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18. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde. Sēdē 
piedalījās izglītības un zinātnes ministre I. Druviete 
(foto 2. no kreisās). Sīkāk par to lasiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3725.

Sēdes darba kārtībā izskatīja jautājumu par vispā-
rējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
iestāžu tīkla strukturālo reformu Izglītības attīstī-
bas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam. Komite-
ja nolēma, ka šī gada 3. ceturksnī atkārtoti izskatīs 
komitejā vispārējās vidējās un profesionālās izglī-
tības iestāžu tīkla reformas gaitu. Sēdē apsprieda 
arī jautājumu par Profesionālās izglītības likuma 
grozījumiem. Sēdes noslēgumā Jelgavas novada 
pašvaldības un Kokneses novada pašvaldības pār-
stāves dalījās pieredzē par valsts profesionālās iz-

glītības iestāžu pārņemšanu. Sēdē nolēma arī turp-
māk, plānojot komitejas darba kārtību, aicināt paš-
valdības dalīties ar labās prakses piemēriem.

Prezentācijas un komitejas sēdes videoierakstu var 
atrast šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3712.

18. februārī notika LPS Finanšu un ekonomikas ko-
mitejas sēde. Tajā izskatīja šādus jautājumus: par 
Valsts informācijas sistēmu savietotāja izmanto-
šanu un datu sniegšanu e-pakalpojuma “Nekusta-
mā īpašuma nodokļa nomaksa” darbināšanai; par 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā 
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īpašuma nodokli”” (1063/Lp11); MK 04.02.2014. 
noteikumi nr. 75 “Noteikumi par vides aizsardzī-
bas vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem 
īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”. Sēdē apsprieda arī Latvijas pašvaldību 
attīstības vadlīniju projektu. Komitejas locekļus ie-
pazīstināja ar aktuālo informāciju par valsts plānoto 
mērķdotāciju pašvaldībām elektroenerģijas cenas 
pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām un 
par MK 17.12.2013. noteikumiem nr. 1523 “Kārtība, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām 
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei”. Video un 
prezentācijas par jautājumu saistībā ar Valsts infor-
mācijas sistēmu savietotāja izmantošanu un datu 
sniegšanu e-pakalpojumu pieejamas šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3714.

20. februārī notika LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas sēde, kurā galvenais darba kārtības jautājums 
bija elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimnie-

cībām. AS “Sadales tīkls” klientu līgumu direktors 
Vents Kleikalīdis norādīja, ka, atveroties elektro-
enerģijas tirgum, AS “Sadales tīkls” turpinās elek-
troenerģijas piegādi katram uzņēmumam un māj-
saimniecībai, kā arī nodrošinās sadales elektrotīklu 
ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, 
taču mājsaimniecības un uzņēmumi elektroener-
ģiju pirks brīvā tirgū un rēķinu par elektrības pa-
tēriņu (kurā tiks iekļautas arī citas komponentes – 
OIK, PVN, maksa par sadales tīklu pakalpojumiem) 
mājsaimniecības maksās elektroenerģijas tirgotā-
jam. V. Kleikalīdis arī norādīja, ka turpmāk katras 
mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņš tiks no-
teikts trīs iespējamos veidos: 1) ar distances sazi-
ņas līdzekļiem; 2) lietotājs pats sniegs patēriņa da-
tus; 3) lietotājs maksās par elektrību, balstoties uz 
vēsturisko vidējo mēneša patēriņu. Tika apspriests 
arī jautājums par tirgotāja izvēli, ja īpašumam ir 
īpašnieks, bet tam ir arī īrnieks; par elektroener-
ģijas apmaksu attālās viensētās dzīvojošajiem; par 
elektroenerģijas atslēgšanu un pieslēguma atjau-
nošanu un elektroenerģijas tirgotājiem.

Komitejas sēdē tika skatīts arī jautājums par noteiku-
miem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas 
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nosacījumiem, par ko informēja AS “Sadales tīkls” 
pieslēgumu direktors D. Leons.

