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8. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde. Tajā apsprieda LPS 25. kongresa 
programmu un apstiprināja 25. kongresa ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi, kā arī akceptēja kongresa 
dokumentu tēmas, sarakstu vēl nenoslēdzot. Val-
dē ierosināja veidot dokumentus LPS 25. kongre-
sā par šādām tēmām: Pašvaldību attīstības vadlīni-
jas; Par ārzemju juridiskām personām piederošiem 
zemes īpašumiem pierobežā; Pašvaldību tiesības 
uzņēmējdarbībā; Uzdevumi partijām, kas kandidē 
uz Saeimu; Valsts pārvaldes iekārtas likuma gro-
zījumi; Par atalgojumu pašvaldībās. Valde aicina 
priekšlikumus par kongresa dokumentiem iesniegt 
LPS sekretariātā. LPS 25. kongress notiks šā gada 
30. maijā Aizkraukles pilsētas kultūras namā.

Balstoties uz Rīgas pilsētas domes lēmumu un ie-
sniegto vēstuli, Valde reģistrēja un uzņēma LPS sa-
stāvā Rīgas pilsētas pašvaldību. 

8. aprīlī notika LPS Reģionālās attīstības un sadar-
bības komitejas sēde. 

Jautājumā par Latvijas klimata politiku 2014.–
2020. gadam un turpmāk, par politikas mērķiem un 
ar ko būs jāsaskaras pašvaldībām (jomas, plānotā 
rīcība, iespējamais finansējums), komitejas locekļi 
nolēma ieteikt VARAM pastiprināti kontrolēt “Zaļā 
iepirkuma” priekšrocības normatīvajos dokumen-
tos un organizēt seminārus par šiem jautājumiem. 
Komitejā arī informēja par Eiropas Ekonomiskās 
zonas instrumenta programmu “Nacionālā klimata 
politika” – aktualitātes, pašvaldību iespējas šobrīd 
un nākotnē piedalīties tās konkursos.

Komitejā skatīja jautājumu par “Valsts energoefek-
tivitātes rīcības plānu 2014.–2016. gadam”.

Komitejā nolēma atbalstīt LPS atzinumu par šo zi-
ņojumu, kā arī aicināja Ekonomikas ministriju (EM) 
neiekļaut prasību par pašvaldības energoplānu ES 
struktūrfondu saņemšanas kritērijos, kamēr nav 
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nodrošināts atbalsts šādu plānu izstrādei, kā arī ai-
cināja ministriju organizēt apmācības seminārus.

Komitejā arī nolēma 2014. gada LPS sarunās ar EM 
iekļaut jautājumu par valsts finansējuma piešķirša-
nu rotācijas fondam, ēku siltināšanas un renovāci-
jas problēmu risināšanai.

Sēdes noslēgumā diskutēja par “Pilsētu mēru pak-
ta kustības un Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu 
sniegtās iespējas Latvijas pašvaldībās”. LPS kopīgi 
ar “Rīgas enerģētikas aģentūru” organizēs seminā-
ru par Mēru pakta kustības jautājumiem, kurā tiks 
prezentēta šī jautājuma ideja, pašreizējā realizācija 
Latvijā, kustībai pievienojušos pašvaldību pieredze 
un notiks diskusija par tālāku kustības attīstību Lat-
vijā. Seminārā EM iepazīstinātu ar metodiku ener-
goplānu izstrādei.

10. aprīlī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede pie-
dalījās Eiropas Ārējās darbības dienesta organizē-
tajā Austrumeiropas publiskās administrācijas re-
formu paneļa sanāksmē Bukarestē. Sanāksmē tika 
apstiprināts darbības plāns 2014.–2017. gadam. 
LPS pauda interesi rīkot semināru “Konsultācijas 
un sarunas starp centrālo valdību un pašvaldībām”. 
Semināru plānots organizēt 2015. gadā, pieaicinot 
kolēģus no Austrumu partnerības un ES valstīm.

Vairāk informācijas par Eiropas Ārējās darbības die-
nestu: http://www.eeas.europa.eu/background/
index_lv.htm.

Foto: Ilmārs Znotiņš

9. aprīlī vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Romāns Naudiņš ar sabiedriskā sektora 

partneriem – “Lattelecom” valdes priekšsēdētāju 
Juri Gulbi, LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, Latvi-
jas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoru Māri 
Kučinski un Latvijas Informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģiju asociācijas prezidenti Signi Bāli-
ņu – noslēdza sadarbības memorandu, kas paredz 
izstrādāt nacionāla mēroga valsts iestāžu un paš-
valdību e-pārvaldes mērījumu Latvijas e-indekss.

