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Latvijā viesojas Azerbaidžānas parlamenta 
Reģionu komisijas deputātu un pašvaldību 
delegācija
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ielūguma 
8.–11. martā Latvijā viesojās Azerbaidžānas parla-
menta Reģionu komisijas deputātu un pašvaldību 
delegācija. Vizītes mērķis – veicināt pieredzes ap-
maiņu un sadarbību valsts un pašvaldību līmenī. 
Vizītes laikā delegācija apmeklēja LR Saeimu, Fi-

nanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju (VARAM), kā arī pašvaldības, ar 
kurām Azerbaidžānas pašvaldības veido sadarbību 
dažādās jomās abu tautu sapratnes un cieņas garā.

9. martā delegācija viesojās LPS, kur tikās ar LPS 
priekšsēdi Andri Jaunsleini un ģenerālsekretāri 
Mudīti Priedi. Priekšsēdis prezentēja Latvijas paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas sistēmu un atbildēja 
uz daudziem Azerbaidžānas kolēģu jautājumiem.
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“Decentralizācijai ir būtiska loma pārvaldes refor-
mu īstenošanā, veidojot autonomas un demokrā-
tiskas vietējās pašvaldības, kas spēj efektīvi veikt 

savus pienākumus,” uzsvēra Andris Jaunsleinis.
Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība un izglītības 
un zinātnes ministrs kārlis Šadurskis 
pārrunā plašu jautājumu loku

11. martā notika LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa, 
padomnieces izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime-
nes jautājumos Ināras Dundures, vecākā padom-
nieka Māra Pūķa un izglītības un zinātnes ministra 
Kārļa Šadurska tikšanās, kuras laikā ministrs uzsvē-
ra, ka izglītības sistēmas attīstības ieceru īstenoša-
nā būtiska loma ir tieši sadarbībai ar pašvaldībām 
un LPS.

Tika pārrunāts plašs jautājumu spektrs, kas saistīts 
ar izglītības politikas īstenošanas iecerēm visās tās 
pakāpēs, kā arī zinātnes jomā. K. Šadurskis iepazīs-
tināja LPS ar procesa virzību un iecerēm, kā palie-
lināt pedagogu algas jau no šā gada 1. septembra, 
kam šogad papildus paredzēti 9 miljoni eiro. Ir iz-
virzīts mērķis – panākt, lai pedagogu atalgojums 
būtu virs sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējām 
algām.

Ar LPS tika pārrunāts arī jautājums par skolu finan-
sēšanas modeli un skolu tīkla sakārtošana, kur bū-
tiska loma ir pašvaldībām. Ministrs izklāstīja savu 

redzējumu par to, ka pedagogu mērķdotācijas fi-
nansējumu turpmāk vajadzētu novirzīt pašvaldī-
bai. Sanāksmes dalībnieki bija vienprātīgi par to, ka 
skola līdz 6. klasei jāsaglabā maksimāli tuvu bērnu 
dzīvesvietai.

Ministrs uzsvēra, ka, paaugstinot pedagogu algas, 
veidosies neproporcionāla attiecība pret atalgoju-
mu augstākajā izglītībā un pirmsskolas izglītībā. Tā-
dēļ nākamā gada valsts budžetā augstākajai izglītī-
bai un zinātnei papildus jāpiesaista 30 miljoni eiro, 
lai trīs gadu laikā ar secīgu finansējuma pieaugumu 
panāktu to, ka beidzot tiek pildītas likumu normas, 
kas nosaka augstākās izglītības un zinātnes finansē-
jumu attiecībā pret iekšzemes kopproduktu.

Ministrs vērsa uzmanību uz finansējuma dispropor-
ciju reģionālajām augstskolām. Ministrs plāno šo 
disproporciju novērst ar finansējuma palielināšanu 
tajos reģionos, kur tas ir proporcionāli mazāks.