AS “Sadales tīkls” Dispečervadības direktors G. Ka-
cēns informēja par AS “Sadales tīkls” operatīvo 
sadarbību ar pašvaldībām masveida bojājumu un 
stihisku nelaimju gadījumā. G. Kacēns norādīja, 
ka AS “Sadales tīkls” lūgusi pašvaldībām iesniegt 
sarakstus ar vitāli svarīgiem objektiem no elektro-
apgādes viedokļa viņu teritorijā (kam primāri būtu 
jāatjauno elektroapgāde bojājumu vai stihiskas ne-
laimes gadījumā). Atbildes saņemtas no 73 pašval-
dībām, un diemžēl dati liecina, ka skatījums uz to, 
kas ir svarīgākais objekts no elektroapgādes viedok-
ļa pašvaldības teritorijā, ir ļoti dažāds. AS “Sadales 
tīkls” ierosināja, ka elektroapgāde pirmām kārtām 
būtu jāatjauno: slimnīcām ar operāciju zāli; veco 
ļaužu pansionātiem; bērnunamiem; atklāts palika 
jautājums par kanalizācijas stacijām un ūdensvada 
stacijām.

Komitejas locekļi nolēma:
atbalstīt AS “Sadales tīkls” ierosinājumu;- 
pilnvarot LPS padomnieku Aino Salmiņu sadar-- 
bībā ar AS “Sadales tīkls” kopīgi izstrādāt kri-
tērijus, pēc kuriem noteikt šos vitāli svarīgus 
objektus no elektroapgādes viedokļa;

pēc kritēriju izstrādes nosūtīt tos pašvaldībām - 
objektu izvērtēšanai un AS “Sadales tīkls” pre-
cizēt objektu sarakstus;

pēc kritēriju izstrādes kopīgi ar AS “Sadales - 
tīkls” izanalizēt, vai vitāli svarīgi objekts pašval-
dībā var būt kanalizācijas stacijas, ūdensvada 
stacijas, kā arī ņemt vērā, vai atsevišķiem ob-
jektiem jau ir pieejami ģeneratori.

Sēdes noslēgumā komitejas locekļi apstiprināja sa-
runu tēmas ar Aizsardzības, Satiksmes, Ekonomikas 

un Iekšlietu ministrijām un padomnieks A. Salmiņš 
komitejas locekļus iepazīstināja ar apkures parā-
diem pašvaldībās 2014. gada 1. janvārī. 

21. februārī Latvijas Pašvaldību savienība sadar-
bībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 
(LIAA) organizēja noslēguma diskusiju par pašval-
dības lomu un iespējām uzņēmējdarbības attīstībā

LIAA direktors Andris Ozols pastāstīja par ES fondiem 
jaunajā plānošanas periodā un LIAA sniegto atbal-
stu uzņēmējiem un pašvaldībām. Uzņēmējdarbības 
attīstībā būtiskas ir VARAM iespējas sniegt atbalstu 
publiskās infrastruktūras sakārtošanā pašvaldībām, 
tāpēc diskusijā svarīga bija VARAM Reģionālās po-
litikas departamenta direktora Raivja Bremšmita 
prezentācija un viedoklis par reģionālās ekonomikas 
attīstību, apzinot vietējos resursus un specializāciju, 
kā arī informācija par pašvaldību iespējām uzņēmēj-
darbības infrastruktūras sakārtošanā.

Diskusijas laikā tika secināts, ka ar esošo 9 + 21 
uzstādījumu un ES fondu sadalījuma plānu pastāv 
risks uzņēmējdarbības attīstībai daudzās pašvaldī-
bās, un risinājumam tika piedāvāts izveidot valsts 
investīciju programmu (VIP), kuras mērķis būtu 
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība. Apzinot 
nepieciešamo investīciju apjomus ārpus 9 + 21 eso-
šajām pašvaldībām un saskaņojot VIP finansējamo 
projektu kvalitāti un atbilstību ar valdības attīstības 
stratēģiju “ekonomikas izrāviens”, būtu iespējams 
attīstīt pieslēguma infrastruktūru un industriālās 
teritorijas vairākās pašvaldībās.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos



26. februārī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pie-
dalījās Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
Monitoringa komitejas sēdē Nikosijā (Kiprā), kuras 
laikā tika apstiprināti vairāku valstu pašvaldību un 
reģionu demokrātijas ziņojumi (t. sk. Zviedrijas, Nī-
derlandes, Lielbritānijas un Armēnijas). Darba kār-
tībā bija iekļauti arī jautājumi par cilvēktiesībām un 
situāciju Ukrainā.

