldības bagātī-
ba un vienlaikus arī atbildība. Bet Latvijā, tāpat kā 
visās citās pasaules valstīs, veselības jomā pastāv 
nevienlīdzība starp reģioniem, dažāda vecuma, 
dzimuma un labklājības līmeņa grupām. Saskaņā 
ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atzinu-

miem, netaisnīgas un novēršamas veselības stā-
vokļa atšķirības starp reģioniem un iedzīvotāju 
grupām vislielākajā mērā rada nevienlīdzību vese-
lības jomā kopumā.

Kā pašvaldība var uzlabot savu iedzīvotāju •	
veselību? 
Kādi instrumenti ir pieejami, lai veicinātu ie-•	
dzīvotāju veselību? 
Kādus finanšu resursus var izmantot, lai īste-•	
notu šādus projektus? 
Vai ir starptautiski pārbaudītas pieejas, kuras •	
darbojas arī Latvijā?  

Visu par pieteikšanos lasiet 4. pielikumā.

Eiropas Komisija sadarbībā 
ar LR Ekonomikas ministriju 
un Tūrisma attīstības valsts 
aģentūru Latvijā īsteno pro-
jektu – EDEN jeb Eiropas 
izcilākie tūrisma galamērķi. 
Projekta mērķis ir veicināt 
pašvaldību – potenciālo tū-

risma galamērķu (īpaši mazo pašvaldību) – iesaistī-
šanos līdzsvarota tūrisma attīstībā un līdz ar to arī 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vairāk par 
projektu mājaslapā www.eden ineurope.eu. 2013. 
gada tēma ir „Pieejams tūrisms jeb tūrisms cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām”.

Šā gada 10. maijā Rīgā, kultūras centrā „Ziemeļ-

blāzma”, tiek plānota informatīva konference par 
tēmu „Pieejams tūrisms”, lai izveidotu platformu 
šīs aktuālās tēmas attīstībai. Konferencē ir plāno-
ti ārvalstu speciālistu konkrētajā jomā ziņojumi, 
kā arī paneļdiskusija. Savu līdzdalību konferencē 
ir apstiprinājuši Mieke Broeders, ENAT sekretāre 
un Flāmu pieejamības ekspertīžu centra direktore 
(Beļģija), Angelia Laburda, ENAT valdes locekle un 
IBFT projekta vadītāja (Austrija), kā arī Denny Silva, 
STEEP projekta vadītājs (Beļģija).

Aicinām pašvaldību pārstāvjus piedalīties konfe-
rencē. Reģistrācija līdz 26.04.2013., pieteikumu 
sūtot uz e-pasta adresi: edenlatvia@gmail.com. 
Programma un reģistrācijas forma 5. pielikumā un 
6. pielikumā.

Informācija par ERAf 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7. kārtu

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka ERAF 
3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skai-
tu līdz 2000” projektu vērtēšanas komisija atbilstoši 
projektu vērtēšanas kritērijiem ir izskatījusi 7. kār-
tai iesniegto projektu pirmo daļu – 18 projektus. Kā 
VARAM paskaidroja, kopskaitā ir iesniegti 205 pro-
jekti ar plānoto finansējumu 48 601 284 LVL apmē-

rā. Visu projektu izvērtēšana paredzēta līdz maija 
beigām ar sekojošu precizējumu periodu. 

LPS ir saņēmusi neoficiālu informāciju par Kurze-
mes pašvaldību problēmām saistībā ar šo projektu 
agrāk ŪBK saskaņoto un tagad sekojoši aktualizēto 
TEPu neizskatīšanu un neizvērtēšanu. Lūdzu visas 
pašvaldības, kurām ir radušās jebkādas problēmas 
saistībā ar TEPu, par tām oficiāli informēt LPS.

Gunta Lukstiņa
LPS padomniece vides jautājumos

tālr. 29188535

PRoJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI
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8. aprīlī Latvijas In-
vestīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) uzsā-
ka atklāta konkursa 

5. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivi-
tātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistē-
mu efektivitātes paaugstināšanai”.

