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21. janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde. Sēdē Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 
Sekretariāta direktore Aija Bauere un SIA “Hannu-
pro” pārstāve Mudīte Krūmiņa informēja par Goda 
ģimenes kartes projektu. Apsprieda tā realizācijas 
problēmas un risinājumus. Komitejas dalībnie-
ki projekta izstrādātājiem ieteica kā datubāzi, kas 
sniedz detalizētas ziņas par ģimenēm, tai skaitā par 
audžu ģimenēm un par aizbildnībā esošiem bēr-
niem, izmatot Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras datubāzē esošo informāciju. Tiks gatavots arī 
jauns līguma projekts pašvaldībām, ko saskaņos ar 
LPS, tālāk SIF un “Hannu-pro” to izsūtīs pašvaldī-
bām. Komitejā nonāca pie secinājuma, ka visreālā-
kais laiks, kad projekts var sākt darboties, ir marta 
sākums. 

Komitejas sēdē LPS vecākais padomnieks Māris 

Pūķis un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis idejiski 
iepazīstināja ar jauno LPS attīstības vadlīniju pro-
jektu. Komitejas dalībnieki ir aicināti iesūtīt priekš-
likumus vadlīniju projektam sociālajā un veselības 
sadaļā līdz 11. februāra komitejas sēdei, kurā arī 
plānots sagatavot galīgos priekšlikumus grozīju-
miem un papildinājumiem LPS attīstības vadlīni-
jām.

Labklājības ministrijas pārstāve Maruta Pavasare 
informēja par MK noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzī-
vokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai”. Tā kā šo-
brīd tas vēl ir tapšanas stadijā, tad komitejā nolēma 
deleģēt Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvie-
nības Valdi sagatavot priekšlikumus par pārstrādā-
to noteikumu projektu, lai tie nesarežģītu novadu 
pašvaldībās izveidoto dzīvokļa pabalstu sistēmu, 
bet gan ļautu pretendēt uz valsts līdzfinansējumu.

21. janvārī notika LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas un Sporta jautājumu apakško-
mitejas kopīgā sēde. Darba kārtībā skatīja LPS at-
tīstības vadlīnijas 2014.–2020. gadam. LPS priekš-
sēdis A. Jaunsleinis uzsvēra, ka Latvijas pašvaldību 
attīstības vadlīnijas ir LPS darbības leģitīmais pa-
mats nākamajam četru gadu periodam. Nākama-
jā komitejas sēdē plānots apkopot priekšlikumus 
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vadlīnijām. Tālāk tās skatīs Valdes sēdē, un LPS 
25. kongresā vadlīnijas tiks pieņemtas. 

Komitejā LPS padomnieks Jānis Piešiņš iepazīstināja 
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas lūgumu deleģēt pārstāvi projekta “Reģionālās 
politikas aktivitāšu Latvijā un reģionālās attīstības 
pasākumu izstrāde” vadības grupā. Komiteja nolē-
ma deleģēt vadības grupā Beverīnas novada domes 
priekšsēdētāju Cildu Purgali un kā aizstājēju – LPS 
padomnieku Jāni Piešiņu.

Sēdē tika nolemts pieņemt Ādažu novada pašval-
dības piedāvājumu 2014. gada 9. augustā sarīkot 
Latvijas pašvaldību darbinieku sporta spēles. Līdz 
3. februārim Ādažu pašvaldība sadarbībā ar LPS 
padomnieku sporta jautājumos G. Apīni sagatavos 
nolikuma projektu iesniegšanai LPS Valdei, bet de-
talizēti nolikums tiks izskatīts nākamajā LPS Sporta 
jautājumu apakškomitejas sēdē.

21. janvārī notika LPS Izglītības un kultūras komite-
jas sēde. Darba kārtībā skatīja jautājumu par izglī-
tības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. ga-
dam. Sēdē skatīja arī jautājumu par LPS attīstības 
vadlīniju projektu, kuram vēl tiks gatavoti priekš-
likumi. Detalizētāku pārskatu par komitejas sēdi 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3664.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra 
vietniece Izglītības departamenta direktore Evija 
Papule prezentēja Izglītības attīstības pamatno
stādnes 2014.–2020. gadam (IAP). Tās ir  apstipri-
nātas MK sēdē, taču vēl tiks skatītas Saeimā. E. Pa-
pule uzsvēra, ka pamatnostādnes aptver visas izglī-
tības jomas un nosaka izglītības attīstības pamat-
principus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem 
7 gadiem, turpinot arī uzsāktās reformas izglītības 
jomā. IAP galvenais mērķis ir kvalitatīva un iekļau-

