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Kultūras ministriju lūdz skaidrot 
nepietiekamo finansējumu mūzikas un 
mākslas skolām

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un 
kultūras komiteja otrdien nolēma lūgt Kultūras mi-
nistrijas skaidrojumu par nepietiekamo finansēju-
mu mūzikas un mākslas skolām, ņemot vērā, ka Mi-
nistru kabineta un LPS domstarpību un vienošanās 
protokolā tam paredzēts 100% valsts finansējums, 
bet realitātē visi līdzekļi netiek saņemti.

Komitejas sēdē diskusijās atklājās, ka pašvaldībām, 

izglītības iestādēm un Kultūras ministrijai ir atšķirī-
ga izpratne par to, ko šie 100% nozīmē, tādēļ KM 
vistuvākajā laikā sagatavos rakstisku skaidrojumu.

LPS norāda, ka 2010. gadā pašvaldības no valsts sa-
ņēma 48% no mūzikas un mākslas skolām nepiecie-
šamā finansējuma un pamazām šī proporcija tika 
palielināta, taču paredzētos 100% nav sasniegusi.

Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas priekš-
sēdētājs Aivars Broks norādīja, ka audzēkņu skaits 
pieaug, bet finansējums tam līdzi nepalielinās. Ar 
pašreizējo audzēkņu skaitu (aptuveni 23 000) būtu 
papildus nepieciešami 5 miljoni eiro gadā.
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Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un ra-
došās industrijas izglītības nodaļas vadītāja Jolanta 
Klišāne pauda, ka problēmas rada atšķirīgā izpratne 
par finansējuma sadalījumu, turklāt šajā jomā ir vēl 
vairāki problēmjautājumi, kas jārisina. Piemēram, 
finansējums paredzēts 23 000 bērnu apmācībai, 
bet dažādu iemeslu dēļ katru mācību gadu ap 3000 
audzēkņu tiek atskaitīti. Ir arī svarīgi, vai mūzikas 
un mākslas skolu absolventi arī turpmāk turpinās 
apgūt profesiju šajā nozarē.

Lai situāciju risinātu, Kultūras ministrija pagaidām 
sagatavos skaidrojumu, bet pašvaldības un LPS tur-
pinās sekot līdzi un pievērst uzmanību, kā tiek ga-
rantēts finansējums šīm interešu izglītības skolām.

LPS vadība Armēnijā augsta līmeņa 
sanāksmē par pašvaldību savienību lomu

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un ģenerālsek-
retāre Mudīte Priede 18.–19. februārī Armēnijas 

galvaspilsētā Erevānā piedalījās Eiropas Padomes 
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa organizē-
tajā darba grupā par pašvaldību savienību lomu.

Šajā sanāksmē LPS pārstāvji dalījās pieredzē par 
Latvijas Pašvaldību savienības izveidošanu, darbību, 
pakalpojumiem biedriem un komunikāciju, kā arī 
sadarbībā ar darba grupu tika atklāts projekts “In-
stitucionālais atbalsts Armēnijas pašvaldību asociā-
cijai”. Šis projekts iekļaujas Eiropas Padomes Vietē-
jo un reģionālo pašvaldību kongresa atbalsta plānā 
Armēnijai, un tā mērķis ir stiprināt Armēnijas vietē-
jo pašvaldību asociāciju, kas dibināta 1997. gadā un 
apvieno vairāk nekā 900 pašvaldības.

Finanšu ministrijā izveidota konsultatīvā 
padome par pašvaldību finansiālo darbību

Finanšu ministrijā izveidota Pašvaldību finansiālās 
darbības konsultatīvā padome, kuras pirmajā sēdē 
ministrs Jānis Reirs ar pašvaldību vadītājiem pār-
runāja aktuālus jautājumus pašvaldību finansiālajā 
darbībā un finanšu izlīdzināšanas modeli.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauž gandarī-
jumu, ka pirms kāda laika izteiktais ierosinājums 
guvis atsaucību un padomē iekļauti pārstāvji no 
visplašākā pašvaldību loka, pārstāvot gan pilsē-
tas, gan lielos, gan mazos novadus.

Izveidotās konsultatīvās padomes mērķis ir nepa-
starpināti ar pašvaldību vadītājiem apspriest pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas modeļa pilnveidošanu.