Aktivitātē pieejamais finansējums – 5 150 111,66 
lati. 

Projekta iesniegumu var iesniegt sabiedriskā pa-
kalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir 
licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai 
sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas 
jomā. 5. atlases kārtā vienam projektam minimā-
lais pieļaujamais finansējuma apjoms ir 5 000 latu.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 
2013. gada 8. aprīļa līdz 2013. gada 31. jūlijam (ie-
skaitot). 

2013. gada 25. aprīlī plkst. 10.00 LIAA Pērses ielā 
2, Rīgā (2. stāva zālē) notiks bezmaksas seminārs 
„Kā sagatavot un ieviest projektu programmā 
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai””. Semināra apmek-
lētāji tiks informēti par aktivitātes pamatnosacī-
jumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem, projekta 
ieviešanas prasībām, kā arī tiks sniegtas atbildes uz 

uzdotajiem jautājumiem par aktivitāti. Reģistrēties 
semināram šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasaku-
mi-centralizetas-siltumapgades-sistemu-efektivita-
tes-paaugstinasanai-25-apr-2013. 
Plašāka informācija par šo programmu pieejama 
šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/
pasakumi-centralizetas-siltumapgades-sistemu-
efektivitates-paaugstinasanai-5-karta. 

Mājaslapa kā praktisks instruments darbā ar teri-
toriālās attīstības plānošanu

2013. gada janvāra beigās tika publicēta mājas lapa 
http://app.rfsc.eu/, kas ir izstrādāta ES mērogā un 
ir veidota kā praktisks instruments darbā pie te-
ritoriālās attīstības plānošanas, veicināšanas un 
uzraudzības. Mājaslapa piedāvā 3 būtiskus rīkus:

rīku, kas palīdz lietotājam izstrādāt integrē-1. 
tu, ilgtspējīgu attīstības stratēģiju vai pro-
jektu;
rīku, kas palīdz lietotājam pārbaudīt, vai 2. 
esoša stratēģija vai projekts atbilst ES iz-
pratnei par ilgtspējīgu un integrētu attīstī-
bu;
vairākus indikatorus, kas palīdz lietotājam 3. 
izveidot uzraudzības sistēmu izaugsmes iz-
vērtēšanai.

Bez minētā mājaslapā iespējams publicēt būtisku 
informāciju par savu pašvaldību, par attīstības vir-

zieniem un īstenotajiem projektiem, lai dalītos pie-
redzē un popularizētu sasniegumus. 

Tāpat iespējams iepazīties ar citu pašvaldību publi-
cēto informāciju, lai celtu kapacitāti, kā arī atrastu 
sadarbības partnerus. 

Mājaslapu var izmantot jebkurš, kas ir iesaistīts 
pašvaldību izaugsmes veicināšanā.

Lai uzsāktu darbu mājaslapā, vispirms ir jāaizpilda 
lauks Sign up, un katram lietotājam tiks piešķirta 
individuāla pieeja mājaslapas saturam.

Šobrīd mājaslapas saturs ir pieejams angļu valodā, 
bet to ir plānots iztulkot uz latviešu valodu šā gada 
laikā.

Ar jautājumiem par mājaslapas izmantošanu vēr-
sieties pie Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas vecākās ekspertes Indras Ciukšas 
(tālr. 66016764; e-pasts: indra.ciuksa@varam.gov.
lv). 3. pielikumā – prezentācija.
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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

Latvijas Pašvaldību mācību centrs (Rīgā, Biķernie-
ku ielā 4) sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas 
„Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centru īsteno 
Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plaš-
saziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta programmas 
„Drošāks internets” projektu „Droša interneta lie-
tošana” (līguma nr. SI-2012-SIC-1231217 SIC LVII).

Projektā notiek 12 BEZMAKSAS mācību stundas 

sociālajiem 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 saistībā ar interneta vides neapzinīgu lieto-
jumu 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.

LPMC
Latvijas Paðvaldîbumâcîbu centrs

http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://www.lpmc.lv