25. februārī notiks Latvijas Novadu apvienības 
Valdes sēde, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālā 
kultūras centra direktora p.i. Mārīte Grebzde un 
citi darbinieki. Sēdē paredzēts apspriest aktualitā-
tes tautas mākslas kolektīvu darbībā, aktualitātes 
kultūras centru darbībā un plānotos pasākumus 
kultūras jomā 2015. gadā, kā arī apspriest jautāju-
mu par kultūrizglītības mērķdotācijām. LPS padom-
niece Sniedze Sproģe runās par Zemes pārvaldības 
likumu.

Ievērībai 
Jaunums komitejām: LPS mājaslapā ir pieejama 
jauna sadaļa “Komiteju dokumenti”: http://www.
lps.lv/LPS/Komiteju_dokumenti/, kurā pēc sēdes 
visi interesenti, ne tikai reģistrētie komiteju locekļi 
varēs atrast komitejās izskatītos jautājumus, proto-
kolus, prezentācijas un dokumentus.

Iepirkumu veicējiem 
2014. gada 17. februārī stājas spēkā Komercliku-
ma grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk, reģistrējot 
uzņēmumu vai citu subjektu, reģistrācijas apliecī-
bas vairs netiks izsniegtas.

Reģistrācijas apliecība apliecina tikai to, ka tiesību 
subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neaplieci-
na to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv 
un tā darbība nav izbeigta. Obligāts pienākums to 
saņemt vai uzrādīt valsts un pašvaldību institūcijās 
noteiktos gadījumos uzņēmējiem vai citiem reģis-
trētajiem subjektiem ir tikai papildu administratī-
vais slogs, kam nav juridiskas nozīmes. Tāpēc Uz-
ņēmumu reģistra (UR) klienti tiek aicināti turpmāk 
reģistrācijas apliecības nepieprasīt, jo tās vairs ne-
būs obligātas un tiks izsniegtas par maksu pēc paša 
klienta pieprasījuma. Savukārt valsts un pašvaldību 
iestādes darbiniekus aicina to ņemt vērā un turp-
māk uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu 
pārbaudīt UR mājaslapas meklētājā, kur jebkuram 
interesentam aktuālo informāciju par konkrēto 
subjektu ir iespēja operatīvi uzzināt bez maksas.
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Meklē risinājumus, kā veicināt jauniešu 
stažēšanās iespējas

Pēdējā laikā arvien biežāk dažāda līmeņa diskusi-
jās dzirdami aicinājumi pielāgot jauniešu izglītību 

darba tirgus prasībām, lai tādējādi radītu labākus 
nosacījumus jauniešu ienākšanai darba tirgū un 
samazinātu bezdarbu. Kā vienu no iespējamajiem 
risinājumiem Eiropas Komisija piedāvā izveidot 
Stažēšanās kvalitātes sistēmu, kas bija centrālais 
diskusiju jautājums arī 18. februārī Briselē (Beļģijā) 
notikušajā Eiropas Savienības Reģionu komitejas 
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Ekonomikas un sociālās politikas komisijas sanāk-
smē. Šī kvalitātes sistēma papildinātu “Jauniešu 
garantijas” iniciatīvu un uzlabotu jauniešu iespējas 
stažēties pēc mācību beigšanas vai meklējot dar-
bu, vienlaikus nepalielinot birokrātisko slogu darba 
devējiem.
Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs stažieri jopro-
jām saskaras ar virkni problēmu, piemēram, tiem 
bieži vien liek darīt “melnos darbus”, kas nebūt ne-
veicina profesionālo izaugsmi. Tāpat stažieri nereti 
par darbu nesaņem nekādu atalgojumu un nav soci-
āli apdrošināti. Reģionu komitejas pārstāvji aicināja 
Eiropas Komisiju bezdarba samazināšanas pasāku-
mos vairāk iesaistīt pašvaldības, gan deleģējot tām 
jauniešu atbalsta funkcijas, gan arī neaizmirstot 
šīm aktivitātēm papildus piešķirt finanšu līdzekļus. 
Kauņas pašvaldības mērs Andrius Kupčinsks, kurš 
gatavo ziņojumu par šo jautājumu, aicināja dalīb-
valstis, pašvaldības un sociālos partnerus dalīties 
labās prakses piemēros, lai pakāpeniski uzlabotu 
informētību par dalībvalstu veiksmes stāstiem šajā 
jomā. “Eiropas Savienības dalībvalstu vidū valda 
liela dažādība, tāpēc nevarēsim izveidot vienotu 
modeli visai Eiropai. Taču ticu, ka mums jāapvieno 
dažādi finanšu avoti, lai izveidotu efektīvas stažēša-
nās finansējuma shēmas,” norādīja Kupčinsks. Viņš 
arī aicināja darba devējus neizmantot stažierus kā 
lētu darbaspēku, jo tas ir pretrunā stažēšanās jēgai 
un būtībai.
Latvijas delegācijas pārstāvis LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis diskusijā norādīja, ka 28 Eiropas Savie-
nības dalībvalstīs ir dažādas izglītības un apmācību 
sistēmas, tāpēc nebūtu jātiecas uz stažēšanās sis-
tēmas unificēšanu un centralizēšanu. Viņš aicināja 