Jaunizveidotajā padomē pašvaldību viedokli pārstāv 
10 pilsētu un novadu domju vadītāji. Tās sastāvs 



veidots tā, lai aptvertu visu pašvaldību intereses, 
un tajā ir pārstāvji no Latvijas Lielo pilsētu asociāci-
jas, Reģionālo attīstības centru apvienības un No-
vadu apvienības. Pašvaldību finansiālās darbības 
konsultatīvās padomes dalībnieki ir Valmieras pil-
sētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Rēzeknes 
pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaše-
vičs, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis 
truksnis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš, Siguldas novada pašvaldības priekš-
sēdētājs uģis Mitrevics, Valkas novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Auces 
novada pašvaldības priekšsēdētājs Gints Kamin
skis, Dobeles novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns, Beverīnas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja Cilda Purgaile un Mālpils novada 
pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
kā arī Finanšu ministrijas pārtsāvji. Konsultatīvās 
padomes izveides iniciators ir tās priekšsēdētājs fi-
nanšu ministrs Jānis Reirs.

Izmantota Finanšu ministrijas sniegtā informācija

Sociālo dienestu vadītāju apvienībai jauna 
vadība

Pagājušajā nedēļā 
uz kopsapulci sanā-
ca Sociālo dienestu 
vadītāju apvienība 
un ievēlēja jaunu va-

dību. Par apvienības priekšsēdētāju kļuvusi Cēsu 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja 
iveta Sietiņsone, bet vietnieces būs ilze āne no Jel-
gavas un ina Balgalve.

Līdzšinējā apvienības vadītāja turpina darbu LPS ve-
selības un sociālo jautājumu padomnieces amatā.

Biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu va-
dītāju apvienība” darbības pamatmērķis ir veicināt 
sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un 
sekmēt sociālo labklājību, pārstāvēt biedru inte-
reses un aizstāvēt to tiesības pašvaldību un valsts 
institūcijās, veicināt un sekmēt informācijas, piere-
dzes un labas prakses apmaiņu, sadarbību ar soci-
ālās jomas speciālistiem un to organizācijām ārze-
mēs.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Piektdien, 27. februārī, LPS mītnē M. Pils ielā 1, 
4. stāva zālē, notiks Latvijas Novadu apvienības 
Valdes sēde.

LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba 
diskusija “Biznesa inkubācijas iespējas un 
perspektīvas pašvaldībās”

LPS aicija uz diskusiju “Biznesa inkubācijas iespē-
jas un perspektīvas pašvaldībās” 25. februārī plkst. 
14.00 LPS ēkā Rīgā, M. Pils ielā 1.

Ekonomikas ministrija no atlikušā 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda finansējuma ir izsludinājusi 
jaunu iepirkumu, kas paredz, ka katrā plānošanas 
reģionā būs pieejami 5 miljoni eiro. Šis finansējums 

palīdz pastāvēt reģionāliem biznesa inkubatoriem 
līdz 2015. gada beigām, kamēr netiek uzsākta 
2014.–2020. gada plānošanas perioda biznesa in-
kubatoru aktivitāte.

Biznesa inkubatori, inovāciju un kompetenču centri 
ir dažas no atbalsta formām, kas palīdz biznesa uz-
sācējiem. Izvērtējot 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda aktivitātes, ir redzams, ka nepieciešama 
inovatīva pieeja, un jāapzinās, ka pašvaldību loma 
šajā aktivitātē ir būtiska. Pašvaldību lomu apliecina 
tas, ka, lai inkubatori turpinātu darbu, pašvaldības 
finansē telpu nomu un sniedz palīdzību atsevišķu 
jautājumu risināšanā inkubatoriem savā teritorijā, 
jo EM izsludinātais jaunais iepirkums prasa laiku.

LPS diskusijā “Biznesa inkubācijas iespējas un per-
spektīvas pašvaldībās” piedalīsies šādi eksperti:

1. Ogres Biznesa un inovāciju centra izveides pa-
matojums un iegūtā pieredze, uģis Amons, 
Ogres Biznesa un inovāciju centra vadītājs.
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2. Biznesa inkubatora Alojā izveides nepieciešamī-
ba, Valdis Bārda, Alojas novada domes priekš-
sēdētājs.