joša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājī-
bai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Latvijas ekonomisko izaugsmi, ilgtspēju un konku-
rētspēju pirmām kārtām nosaka mūsu cilvēkresursi. 
Demogrāfija ir būtiskākais faktors, kas šobrīd nega-
tīvi ietekmē nākotnes perspektīvas jebkurā nozarē, 
arī izglītībā, uzsvēra Papules kundze. Tāpēc tuvāko 
gadu laikā Latvijas izglītības sistēmai gaidāms no-
pietns demogrāfiskais satricinājums. Līdz 2020. ga-
dam vidējā un augstākajā izglītībā ir gaidāms nozī-
mīgs skolēnu un studentu skaita samazinājums. 

Tieši Izglītības sistēmas institucionālais tīkls klāteso-
šajos izraisīja vislielāko interesi un debates. Komite-
jas locekļi atzinīgi novērtēja pirmsskolas izglītības 
un sākumskolas izglītības (1.–6. klase, šobrīd 1.–
9. klase) nodrošināšanu maksimāli tuvu dzīvesvietai 
neatkarīgi no ģeopolitiskiem kritērijiem vai arī pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai, nodrošinot pakalpoju-
mu pieejamību vietējas nozīmes autoceļu tuvumā. 

Pamatnostādnēs uzsvērts arī, ka “profesionālā vi-
dējā izglītība pamatā koncentrēta reģionālas no-
zīmes pilsētās un novadu centros. To īsteno valsts 
nozīmes profesionālās izglītības kompetences cen-
tri un pārējās profesionālās izglītības iestādes, 
kuru padotība pamatā plānota pašvaldībām”. 

No vienas puses, pašvaldībām pārņemot savā pado-
tībā profesionālās izglītības iestādes, rodas iespēja 
nodrošināt reģionālajam darba tirgum nepiecie-
šamo speciālistu sagatavošanu, taču, ņemot vērā 
pašvaldību pieredzi ar profesionālo izglītības ie-
stāžu pārņemšanu, ir svarīgi novērtēt ēku tehnisko 
stāvokli, mācību materiālus, tehniskās bāzes līmeni 
un atbilstību, profesionālās izglītības programmas 
atbilstību tirgus pieprasījumam un valsts budžeta 
finansējuma saņemšanas iespējas konkrētas profe-
sionālās izglītības programmas īstenošanai. 

Komitejā tika ierosināts profesionālajai izglītībai vel-
tīt Izglītības un kultūras komitejas sēdi, pieaicinot 
IZM speciālistus un pašvaldību pārstāvjus, kuri ir 
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pārņēmuši savā pārziņā valsts profesionālās izglītī-
bas iestādes.

Kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai ļoti būtiska 
loma ir pedagogu motivācijas un profesionālās 
pilnveides sekmēšanai. 2009. gadā valsts budže-
ta grozījumu rezultātā finansējums mērķdotācijām 
pašvaldībām pedagogu darba samaksai samazinā-
jās par aptuveni 50% un darba samaksas sistēmā 
tika veiktas būtiskas pārmaiņas, ieviešot jaunu fi-
nansēšanas principu “nauda seko skolēnam”. Tādē-
jādi ievērojami samazinājās pedagogu darba likmju 
skaits pamata un vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēs. Finansēšanas princips radīja ne tikai izkropļotu 
konkurenci starp skolām, bet arī diferencētu peda-
gogu darba samaksu par vienu likmi, kas veidoja 
diferenciāciju pedagogu darba samaksā par vienu 
likmi dažādos novados ar dažādu skolēnu skaitu un 
skolēnu/pedagogu skaita attiecību par sliktu lauku 
skolu pedagogiem.

2013. gadā ir izstrādāts Informatīvais ziņojums 
““Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu 

motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma”, tās 
izstrāde un ieviešana”, kuras mērķis ir izveidot vis-
pārējās un profesionālās izglītības pedagogu moti-
vācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kva-
litātes novērtēšanas sistēmas sasaisti. 