Tika pārrunāts arī jautājums par skolas gaitu uz-
sākšanu no sešu gadu vecuma. LPS pauda atbalstu, 
rosinot noteikt pārejas periodu un pēc trīs gadiem 
to noteikt jau kā vispārēju normu. Trīs gadu perio-
dā vecāki varētu izvēlēties, no kāda vecuma bērnu 
laist skolā.
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LPS atbalsta arī ministra ierosinājumu izglītības 
programmā iekļaut trešo sporta stundu.

Plaša diskusija tika veltīta jautājumam par skolotāju 
kvalitātes pakāpju izvērtēšanu, jo šobrīd tajā ir pār-
lieku liela birokrātija un sistēma īsti nesasniedz savu 
mērķi. LPS pauž atbalstu, to sniegušas jau arī citas 
profesionālās organizācijas un sociālie partneri.

Kontekstā ar skolu tīkla sakārtošanas jautājumu 
LPS izteica priekšlikumu izveidot pilotprojektu ma-

zajām skolām, kurām ir pazīmes, ka to pastāvēša-
na nākotnē ir apdraudēta. Pilotprojekts paredzētu 
skolai dot lielāku saimniecisko patstāvību, kā arī 
piemērot izņēmumus, kas ļautu atteikties no da-
žādu specifisku normu piemērošanas. Līdzīgi mo-
deļi ES līmenī tiek izmantoti vairākās citās valstīs, 
piemēram, reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu, 
degradētu vidi u.tml.

Mārtiņš Langrāts,
ministra padomnieks

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē galvenais akcents – 
pieredze publisko ūdeņu apsaimniekošanā

8. martā koknesē notika LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas izbraukuma sēde, kurā 
piedalījās 59 dalībnieki. Šoreiz sēde bija veltīta 
publisko ūdeņu apsaimniekošanas un uzraudzības 
jautājumiem pašvaldībās.

Ar savu pieredzi un vērtīgiem padomiem dalījās 
biedrības “Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” Val-
des priekšsēdētāja Santa Brāle, Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lie-
tuvietis, kā arī Ogres novada Krapes pagasta pār-
valdes vadītāja Inese Sandore.

Uzaicinātie eksperti Andris un Loreta Urtāni pa-
stāstīja par šobrīd Latvijā izmantotajiem ūdeņu 
apsaimniekošanas paņēmieniem, kā arī to, kā iz-
mantot ezerus un to resursus pašvaldībā, lai visu 
intereses būtu apmierinātas.

Pēc spraigām diskusijām komiteja nolēma:

1. LPS sarunās ar VARAM, ZM un TM turpināt ri-
sināt jautājumus par normatīvo aktu izmaiņām 
un to saskaņošanu savā starpā.

2. Sarunās ar IeM aktualizēt jautājumu par pašval-
dību pieeju Sodu reģistram.

3. Organizēt apmācības pašvaldībām par sarunā 
skartajiem jautājumiem (sarunas ar VARAM, 
ZM par normatīvo aktu izmaiņām un LPMC pro
grammas izveide).
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4. LPS un iesaistītajām pusēm popularizēt pozitīvo 
pieredzi Latvijā, ārvalstīs; pašvaldību ieguvu-
mus.

5. Strādāt pie resursu izpētes, plāniem, apmācīt 
speciālistus un veikt uzraudzību.

LPS pateicas visiem par dalību, ekspertiem – par 
vērtīgo informāciju, bet Kokneses pašvaldībai – par 
viesmīlīgo uzņemšanu.

Visas prezentācijas ir publiski pieejamas LPS mājas
lapā: http://www.lps.lv/lv/pasvaldibudarbinie-
kiem/lpskomitejudokumenti/. Pēc saites atvērša-
nas jāizvēlas attiecīgā komiteja.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

ŠoNedēļ uN tuRPMāk

LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusija

14. martā plkst. 15.00–17.30 LPS mītnē (Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē) notiks LPS uzņē-
mējdarbības atbalsta tīkla diskusija.

Diskusija ar LIAA par 3.1.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes 
rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. 

pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un rado-
šo industriju inkubators” īstenošanas noteikumiem 
un pašvaldības sadarbību.