3. Biznesa inkubācijas veicināšana pašvaldībās. 
Latvijas Studentu biznesa inkubatoru iniciatīvas 
pieredzes stāsts, iveta Cīrule, RISEBA Radošā 
biznesa inkubatora vadītāja.

4. Atziņas par atbalsta instrumentu biznesa uzsā-

cējiem un biznesa inkubatoru attīstības iespē-
jām, Raimonds Aleksejenko, LIAA Programmu 
vadības nodaļas vadītājs.

Šī diskusija notiks ar video tiešraidi internetā. Da-
lībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz diskusiju 
klātienē, varēs vērot tās norisi internetā, kā arī pie-
dalīties diskusijās un uzdot jautājumus. Diskusijas 
tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā http://www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

PRoJeKti, KoNKuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASāKuMi

Lielā talka izsludina konkursu pašvaldībām 
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies”

Lielās talkas izsludinātajā konkursā pašvaldībām 
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” piedalīties var jebkurš 
pašvaldības iedzīvotājs, biedrība, iniciatīvu centrs 
u.c. ciešā sadarbībā ar pašvaldības Lielās talkas ko-
ordinatoru.

Pieteikšanās līdz 27. februārim, konkursa norises 
laiks 2. marts–15. aprīlis.

Pirmo trīs vietu ieguvējiem dāvanu kartes 3000 EUR; 
2000 EUR un 1000 EUR ceļojumam uz paša izvēlētu 
galamērķi.

Aicinām būt aktīviem un piedalīties!

Konkursa nolikums pievienots Infolapas 1. pielikumā.

Pašvaldības var pieteikt projektus 
KPFi konkursam publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai

No 19. februāra līdz 19. martam Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina 
pašvaldības pieteikt projektus publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai. 

Finansējums pieejams Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) atklātajā projektu konkursā “Sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Pieejamais KPFI finansējums ir 2 milj. eiro, bet 
vienam projektam pieejamais KPFI finansējums – 
21 343,08–1 422 871,81 eiro. Maksimāli pieļauja-
mā KPFI atbalsta daļa nepārsniedz 70% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju sama-
zināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismo-
juma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas 

un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazi-
nāt elektroenerģijas patēriņu.

VARAM vērš uzmanību, ka projektā tiek atbalstīta 
energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma 
uzstādīšana un esošā apgaismojuma rekonstruk-
cija, līdz ar to iesniegumam jāpievieno projektā 
iekļauto teritoriju profila shēmas un projektējamā 
apgaismojuma aprēķini katrai iekļautajai profila 
shēmai, kuru izstrādi var uzsākt arī pirms konkur-
sa izsludināšanas. Konkursa nosacījumi attiecībā 
uz konkursā atbalstāmajām aktivitātēm, izmaksu 
attiecināmību un projektu iesniegumu izvērtēša-
na, salīdzinot ar iepriekšējo konkursa kārtu, netiks 
mainīti. 

Projekta īstenošanas termiņš, ieskaitot noslēguma 
pārskata iesniegšanu, ir 2015. gada 29. maijs.

Iesniegumus var iesniegt personīgi SIA “Vides in-
vestīciju fonds” darbadienās plkst. 8:30–17:30 
Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12, LV-1010, 2. stāvā, vai 
sūtīt pa pastu, vai atbilstoši noformētu elektronisko 
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dokumentu veidā sūtīt uz e-pastu: KPFIvertesana@
lvif.gov.lv.

Papildu informācija par projektu iesniegumu sa-
gatavošanu un iepriekšējā konkursa kārtā uzdota-
jiem jautājumiem pieejama VARAM tīmekļa vietnē 

http://ieej.lv/Ac27t.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu 
un iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu: KPFIvertesa-
na@lvif.gov.lv.

“euRoSCoLA” – piedāvājums skolām

EP Informācijas birojs 2. februārī izsludinājis 
“EUROSCOLA” konkursu 10.–12. klašu skolēniem. 
Balva – iespēja dodoties apmaksātā braucienā uz 

Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā).