E. Papule sniedza informāciju par ES struktūrfon-
diem – par atbalsta jomām un saņēmējiem, akcen-
tējot jomas, kurās finansējums tiks novirzīts: paš-
valdību skolām; pedagogiem; izglītības saturam 
un kvalitātei un jauniešu atbalstam. Izglītības un 
kultūras komitejas locekļi norādīja, ka jautājumu 
par ES struktūrfondu pieejamību ir nepieciešams 
skatīt paplašināti, pieaicinot IZM Struktūrfondu uz-
raudzības departamenta darbiniekus. Detalizētāku 
pārskatu par komitejas sēdi lasiet šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3664.

Ināra Dundure
LPS padomniece

28. janvārī plkst. 13.00 notiks LPS Tehnisko prob-
lēmu komitejas sēde.

Darba kārtībā skatīs šādus jautājumus: 

Par Pašvaldību attīstības vadlīnijām 1. (ziņo M. Pū-
ķis, LPS vecākais padomnieks).
Par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” 2. 
(uzaicināti Ekonomikas ministrijas Būvniecības 
un mājokļu politikas departamenta pārstāvji, 
līdzziņo A. Vilks, LPS Tehnisko problēmu komite-
jas loceklis).
Par LPS Būvniecības apakškomisijas sastāvu 3. 
(ziņo A. Salmiņš, LPS padomnieks).
Jaunais Būvniecības likums saistībā ar būvinženie-4. 
ru sagatavošanu RTU (ziņo M. Vilnītis, RTU Būvnie-
cības fakultātes Būvražošanas katedras vadītājs).
Par normatīvajiem aktiem, kas izdoti saistībā ar 5. 
Būvniecības likumu:

Par situāciju būvuzraudzībā 5.1. (ziņo M. Strau-
me, Latvijas Būvinženieru savienības Valdes 
priekšsēdētājs).
Latvijas Būvinženieru savienības viedoklis 5.2. 
par normatīvajiem aktiem (ziņo M. Strau-
me, Latvijas Būvinženieru savienības Valdes 
priekšsēdētājs).

Pašvaldību viedoklis par normatīvajiem ak-5.3. 
tiem un priekšlikumi par Būvniecības likuma 
spēkā stāšanās kārtību (ziņo J. Grundbergs, 
LPS Būvniecības apakškomisija; A. Salmiņš, 
LPS padomnieks. Uzaicināti Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības un mājokļu politi-
kas departamenta pārstāvji).

Sēde notiks Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 (LPS 4. stāva 
zālē).

30. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks cikla 
“Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un 
investīciju piesaistes veicināšanā” diskusija par 
piedāvājumu gatavošanu investoriem un LIAA ie-
teikumiem investoru uzrunāšanai.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka šai diskusijai tiks nodro-
šināta video tiešraide internetā. Tas nozīmē, ka da-
lībnieki, kuriem nav iespējams ierasties uz diskusiju 
klātienē, varēs vērot tās norisi internetā, kā arī pie-
dalīties diskusijās un uzdot jautājumus, izmantojot 
e-pastu tiesraide@lps.lv.

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK
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Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Diskusiju rīko Latvijas Pašvaldību savienība sadar-
bībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 
Diskusija notiks LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 
4. stāvā.

Par programmas projektu “Darbības programma 
“Izaugsme un nodarbinātība” 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par būvinspektoriem”, 2. pielikums.

LPS NESASKAŅo

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASĪTIE DoKuMENTu PRoJEKTI

VSS-70 – Likumprojekts “Eiropas Savienības struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plā-
nošanas perioda vadības likums”

VSS-84 – Noteikumu projekts “Noteikumi par kārtī-
bu, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē spe-
ciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”

VSS-85 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā Valsts 
robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un trans-
portlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, 
pa kuriem noteikta ārējā robeža”

VSS-75 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos 
Nr.1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība 
un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos 
palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku””

VSS-88 – Noteikumu projekts “Vēsturiskā mantoju-
ma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums”

VSS-73 – Likumprojekts “Slīteres nacionālā parka 
likums”

PRoJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

30. janvārī plkst. 10:00 notiks 
republikas pilsētu un nova-
du izglītības pārvalžu vadī-
tāju un izglītības speciālistu 
seminārs, kurā iepazīstinās 

ar pētījumu “Efektīvas pārvaldības un funkciona-
litātes faktors izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas 
procesā”, kas būs pamats tālākai IZM diskusijai ar 
pašvaldībām par skolu tīklu Latvijā. Darba kārtību 
skatīt 3. pielikumā.