Vēršam uzmanību uz to, ka šī diskusija netiks trans-
lēta video tiešraidē internetā.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

15. martā plkst. 10–12 LPS mītnē (Mazajā Pils 
ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē) notiks LPS Veselības 
un sociālo jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Aktuālā informācija par deinstitucionalizācijas 
gaitu (ziņo: Labklājības ministrijas Sociālo pakal-
pojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne 
Lasmane).

2. LPS un Labklājības ministrijas ikgadējo sarunu 
tēmas (ziņo: LPS padomniece Ilze Rudzīte).

3. LPS un Veselības ministrijas ikgadējo sarunu tē-
mas (ziņo: LPS padomniece Ilze Rudzīte).

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi 
var noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

- pārlūkprogrammā (ieteicams lietot “Internet 
Explorer”) jāatver portāls, izvēloties kādu no 
šīm adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://
www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/;

- jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums tika 
nosūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet: 
nauris.ogorodovs@lps.lv; par piekļuvi LPS ko-
miteju portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā 
vienu dienu pirms paredzētās sēdes sākuma);

 kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sē-
des”;

  jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos
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LPS izglītības un kultūras komitejas sēde

15. martā plkst. 13.00 LPS mītnē (Mazajā Pils ielā 1 
Rīgā, 4. stāva sēžu zālē) notiks LPS Izglītības un kul-
tūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Par Latviešu valodas aģentūras (LVA) atbalstu 
pedagogiem darbā ar patvērumu meklētājiem, 
imigrantiem un reemigrantiem pirmsskolas un 
vispārīgās izglītības iestādēs (piedalās: Dace 
Dalbiņa, LVA direktora vietniece; Vineta Vaiva-
de, LVA Izglītības daļas galvenā metodiķe).

2. Par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbi-
nātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārīgās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” (piedalās: Kris-
tīne Škorņika, Nodarbinātības valsts aģentūras 
Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pa-
sākumu nodaļas eksperte).

3. Pašvaldību sadarbība ar jaunatnes organizāci-
jām Latvijas Mazpulki; Latvijas Skauti un gaidas 
(piedalās: Randa Medne, Latvijas Mazpulku pa-
domes priekšsēdētāja; Ilze Kļava, Latvijas Maz-
pulku padomes priekšsēdētājas vietniece; Agni-
ja Jansone, Latvijas Skautu un gaidu centrālās 
organizācijas valdes priekšsēdētāja).

4. Dažādi jautājumi.

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to var vērot šeit: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/tiesraide/.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

LPS aicina uz uzņēmējdarbības atbalsta 
tīkla diskusiju 

16. martā plkst. 11.00–13.00 LPS mītnē (Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē) notiks uzņēmēj-
darbības atbalsta tīkla diskusija.

Ar VARAM pārstāvjiem tiks diskutēts par Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas SAM 
5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” un SAM 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot iegul-
dījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš-
valdību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vie-
tējo uzņēmēju vajadzībām” izmaksu un ieguvumu 
analīzes metodiku.

Lūgums pirms LPS un VARAM diskusijas iepazīties 
ar izmaksu un ieguvumu analīzes metodiku, kas sa-
stāv no:

1. izmaksu un ieguvumu analīzes matemātiskā 
modeļa Microsoft Excel vidē. 

2. prezentācijasmetodikas par izmaksu un ieguvu-
mu analīzes mērķiem un matemātiskā modeļa 
aizpildīšanas instrukciju.

Izmaksu un ieguvumu analīzes datnes ir pieejamas 
VARAM tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/
lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=21317.

Ņemot vērā, ka šīs abas programmas ietver daudzus 
mainīgos un līdz ar to arī izaicinājumus, kas ietekmē 
investīciju projektu īstenošanu, ar kurām saskar-
sies pašvaldību investīciju projektu vadītāji, lūdzam 
līdz 15. marta plkst. 14.00 iesūtīt jautājumus par šo 
SAM īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot:

a) izmaksu un ieguvumu analīzes matemātis-
kam modelim un pieteikumam;

b) Ministru kabineta noteikumiem nr. 515 “No-
teikumi par publiskas personas mantas izno-
māšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
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metodiku un nomas līguma tipveida nosacī-
jumiem”;

c) Ministru kabineta noteikumiem nr. 735 “No-
teikumi par publiskas personas zemes nomu”.