10.–12. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties kon-
kursā, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par 
ES norisēm, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu 
nozīmi katra cilvēka dzīvē. Šis konkurss ir lieliska ie-
spēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu, 
iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī parā-
dīt plašākai auditorijai skolēnu radošo darbību un 
stratēģisko domāšanu.

“EUROSCOLA” diskusijas notiek nelielās starptautis-
kās grupās, ļaujot skolēniem saprast, ka svešvaloda 
nav šķērslis komunikācijai, bet gan veids, kā vairāk 
uzzināt par citiem un izprast viņu problēmas.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16334/.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs 
apmeklē Rēzeknes slimnīcu

20. februārī Rēzekni apmeklēja veselības ministrs 
Guntis Belēvičs, lai iepazītos ar Rēzeknes slimnīcas 
darbu, uzzinātu par slimnīcas ikdienu un plāniem, 
kā arī kopā ar Rēzeknes slimnīcas un pilsētas do-
mes vadību apspriestu nākotnes sadarbības un at-
balsta iespējas.

Ministrs interesējās par medicīniskā personāla 
skaitu un sastāvu un izteica gandarījumu par to, ka 
Rēzeknes pašvaldība aktīvi piesaista pilsētas medi-
cīnas iestādēm jaunos speciālistus, piemēram, paš-
laik deviņi topošie ārsti saņem Rēzeknes pašvaldī-
bas stipendijas, un drīz vien viņi papildinās Rēzek-
nes slimnīcas profesionāļu komandu. Ministrs dzīvi 
interesējās par visu, kas uztrauc pilsētas mediķus, 
un apsolīja atbalstu narkoloģijas gultu ierīkošanā, 
kā arī solīja izskatīt visus iespējamos variantus un 
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izvērtēt ministrijas iespējas atskurbtuves gultu iz-
veidošanā.

http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/re-
zeknes-zinas/-/veselibas-ministrs-guntis-belevics-
apmekleja-rezeknes-slimnicu/.

Saruna par Alsviķu arodskolas likteni

Trešdien, 18. februārī, Alūksnes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis tikās ar 
Alsviķu arodskolas direktori Anitu Palmu, direkto-
res vietnieci sociālās rehabilitācijas jomā Astrīdu 
Bēteri un Smiltenes tehnikuma direktoru Andri 
Miezīti, tehnikuma projektu vadītāju Zigetu Vīķeli 
un Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes 
vadītāju Guntu Grigori, lai diskutētu par izskanē-
jušo Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri likvidēt 
Alsviķu arodskolu, pievienojot to Smiltenes tehni-
kumam.

Alsviķu arodskola ir Izglītības un zinātnes ministrijas 
pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde, 
kas darbojas kopš 1991. gada. Skola ir īpaša ar to, 
ka tajā personas ar invaliditāti darbspējas vecumā 
no visas Latvijas var iegūt profesionālo pamatizglī-
tību vai arodizglītību, kā arī atjaunot darbspējas un 
saņemt rehabilitācijas pakalpojumus. Audzēkņiem 
ir iespēja iegūt arī vispārējo vidējo izglītību, ko no-
drošina Alūksnes novada vidusskola. Šobrīd skolā ir 
ap 140 audzēkņiem, tā nodrošina darba vietas ap-
mēram 60 Alūksnes novada iedzīvotājiem.

Plašāk: http://www.aluksne.lv/info_data/info15/
feb20_01.htm/.

daugavpils domē interesanta veloparka 
iecere

Daugavpils domei ir iecere pilsētā veidot jaunu ak-
tīvās atpūtas vietu – veloparku. Pagaidām tiek vēr-
tēts, kur to varētu izvietot.

Veloparks ir speciāli konstruēta velo trase, kas sa-
stāv no dažāda izmēra “kalniņiem”, virāžām, kā arī 
nelieliem tramplīniem. Tā nav platāka par diviem 

metriem. Veloparks ir moderna platforma aktīva un 
jautra brīvā laika pavadīšanai visu vecumu un līmeņu 
braucējiem. To var lietot ar 8 pārvietošanās līdzek-
ļiem: ielas velosipēdiem, MTB, BMX, bērnu balansa 
riteņiem, skeitbordiem, longbordiem, skrejriteņiem 
un skrituļslidām.

Kā uzskata speciālisti, veloparki izcili integrējas ai-
navā, un tie noteikti piesaistītu ļoti lielu interesi.