Latvijas e-indekss sniegs priekšstatu par to, cik ak-
tīvi un situācijai atbilstoši valsts iestādes un paš-
valdības izmanto mūsdienu informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājums, kā arī 
e-pakalpojumus, lai uzlabotu darba efektivitāti un 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. 
Sīkāku informāciju un video skatiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3839.

Partneru sadarbības memorands noslēgts, ņemot 
vērā Eiropas Komisijas “Digitālo programmu Eiro-
pai” ar vienu no galvenajiem darbības mērķiem – 
2015. gadā e-pārvaldes sniegtās iespējas izmanto 
50% iedzīvotāju. Sadarbība balstīta arī uz VARAM 
izstrādātajām Informācijas sabiedrības attīstības 
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, kas e-pār-
valdi norāda kā vienu no būtiskajiem informācijas 
sabiedrības politikas un pamatnostādņu aspek-
tiem.

Latvijas e-indekss ir jaunā iniciatīva “Lattelecom” 
sociālās atbildības projektā “Pieslēdzies, Latvija!”, 
kur sešu gadu laikā ir izveidojusies cieša sadarbība 
ar pašvaldībām. “Pieslēdzies, Latvija!”, iesaistoties 
88 no 119 Latvijas pašvaldībām, datorprasmes ap-
guvuši vairāk nekā 20 tūkstoši senioru vecumā virs 
50 gadiem. Mūsdienu tehnoloģijās apmācītiem se-
nioriem, tāpat kā citiem valsts iedzīvotājiem un uz-
ņēmējiem, ir būtiski, lai vietējā pašvaldība sniegtu 
mūsdienīgas saziņas iespējas. Tādēļ “Lattelecom” 
nācis klajā ar iniciatīvu par pašvaldību e-vides no-
vērtējuma izstrādi.

8. aprīlī plkst. 15:00 LPS un Liepājas Universitāte 
sadarbībā ar Latvijas Inovatoru apvienību rīkoja 
ekspertu diskusiju “Augstskolu un pašvaldību sa-
darbības stiprināšanas scenāriji Latvijas tautsaim-
niecības izaugsmes veicināšanas procesos”. Tajā 
diskutēja par vajadzību noteikt un analizēt svarī-
gākos augstākās izglītības institūciju un pašvaldību 
kopīgos darbības virzienus, kuru īstenošana pašrei-
zējā saspringtajā situācijā (studentu skaits nemitīgi 
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samazinās, absolventu iegūtās zināšanas un pras-
mes daudzos gadījumos neapmierina darba devēju 
prasības, publiskais finansējums augstākajai izglī-

tībai ir nepietiekams u.tml.) ievērojami palielinātu 
augstākās izglītības konkurētspēju atbilstoši Latvi-
jas valsts turpmākās izaugsmes izaicinājumiem.

11. aprīlī notika LPS sarunas ar Ekonomikas minis-
triju. Informācija par sarunām tiks ievietota www.
lps.lv.

23. aprīlī plkst. 10.00 notiks Veselības ministrijas 
un LPS 2014. gada sarunas. Sarunas notiks Veselī-
bas ministrijā.

22. aprīlī plkst. 13.00 LPS 4. stāva zālē notiks LPS 
Izglītības un kultūras komitejas sēde, kas pārcelta 
no 15. aprīļa uz 22. aprīli.

PAŠVALDĪBU IEVĒRĪBAI
Valsts meža dienesta ar 2014. gada 10. aprīļa rīko-
jumu nr. 81 nosaka meža ugunsnedrošo laikpos-
mu. Sīkāka informācija 1. pielikumā.

INfoRMĀcIJA No LPS PĀRStĀVNIEcĪBAS BRISELĒ

ŠoNEDĒĻ UN tURPMĀK

Plānots apvienot programmas “Skolas 
piens” un “Augļi skolai”

8. aprīlī Eiropas Savienības Reģionu komitejas Da-
bas resursu komisijas sanāksmē sākās pirmās dis-
kusijas par programmu “Skolas piens” un “Augļi 
skolai” īstenošanu turpmākajos gados. Eiropas Ko-
misija ierosina apvienot šīs abas programmas vie-
nā, izstrādājot vienotus noteikumus par līdzfinan-
sējumu. 