ne tikai vairāk izmantot dalībvalstu pieredzi, bet arī 
neaizmirst par atbalsta pasākumiem pašvaldībām 
un uzņēmējiem. “Mums jāļauj darboties katram 
uz vietas, mudinot izmantot kaimiņu pieredzi, kuri 
jau sasnieguši labus rezultātus. Taču līdztekus šiem 
pasākumiem būtiski ir ekonomiskie atbalsta pasā-
kumi uzņēmējiem, lai tie būtu ieinteresēti prakses 
vietas nodrošināt,” sanāksmē norādīja Jaunsleinis.
Statistika liecina, ka 2013. gada jūlijā Latvijā bija 
aptuveni 240 000 jauniešu vecumā no 15 līdz 24 
gadiem, no kuriem 30 000 nemācījās, nestrādāja 
un neapguva arodu.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par ziņojumu turpmākai rīcībai “Par Eiropas Savie-
nības fondu darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģi-
jas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un 
garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu 
attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzī-
votāju veselības uzlabošanai” ieviešanu”, 1. pieli-
kums.

Par Ministru prezidenta 20.1.2014. rezolūciju nr. 
18/SAN-412/17940(2013), 2. pielikums.

Par pamatnostādņu projektu “Vides politikas pa-
matnostādnes 2013.–2020. gadam”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteiku-
mos nr. 447 “Rāznas Nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, 4. pie-
likums.

Par noteikumu projektu “Dzelzceļa būvnoteikumi”, 
5. pielikums.

Par ziņojumu turpmākai rīcībai “Par Eiropas Savie-
nības fondu darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa 
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“Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģi-
jas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un 
garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu 
attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzī-
votāju veselības uzlabošanai” ieviešanu”, 6. pieli-
kums.

VSS-170 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās 
dzīvojamās mājas “Kurpnieki”, Barkavas pagastā, 
Madonas novadā, nodošanu privatizācijai”

VSS-171 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šās dzīvojamās mājas “Rušiņi”, Īvānos, Aiviekstes 
pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai”

VSS-156 – Rīkojuma projekts “Par 17.Baltijas valstu 
studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” rī-
košanu”

VSS-158 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos 
Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būv-
darbus””

VSS-159 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 

kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 
“Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām””

VSS-168 – Noteikumu projekts “Dabas parka “Sau-
ka” individuālie aizsardzības un izmantošanas no-
teikumi”

VSS-172 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos 
Nr.135 “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individu-
ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

VSS-162 – Noteikumu projekts “Medību noteiku-
mi”

VSS-166 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”

2014. gada 19. februārī notika pēdējā saskaņoša-
nas sanāksme likumprojektam “Grozījumi Valsts 
informācijas sistēmu likumā”, kurā LPS saskaņo-
ja piedāvāto projekta redakciju. Saskaņošana ilga 

kopš 2013. gada 25. jūlija.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKuMENTu PROJEKTI

ĪSzIŅAS PAR LPS NESASKAŅOTO LIKuMPROJEKTu VIRzĪBu

Aicinām piedalīties seminārā–diskusijā “Latvi-
jas pašvaldību sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. 
Veiksmes stāsti un izaicinājumi”, ko organizē Lat-
vijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Ārlietu mi-
nistriju.

Seminārs notiks 5. martā plkst. 13:30–16:30 Ārlie-
tu ministrijas Preses konferenču zālē Rīgā, K. Valde-
māra ielā 3.

Semināra darba kārtību skatiet 7. pielikumā.

Pieteikšanās dalībai seminārā LPS mājaslapā www.
lps.lv, sadaļā “Semināri un Video”, vai sekojot sai-
tei: http://www.lps.lv/Seminari_un_video/.