Šī diskusija tiks translēta LPS interneta vietnē: 
http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesraide.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS domes sēde

30. martā plkst. 10.00 Rīgas domes ēkā (sēžu zālē) 
notiks LPS Domes sēde.

Darba kārtībā:

1. Par valdības plānotās izglītības sistēmas refor-
mas negatīvajām sekām un to novēršanu (ziņo 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis). Uzaicināti 
piedalīties Ministru prezidents Māris Kučinskis 
un nozaru ministri.

2. Par Novadu apvienības nolikuma grozījumiem 

(ziņo Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis).

3. Par Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijas (LPIA) nolikuma grozījumiem (ziņo LPIA 
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

P.S. Lūgums rezervēt apmēram stundu laika pēc 
Domes sēdes un piedalīties diskusijā par LPS statū-
tu grozījumiem.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece un padomniece  

kultūras jautājumos

LPS aicina pašvaldību sabiedrisko 
attiecību speciālistus uz sanāksmi–
videokonferenci

Tā notiks 31. martā plkst. 11.00 LPS mītnē (Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē).

Plašāka informācija – LPS interneta vietnē  
www.lps.lv, kā arī nākamajā Infolapā.

NoVAdu uN PiLSētu VēStiS

Saulkrastos notiks 3. Latvijas tūrisma 
informācijas tirgus

28. maijā Saulkrastos notiks 3. Latvijas tūrisma in-
formācijas tirgus, kurā aicinām piedalīties Latvijas 
tūrisma informācijas centrus kopā ar sava novada 
mājražotājiem un amatniekiem.

Līdztekus tirgum notiks tradicionālais Saulkras-

tu vasaras sezonas atklāšanas pasākums “Ieripo 
Saulkrastu vasarā!”.

Tūrisma tirgus laikā tūrisma informācijas centri 
varēs apmeklētājus iepazīstināt ar savu novadu 
aktuālākajiem piedāvājumiem – apskates vietām, 
naktsmītnēm, ēdināšanu un citiem brīvdienu pie-
dāvājumiem, savukārt apmeklētājiem šis būs ērts 
vienotas informācijas iegūšanas veids.
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Tāpat ikviens varēs baudīt dažādu novadu muzi-
kālos priekšnesumus, piedalīties velo parādē “Re, 
kā nu rullējam no Vidzemes, Latgales, Zemgales, 
Kurzemes!”. Labāko velo parādes tematisko tērpu 

un noformējuma autoriem paredzētas pārsteigu-
ma balvas. Bērniem notiks jautras stafetes un ro-
taļas. Būs iespēja iegādāties Latvijas amatnieku un 
mājražotāju produkciju, piedalīties degustācijās 
un baudīt noslēguma koncertu ar Latvijā populāru 
mākslinieku piedalīšanos.

Tūrisma informācijas centri savu, kā arī novadu māj-
ražotāju un amatnieku dalību aicināti pieteikt līdz 
18. aprīlim, aizpildot pieteikuma formu:https://
docs.google.com/forms/d/1nCVNHaOs8e
m d f x t k f f To I b 4 8 x 1 E n y B A e J n Z U d m L 5 8 8 /
viewform?c=0&w=1.

Amatniekiem un mājražotājiem nav dalības mak-
sas.