Jaunajai programmai paredzēts piešķirt 230 miljo-
nus eiro, tos sadalot divās daļās, proti, 150 miljoni 
eiro būtu pieejami augļiem, dārzeņiem un banā-
niem, bet 80 miljoni eiro – pienam. Regulas priekš-
likumā arī noteikts, ka dalībvalstis līdz 15% pare-
dzēto līdzekļu, nepārsniedzot kvotas, var pārdalīt 
no vienas produktu grupas otrai. Eiropas Komisijas 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta Vīna, spirto-
to dzērienu, dārzkopības produktu un specializēto 
kultūru nodaļas vadītāja vietnieks Rūdijs van der 
Stapens (Rudy van der Stappen) skaidroja, ka da-

lībvalsts ziņā atstāts izvēlēties vecuma grupu, kurai 
nodrošināt produktus, no kā atkarīga arī produktu 
izvēle. “Lai gan Eiropas Komisija aprēķinos par at-
balstu konkrētai dalībvalstij ņem vērā bērnu skaitu 
vecumā no sešiem līdz desmit gadiem, dalībvalsts 
var mainīt vecuma grupu, kurai plānots nodrošināt 
produktus. Tas pat varētu būt no diviem līdz 18 ga-
diem, galvenais nosacījums ir, lai bērni regulāri ap-
meklē mācību iestādi,” skaidroja Stapens. Komisi-
jas pārstāvis atklāja, ka jaunajā regulā rosināts iero-
bežot produktu klāstu, atstājot tikai svaigus augļus 
un dārzeņus, kā arī svaigu pienu. Dažas dalībvalstis 
vēlētos iekļaut arī apstrādātus augļus un dārzeņus, 
piemēram, augļu sulas bez pievienota cukura. 

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvis 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs pauda viedokli, ka šī programma būtu jā-
nodrošina arī pirmsskolā un vidusskolā: “Jo vairāk 
bērnu varēs iekļaut šajā programmā, jo labāk, jo 
veselīga pārtika būtu jānodrošina visā bērna aug-
šanas periodā.” Lielmežs arī izteica atbalstu abu 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3854&document_id=3854


programmu apvienošanai vienā regulā, kas ļautu 
racionālāk izmantot līdzekļus.

Vairāki Reģionu komitejas pārstāvji pauda izbrīnu, 
kāpēc regulā atsevišķi izcelti banāni, taču komisi-
jas pārstāvis skaidroja, ka saskaņā ar definīciju ba-
nāns nav auglis. Tāpat sanāksmes dalībniekiem bija 
dažādi viedokļi par banānu iekļaušanu piedāvāto 
produktu klāstā. Pretinieki uzskatīja, ka tie nebūtu 
jāiekļauj Eiropas Savienības programmā, jo galve-
nokārt tiek audzēti ārpus Eiropas Savienības, bet 
banānu atbalstītāji uzsvēra, ka šo produktu audzē 
arī tādās Eiropas Savienības teritorijās kā Azoru 
salas, Kanāriju salas un Martinika. Atbalstu banā-
niem izteica arī Apvienotās Karalistes delegācijas 
Reģionu komitejā pārstāve Linda Gilema (Linda 
Gillham). Viņa savā pašvaldībā vada pirmsskolas iz-
glītības iestādi un novērojusi, ka banāni bērniem ir 
vishigiēniskākie, jo tos klāj miza.

Vairāki Reģionu komitejas pārstāvji dalījās savos 
novērojumos, ka daudzi bērni nemaz nezina, kur 
un kā tiek iegūti un audzēti lauksaimniecības pro-
dukti, un daži pat domājot, ka, piemēram, burkāni 
izaug lielveikalā. Tāpēc pozitīvi tika uztverta ziņa, ka 
ar jaunās programmas starpniecību plānots veici-
nāt bērnu un jauniešu izpratni par lauksaimniecību 
un tās produktiem. Jaunajā programmā ar Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu varēs organizēt arī izglī-
tojošus pasākumus, piemēram, lauku saimniecību 
apmeklējumus, lai bērniem parādītu, kā tiek audzē-
ti augļi un dārzeņi vai iegūts piens. Šīm aktivitātēm 
plānots atsevišķs finansējums. 