Elita Kresse, padomniece ārējo sakaru jautājumos
67508534, 29123301, e-pasts: elita@lps.lv
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Jau otro gadu Izglītības un zinātnes ministrija iz-
sludina atklātu projektu konkursu “Sporta inven-
tāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”

Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta in-
ventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs (pirms-
skolās, pamatskolās un vidējās izglītības iestādēs) 
attiecīgā vispārējās izglītības posma prasībām atbil-
stošu vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veici-
nātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un 
vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostip-
rinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, 
sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (mi-
nistrijas 2014. gada valsts budžeta programmas 
09.00.00. “Sports” apakšprogrammas 09.09.00. 
“Sporta federācijas un sporta pasākumi”) un pro-
jekta pieteicējas pašvaldības līdzfinansējuma. Tālāk 
lasiet šeit: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/
sports/pasakumi/10794.html.

LR Kultūras ministrija kā vadošā iestāde izsludina 
atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu 
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda 2012. gada programmas papildu atlases 
kārtā šādai aktivitātei: 1. “a” aktivitātē “Valodas 
un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu 
pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības vei-
došanai” (turpmāk – 1. “a” aktivitāte); 

1. “a” aktivitātē pieejamais finansējums viena pro-
jekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir 
EUR 20 000–80 000.

1. “a” aktivitātē pieejamais finansējums ir 
EuR 793 465,36, no kura 75% ir Eiropas Trešo 
valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansē-
jums (EUR 595 099,02) un 25% – valsts budžeta 
finansējums (EUR 198 366,34). Papildus šā fonda 
un valsts budžeta līdzekļiem projekta iesnieguma 
finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja fi-

nanšu līdzekļus.

Projektus var iesniegt valsts iestādes, pašvaldības, 
pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas perso-
nas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas or-
ganizācijas, kā arī valsts, pašvaldību vai citu juridis-
ko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas 
augstskolas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Kultūras ministrijā 
personīgi līdz 2014. gada 19. martam plkst. 17.00 vai 
pa pastu (pasta zīmogs – 2014. gada 19. marts).

Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie 
materiāli pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā 
www.km.gov.lv, sadaļā “Starptautiskā finansējuma 
avoti”. Lai iegūtu papildu informāciju par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, lūdzam kontaktēties ar 
Kultūras ministrijas ES fondu departamenta Finan-
šu instrumentu attīstības nodaļas referentu Gati 
Preimani pa tālruni 67330314, vecāko referenti 
Tatjanu Hanovu-Akuļecku pa tālruni 67330313 
vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: etvvif@
km.gov.lv.

Pieteikšanās “Iespējamās misijas” 
7. iesaukumam tikai līdz 3. martam!
Līdz šim interesi par dalību programmā izrādīju-
ši vairāk nekā 380 jauniešu, aktīvi norit atlase, un 

12 pretendentu konkursu jau izturējuši. Šogad “Ie-
spējamā misija” uzņems 30 jaunos skolotājus.

Iesakiet IM saviem draugiem un paziņām. Jaunie-
šiem ir iespēja pierādīt, ka katrs bērns var sasniegt 
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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 

augstus mērķus, jau šodien veidot tādu sabied-
rību, kādā vēlētos dzīvot nākotnē, kā arī pilnvei-
dot sevi. Pirmais solis – reģistrēšanās pieteikuma 
anketai. VIDEO – IM6 dalībnieks Jānis Strods par 

to, kā pieteicies programmā un kā vērtē ieguvu-
mus no dalības. IM VIDEO – IM5 dalībniece Lauma 
Tuča par darbu un iespējām skolā un ticību katram 
bērnam.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” uzsāk jaunu ini-
ciatīvu – tēvu savstarpējā atbalsta grupas program-
mu “Tēvi ir svarīgi”. Programmas mērķis ir sniegt 
atbalstu tēviem, lai veicinātu aktīvu iesaistīšanos 
bērnu audzināšanā un ģimenes dzīvē kopumā.

Programmā paredzētas 6 tikšanās, uz kurām aici-
nāti topošie tēti, tie, kuri jau audzina bērniņus līdz 
5 gadu vecumam. Nodarbības notiks vienu reizi 
nedēļā darbdienu vakaros un ilgs 1,5–2 stundas. 
Diskusijas vadīs tēti, kuri ir gatavi dalīties pieredzē 
un vēlas iedrošināt arī citus apzināties, cik svarīga 
ir tēva loma ikviena bērna dzīvē. Sīkāka informā-
cija: http://centrsdardedze.lv/lv/jaunumi/tikai-te-
viem.
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