Carnikavas nēģi iekļauti eS Aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā

Turpmāk tirdzniecības 
vietās svaigus un cep-
tus nēģus želejā no 
Carnikavas novada pir-
cēji varēs viegli pazīt 
pēc marķējumā iekļau-
tās ES Aizsargātās ģeo-
grāfiskās izcelsmes no-
rādes. Carnikavas nēģi 

ir pirmais Latvijas pārtikas produkts, kas iekļauts ES 
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. 
Lēmumu par Carnikavas nēģu iekļaušanu Aizsargā-
tu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā Eiropas 
Komisija (EK) pieņēmusi 2015. gada 13. februārī.

Pamatu saiknei ar ģeogrāfisko apgabalu veido Car-
nikavas nēģu zvejas un apstrādes senās vēsturis-
kās tradīcijas un metodes, reputācija konkrētajā 
apgabalā, kā arī nēģu resursu ilgtspējības un krā-
jumu pārvaldīšana. Ar norādi “Carnikavas nēģi” 
marķē tikai Carnikavas novadā no 1. augusta līdz 

http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/veselibas-ministrs-guntis-belevics-apmekleja-rezeknes-slimnicu/
http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/veselibas-ministrs-guntis-belevics-apmekleja-rezeknes-slimnicu/
http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/veselibas-ministrs-guntis-belevics-apmekleja-rezeknes-slimnicu/
http://www.aluksne.lv/info_data/info15/feb20_01.htm/
http://www.aluksne.lv/info_data/info15/feb20_01.htm/


1. februārim ar murdiem Gaujas upes lejtecē pie 
ietekas jūrā zvejotos svaigos un pārstrādātos nē-
ģus, bet tikai tajā gadījumā, ja tie ražoti Carnikavas 
novadā atbilstoši specifikācijai. Ceptus nēģus var 
pakot dažādos iepakojumos – koka kublos, plast-
masas kārbās vai kastēs, kā arī valcētās vai vaku-
uma paplātēs.

Zemkopības ministrija aicina arī citus Latvijas tradi-

cionālo produktu ražotājus sagatavot pieteikumus 
produktu nosaukumu ierakstīšanai kādā no ES aiz-
sargātajiem reģistriem. Jau ziņots, ka ES Garantēto 
tradicionālo īpatnību reģistrā ir iekļauts sklandrau-
sis un salināta rudzu rupjmaize. Pašlaik EK turpinās 
saskaņošana par Latvijas lielo pelēko zirņu ierak-
stīšanu ES Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu re-
ģistrā, kā arī Jāņu siera ierakstīšanu ES Garantēto 
tradicionālo īpatnību reģistrā.

Lauksaimniekiem papildus piešķir 
23 miljonus eiro saimniecību attīstības 
projektu īstenošanai
Zemkopības ministrijā nolemts izņēmuma kārtā 
papildus piešķirt 23 miljonus eiro, lai varētu ap-
stiprināt visus lauksaimnieku sagatavotos atbilsto-
šos projektus Lauku attīstības programmas (LAP) 
2014.–2020. atbalsta pasākumam “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”.

LAP atbalsta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” 1. kārtā līdz šim bija paredzēts finansē-
jums 65,9 miljonu eiro apmērā, taču lauksaimnieku 
sagatavotie projekti šo summu pārsniedza par gan-
drīz 23 miljoniem eiro, tādējādi no 1504 iesniegta-
jiem projektiem 369 paliktu “aiz svītras”.

Plašāk: http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnie-
kiem-papildus-pieskir-23-miljonus-eiro-saimnie-
cibu-attistib?id=4290/.

izglītības un zinātnes ministrija sāk jauna 
skolotāja profesijas standarta izstrādi

Izglītības un zinātnes ministrijā ceturtdien, 19. feb-
ruārī, uz pirmo sēdi sanāca darba grupa, kas līdz 
šā gada 1. jūnijam izstrādās skolotāja profesijas 
standarta projektu. Darba grupas dalībnieki vieno-
jās par uzdevumiem un darbu grafiku. Tāpat tika 
pārrunāta skolotāja profesijas standarta izstrādes 
nepieciešamība, principi un izstrādes procedūra.