Latvijā programmā “Augļi skolai” 2013./2014. mā-

cību gadā sko-
lēniem var pie-
dāvāt ābolus, 
b u m b i e r u s , 
lielogu dzērve-
nes, kolrābjus, 
burkānus, kā-
postus un kāļus. 
Būtiski, ka pro-
dukti nedrīkst 
būt transportēti 
no audzēšanas 
un iesaiņoša-
nas vietas līdz 
skolēniem tā-
lāk par 300 km. 
Šī programma 
pieejama kopš 

2010./2011. mā-
cību gada, un šajā mācību gadā to izmantojušas 
780 izglītības iestādes. Savukārt programma “Sko-
las piens” Latvijā darbojas kopš 2009./2010. mā-
cību gada, un šajā mācību gadā tajā iesaistījušās 
897 vispārējās izglītības iestādes.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Pļavi-
ņu novada administratīvajā teritorijā esošā Odzes 
ezera, Aiviekstes, Daugavas un zemes zem tiem 
nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā”, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Gar-
kalnes novada administratīvajā teritorijā esošā 
Lielā Baltezera, Langstiņu ezera un Juglas (Briduļa) 
kanāla un zemes zem tiem nodošanu Garkalnes no-
vada pašvaldības valdījumā”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Autoce-
ļu būvnoteikumi”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Būv-
niecības informācijas sistēmas noteikumi”, 5. pie-
likums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozī-
jumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.–
2018. gadam”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2009. gada 20. aprīļa rīkojumā 
nr. 246 “Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 
2009.–2018. gadam””, 7. pielikums.

Ojāra Martinsona foto

LPS NESASKAņo
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PRoJEKtI, SEMINĀRI, fINANSĒJUMS, DAŽĀDI

VSS-324 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-325 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-327 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-336 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 
“Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pa-
ziņojumiem””

VSS-337 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 
“Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu 
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūr-
fondu finanšu kontroli un auditu””

VSS-338 – Informatīvais ziņojums “Par speciālās iz-
glītības finansēšanas modeli” 

VSS-339 – Likumprojekts “Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā” 

VSS-340 – Informatīvais ziņojums “Par darba vidē 

balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas pro-
fesionālās izglītības attīstības kontekstā”

VSS-314 – Pamatnostādņu projekts “Korupcijas no-
vēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam” 

VSS-317 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēša-
nas kārtība maršrutu tīklā””

VSS-318 – Noteikumu projekts “Ceļu satiksmes no-
teikumi”

VSS-326 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ka-
dastrālo vērtību bāzi 2015.gadam”

VSS-341 – Programmas projekts “Starpreģionu sa-
darbības programma INTERREG EUROPE 2014.–
2020.gadam “

VSS-342 – Programmas projekts “Centrālā Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 
2014.–2020.gadam” 

VSS-321 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 
“Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatī-
bas ierobežošanas noteikumi””

Iespēja atkārtoti piedalīties skolu atbalsta kam-
paņas webinārā “office 365 – It infrastruktūras 
modernizēšanas iespēja izglītības iestādēm un 
pašvaldībām”.

Webinārs notiks 16. aprīlī plkst. 15.00. Webināra 
ilgums: līdz 1 stundai.

Lai pieslēgtos webināram, izmantojiet saiti: https://
meet.lync.com/dzc/liga/TGV9KCKJ?SL=1.

Webināram var sākt pieslēgties, sākot no 14.30.

Seminārā plāns:

par skolas atbalstu kampaņas iespējām;•	

Office 365•	  iespējas skolu IT infrastruktūras 
modernizācijā;

skolas intraneta vide kā efektīvs risinājums •	
dokumentu un informācijas apritei;

lietvedības risinājums;•	

projektu vadības risinājums.•	

Lai veiksmīgi piedalītos nodarbībā, nepieciešams: 
dators un interneta pieslēgums; mikrofons; austi-
ņas; vēlams izmantot Internet Explorer pārlūkprog-
rammu.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar “Microsoft 
Latvia”, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Iz-
glītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.

Sīkāka informācija: Līga Matveja-Vlasova, AS “Da-
torzinību centrs” Izglītības produktu attīstības vadī-
tāja, tālr. 67338366; 26131717.