Ineses Galantes fonda koncertu piedāvājumi 
pašvaldībām

Ineses Galantes fonds piedāvā pašvaldībām kopīgi 
organizēt kvalitatīvus koncertus. LPS Valde ir ie-
pazīstināta ar Ineses Galantes fonda iecerētajām 
aktivitātēm Latvijas pašvaldībās, lai popularizētu 
klasiskās mūzikas žanru, atbalstītu talantīgus bēr-

nus un jauniešus ceļā uz muzikālo un vokālo izglī-
tību. I. Galantes fonds piedāvā LPS sadarbību tieši 
informācijas nodošanā pašvaldībām, ko Valde arī 
apstiprināja. 

Sīkāku informāciju par I. Galantes fondu un kon-
certu piedāvājumiem pašvaldībām, lūdzu, skatiet 
4. pielikumā.
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“Lielā talka” izsludina konkur-
su pašvaldību koordinatoriem 
par tēmu “Tīra Baltijas jūra 
sākas tavā galvā”. Pieteikša-
nās konkursam līdz 2014. gada 
21. februārim. Konkursa uz-
devumu īstenošanas laiks: 

2014. gada 1. marts–11. aprīlis. Pirmo trīs vietu ie-

guvējiem balvā dāvanu kartes EUR 3000, EUR 2000 
un EUR 1000 apmērā ceļojumam uz paša izvēlētu 
gala mērķi. Konkursa nolikumu, pieteikuma anke-
tu un vērtēšanas kritērijus varat atrast šeit: http://
www.talkas.lv/?page=552&article=3047.

Papildu informācija par konkursu: andra.mikluca-
ne@lps.lv; tālr. 26343430.

Plānoti atklāti projektu konkursi 
jaunatnes politikas ieviešanai

2014. gadā Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra plāno izsludināt trīs atklāto projektu 
konkursus Jaunatnes politikas valsts programmas 
2014.gadam ietvaros – divos konkursos projektu 
iesniedzēji ir pašvaldības, bet trešajā – jaunatnes 
organizācijas. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/jaunumi/15847.

Tuvojas iesniegšanas 
termiņi ES program-
mas “Radošā Eiropa” 

konkursos

Eiropas Savienības programmas “RADOŠĀ EIROPA” 
(2014–2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostip-

rināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un 
veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt 
Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, 
jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas 
kultūras un radošo nozaru spējas darboties starp-
tautiski. Sīkāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/15852.

Par dažādiem ES projektu konkursiem, pasāku-
miem, semināriem skatiet Reģionālo ES struktūr-

fondu informācijas centru mājaslapā:  
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums

Rīgas Menedžeru skola piedāvā pašvaldībām iz-
mantot veiksmīgi pārbaudītu risinājumu enerģi-
jas ekonomijai ēkās (galvenokārt skolās, arī bēr-
nudārzos, muzejos u.c.).

Nekādas papildu investīcijas nav nepieciešamas. 
Iniciatīvas pamatā ir pareiza motivācija. 50% no 
ietaupītajiem līdzekļiem saņem iestāde, kuras ēkā 

panākts ietaupījums, savu vajadzību segšanai, bet 
50% ir pašvaldības ieguvums. Ekonomija tiek ap-
rēķināta, salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu vidējo 
tēriņu līmeni.

Iniciatīvas jēga: ēkas “iemītnieki” (skolotāji, sko-
lēni, tehniskie darbinieki un citi) pastiprināti pie-
vērš uzmanību enerģijas taupīšanai, tā samazinot 
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patērētās siltuma enerģijas, elektrības, ūdens, at-
kritumu izvešanas izmaksu apjomu. Neveicot kar-
dinālus rekonstrukcijas darbus (ēku siltināšanu, 
logu nomaiņu utt.), var sasniegt līdz 8% kopējo iz-
mantojamo resursu ekonomiju. 2009.–2012. gadā 
šī shēma tika veiksmīgi ievesta 58 skolās deviņās Ei-
ropas valstīs. Skat. www.euronet50-50.eu. Plašāka 
informācija http://www.euronet50-50max.eu./lv/. 