“Pēdējo reizi skolotāja profesijas standarts tika ap-
stiprināts pirms desmit gadiem, taču, laikam ejot, 
ir mainījušās ne tikai skolotāja profesijai nepiecie-

šamās kompetences un prasmes. Kopš 2007. gada 
ir notikušas izmaiņas arī normatīvajos aktos, kas 
nosaka profesiju standartu izstrādāšanas kārtību 
un profesijas standarta formātu. Tādēļ Izglītības 
un zinātnes ministrija izstrādā jaunu šīs profesijas 
standartu,” saka izglītības un zinātnes ministre Mā-
rīte Seile. “Tas ir būtiski arī jauno skolotāju sagata-
vošanai, jo, balstoties uz šo standartu, augstākās 
izglītības iestādes izstrādā profesionālās studiju 
programmas, tās licencē un akreditē.”

Plašāk: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informa-
cija-medijiem/12291.html/.

MiNiStRiJu ziņAS

Rankas Profesionālās vidusskola kļūs par 
Valmieras tehnikuma mācību vietu Rankā

Rankas Profesionālās vidusskola 1. septembrī kļūs 
par Valmieras tehnikuma mācību vietu Rankā, sa-

glabājot visas profesionālajā vidusskolā īstenotās 
izglītības programmas. Tādējādi tiks pilnveidots 
mācību programmu klāsts un materiālais nodroši-
nājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Sa-
vienības finansējumu izglītības iestādes attīstībai.
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2014. gada 1. oktobrī profesionālajā vidusskolā mā-
cījās 283 audzēkņi, tostarp 81 audzēknis Eiropas So-
ciālā fonda finansētās grupās. Rankas profesionālā 
vidusskola 2014./2015. mācību gadā īsteno četras 
profesionālās izglītības programmas – “Kokizstrā-
dājumu izgatavošana”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, 
“Viesnīcu pakalpojumi” un “Meža darbi un tehni-

ka”. Profesionālajā vidusskolā var apgūt galdnieka 
palīga, būvizstrādājumu galdnieka, pavāra palīga 
un pavāra, viesmīlības pakalpojumu speciālista un 
motorzāģa vadītāja specialitātes.

Plašāk: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informa-
cija-medijiem/12235.html/.

darbu uzsākusi Latvijas Republikas 
simtgades jauniešu rīcības komiteja

13. februārī uz pirmo sēdi pulcējās Latvijas Republi-
kas simtgades jauniešu rīcības komiteja. Tika apstip-
rināts komitejas nolikums, ievēlēta priekšsēdētāja 
un vietnieki, kā arī pārrunāti aktuālie jautājumi.

Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Elīna Baltskara, 

kas ikdienā kā Valdes locekle darbojas nevalstiskajā 
organizācijā “Youth for City – City for Youth”, rakstot 
un realizējot projektus, kur īpaša uzmanība tiek vel-
tīta jauniešu neformālajai izglītībai un patriotisma 
stiprināšanai. E. Baltskara bijusi arī Cēsu novada jau-
niešu domes priekšsēdētāja. Par priekšsēdētājas viet-
niekiem kļuvuši Mārtiņš Šteins, kurš pārstāv Amatas 
novada jauniešu organizāciju “Nītaureņi”, un Ropažu 
novada pašvaldības pārstāvis Sandris Krūmiņš.

VSS – 512 – Par likumprojektu “Energoefektivitātes 
likums”, 2. pielikums.

Par Ministru prezidentes 2015. gada 3. februāra re-
zolūciju nr. 18/TA-119, 3. pielikums.

LPS SASKAņoŠANAi PiePRASītie doKuMeNtu PRoJeKti

LPS NeSASKAņo

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

VSS-147 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
sociālo drošību””

VSS-148 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts pensijām””

VSS-164 – Ministru kabineta sēdes protokollēmu-
ma projekts “Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr. 
5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu”

VSS-149 – Likumprojekts “Grozījumi Eiropas terito-
riālās sadarbības grupu likumā”

VSS-159 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos 
Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā 
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) iz-
sniegšanu””

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/12235.html/
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/12235.html/
mailto:maija.petermane@lps.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348593
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348593
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348593
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348572
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348590
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4545&document_id=4545
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4544&document_id=4544