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKUMENtU PRoJEKtI
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Var pieteikties konkursam “Energoefektī-
vākā ēka Latvijā 2014”

Konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” or-
ganizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls “Būv-
inženieris”. Konkursam pieteikumus var iesniegt 
līdz 16. maijam. Ar konkursa nolikumu un sīkāku 
informāciju var iepazīties šeit: http://www.energo-
efektivakaeka.lv/.

Izsludināts atklāts pro-
jektu konkurss “Ilgtspē-
jīgu ēku, atjaunojamo 
energoresursu tehnolo-
ģiju un inovatīvu, emisi-
ju samazinošu tehnolo-

ģiju attīstība”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiro-
pas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–
2014. gada perioda programmas “Nacionālā klima-
ta politika” projektu iesniegumu atklātu konkursu 
“Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu teh-
noloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnolo-
ģiju attīstība”. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/jaunumi/16004.

Atbalsts maza-
jiem un vidējiem 
uzņēmumiem 

“Horizonts 2020” 
jaunā iniciatīva “MVU instruments” ir izveidots, 
lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) realizēt tirgus orientētas, inovatīvas idejas, 
pārvērst tās tirgū pieprasītos, konkurētspējīgos, 
peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos. Tā ir 
līdzīga praksē veiksmīgai ASV MVU finanšu atbalsta 
programmai “The Small Business Innovation Re-
search Program”. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinan-
ses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16006.

Itālijas Pjemontas reģiona pašvaldība meklē 
iespējamo partnerpašvaldību Latvijā projekta 
pieteikumam “Erasmus+” programmas projektā 
“Bezpeļņas Eiropas sporta pasākumi”. Projekta 
pieteikuma iesniegšanas termiņš – 15. maijs. Pro-
jekta plānotais mērķis – sociālās iekļaušanas po-

pularizēšana ar sporta aktivitāšu palīdzību, sporta 
aktivitāšu popularitātes paaugstināšana u.c. Sīkā-
kai informācijai līdz 30. aprīlim sazināties ar: Anna 
Iannotta (anna.iannotta@regione.piemonte.it, t. 
+39 011 4323295. Sīkāka informācija 8. pieliku-
mā.
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Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Jau trešo reizi lauku tūris-
ma uzņēmējiem  piešķirs 
zīmi “Latviskais manto-
jums” 

2014. gada 17. aprīlī kultūras 
zīme “Latviskais mantojums” tiks 
pasniegta 13 lauku tūrisma uzņē-

mējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras 
mantojuma daudzināšanā un kā mārketinga zīme, 
kas norāda apmeklētājam, ka šajos objektos var 

iepazīt latvisko mantojumu. Zīme tiks pasniegta, 
klātesot kultūras ministrei Dacei Melbārdei, LPS 
priekšsēdim Andrim Jaunsleinim, TAVA direktoram 
Armandam Slokenbergam un ekspertu komisijas 
dalībniekiem, kas pārstāv dažādas kultūras manto-
juma jomas. 

Pasniegšanas ceremonija notiks Rīgā, Grīziņkalnā, 
koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. No 35 pre-
tendentiem komisija nolēma zīmi piešķirt trīspads-
mit saimniecībām. Sīkāk lasiet šeit: http://www.
celotajs.lv/lv/news/item/view/382.

Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums ai-
cina jūsu vadītās pašvaldības jauniešus studēt pro-
fesionālās izglītības kompetences centrā Rīgas tū-
risma un radošās industrijas tehnikums, kur līdzās 
vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem audzēkņi 
apgūst profesionālos mācību priekšmetus un prak-
tiskās iemaņas Latvijas un Eiropas darba tirgū pie-
prasītās profesijās 6 mācību virzienos: ēdināšana; 
pārtikas ražošana; mode un stils; komerczinības; 
tūrisms un viesmīlība; interjera dizains. Valsts SIA 

“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ir 
lielākā Latvijā valsts finansētā profesionālās izglītī-
bas iestāde, kas piedāvā akreditētas izglītības prog-
rammas gan pamatskolu, gan vidusskolu absolven-
tiem. Mācību vietas: Rīgā, Nīcgales ielā 26, Marijas 
ielā 4, A. Deglava ielā 41a, un Preiļos, Sporta ielā 1. 
Kontaktpersona: Gunta Šmaukstele, Valsts SIA 
“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 
direktora vietniece mācību darbā (tālr. 67147581, 
20276712). Sīkāka informācija 9. pielikumā.
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