Visus ar iniciatīvu saistītos materiālus bez maksas 
nodrošinās un konsultēs Rīgas Menedžeru skola.

Jautājumus un pieteikumus lūdzam sūtīt: mil.aleks.
mil@gmail.com. Tālrunis konsultācijām: 29 235 285.

“Lauku ceļotājs” aicina Latvijas 
lauku tūrisma uzņēmējus pie-
teikties zīmei “Latviskais man-
tojums”, kas tiks piešķirta nu jau 
trešo reizi. Aicinām pieteikties 
pašus uzņēmējus, kā arī mudinām 
tūrisma informācijas centrus, paš-
valdības un kultūras mantojuma 

zinātājus informēt “Lauku ceļotāju” par tūrisma 

objektiem, kas atbilst zīmes kritērijiem. 
Lai pieteiktos zīmei, lūdzam iesūtīt aizpildītu pie-
teikšanās anketu uz epasta adresi: lauku@celo-
tajs.lv līdz 2014. gada 3. martam. Jautājumu gadī-
jumā lūdzam rakstīt: elina@celotajs.lv vai zvanīt: 
+371 29175362. Sīkāka informācija šeit: http://
www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Interreg_IVA-He-
ritage_Tourism/Documents/pieskirshana_latvis-
kais_mantojums_zime.doc.

Aicina piedalīties 
informatīvā semi-
nārā par iespējām 
veidot jaunatnes 

jomas projektus ES programmā “Erasmus+”, ak-
tualitātēm 2014. gadā un eformu aizpildīšanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
aicina jauniešus, jaunatnes un dažādu citu organi-
zāciju, kuru darbs saistīts ar jauniešiem, pārstāvjus 
un citas jaunatnes darbā iesaistītas personas pieda-
līties seminārā par Eiropas Savienības programmu 
“Erasmus+”, jaunatnes informācijas tīklu “Eurode-
sk”, JSPA aktualitātēm 2014. gadā un projektu pie-
teikuma veidlapu jeb e-formu aizpildīšanu. Semi-
nārs notiks 3. februārī plkst. 11:00–15:00 viesnīcā 
“Maritim Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1 Rīgā).

Īpaši aicinām pieteikties tos, kas plāno iesniegt jau-
niešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu 
uz 17. marta projektu iesniegšanas termiņu, lai ie-
pazītos ar projektu e-formām.

Seminārs ir bez maksas! Lai pieteiktos seminā-
ram, līdz 2014. gada 30. janvāra plkst. 12:00 elek-
troniski jāaizpilda pieteikuma anketa saitē http://
ej.uz/9e6o.

Informatīvie pasākumi par “Erasmus+” jaunatnes 
jomas projektiem notiks arī Latvijas reģionos. De-
talizētāka informācija pieejama www.jaunatne.
gov.lv. Sīkāka informācija šeit: http://jaunatne.gov.
lv/lv/raksti/piedalies-informativa-seminara-par-ie-
spejam-veidot-jaunatnes-projektus-es-program-
ma-erasmus.
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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 Sarkanā Krusta 
jaunatne” izsludina pieteik-
šanos bezmaksas vienau-
džu izglītotāju apmācību 
ciklam “Nākotnes akadē-
mija”. Vairāk informācijas 
šeit: http://lskj.lv/klusti-
par-vienaudzu-izglitotaju/.

Apmācību ciklam “Nākotnes akadēmija” tiks at-
lasīti 30 radoši, motivēti un zinātkāri jaunieši 
15–30 gadu vecumā no visas Latvijas. Vienaudžu 

izglītotāji ir speciāli apmācīti un motivēti jaunieši, 
kuri vada un organizē dažādas izglītojošas aktivitā-
tes vienaudžiem. Gaidām, ka sadarbosies ar LSKJ 
ilgtermiņā un nodosi savas zināšanas vienaudžiem 
vismaz reizi mēnesī. Piesakies apmācību ciklam 
“Nākotnes akadēmija” līdz 14. februārim, aizpildot 
pieteikuma veidlapu elektroniski: http://ejuz.lv/
px0qh. Atlases rezultāti būs pieejami pēc 17. feb-
ruāra – sazināsimies ar katru interesentu personīgi. 
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt: 67336653 vai 
rakstīt: apmacibas@lskj.lv.
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