Gita Memmēna

Pārnovadu uzņēmēju diena Aizkrauklē

19. martā Aizkraukles novada sporta centrā atklās 
piekto Aizkraukles novada pašvaldības rīkoto Pār-
novadu uzņēmēju dienu, kurā notiks viens no lie-
lākajiem produkcijas un pakalpojumu gadatirgiem 
Zemgalē. Šajā dienā Aizkrauklē pulcēsies vairāk 
nekā 100 uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju. Da-
lību pasākumā pieteikuši Kokneses, Pļaviņu, Jaun-
jelgavas, Skrīveru, Jēkabpils, Viesītes, Madonas un 
Krāslavas novads, kuri savos stendos iepazīstinās 
ar savas puses ražotājiem, pakalpojumu sniedzē-
jiem, amatu meistariem, rokdarbniekiem, kulināro 

mantojumu un tūrisma piedāvājumu. Izstādē pie-
dalīsies arī Lubānas un Lielvārdes uzņēmēji, Līvānu 
amatniecības centrs un citi, kā arī kaimiņvalsts Lie-
tuvas Biržu tūrisma klasteris, kas šogad Aizkrauklē 
ierodas ar īpašu piedāvājumu. Viesītes uzņēmē-
jiem piedalīšanās Aizkraukles Pārnovadu uzņēmē-
ju dienā jau kļuvusi par tradīciju. Viesītes novada 
dome šajā pasākumā reizē ar Aizkraukles novada 
domi godina arī savus uzņēmējus. Savukārt Krāsla-
vas novads uz Aizkraukli pošas pirmo reizi.

Plašāka informācija: http://www.aizkraukle.lv/
page/507&event_id=822.

MiNiStRiJu uN ieStāžu ziņAS

Noteikti meža nozares gada balvas “zelta 
čiekurs” 2015. gada laureāti

zemkopības ministrijas Meža dienu komiteja 
8. marta sēdē noteica meža nozares gada balvas 
“zelta čiekurs” 2015. gada ieguvējus nominācijās 
“Par mūža ieguldījumu”, “Par inovatīvu uzņēmēj-
darbību”, “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” un “Par 

ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”.

Balva “Zelta čiekurs” nominācijā “Par mūža ieguldī-
jumu” tiek piešķirta par nozīmīgu mūža ieguldījumu 
nozares attīstībā. Šogad to saņems izcili nozares ļau-
dis – mežzinātnieks Jānis Bisenieks, kokrūpnieks An
dris Krecers, mežsaimnieks Valdis Līdaka, mežsaim-
nieks Ivars Pētersons un pedagogs Gunārs Veldre.
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Laureāti nominācijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbī-
bu” ir SiA “dižozols plus”, SiA “Latvāņi” un Andis 
zelčs, nominācijā “Par ieguldījumu sabiedrības iz-
glītošanā” – daina Gavare, Jurģis Jansons un Anita 
Jaunbelzere. Laureāti nominācijā “Par ilgtspējīgu 
saimniekošanu” ir meža īpašnieki Modris kalvāns, 
Gatis Strads un Artis Vaivods. Gada balvas – “Lielā 
zelta čiekura” – ieguvēji šajās nominācijās tiks no-
saukti apbalvošanas ceremonijas laikā. 

Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopī-
bas ministrija, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā 
kārtā kandidātus vērtē eksperti, bet otrajā – zem-

kopības ministra vadītā Meža dienu komiteja. 

Meža nozares gada balvu “Zelta čiekurs”, kas ir 
augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē, 
pasniegs jau divpadsmito reizi. Gada balvas “Zelta 
čiekurs” pasniegšanas ceremonija notiks Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes aulā 6. maijā.

 
Māra Mīkule, 

ZM Meža departaments
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa

Meža dienu komitejas sekretariāts

Pašvaldībām energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanai būs pieejami 
47 miljoni eiro
Valdība otrdien, 8. martā, atbalstīja VARAM 
priekšlikumu sniegt finansiālu atbalstu pašvaldī-
bām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai 
Latvijā, šim mērķim piešķirot 47 miljonus eiro no 
eiropas reģionālās attīstības fonda (eRAF).

ES fondu līdzekļi būs pieejami pašvaldību ēku ener-
goefektivitātes paaugstināšanai atbilstoši pašval-

dību integrētajiem attīstības plāniem, kā arī lokālo 
siltumavotu nomaiņai (kā papildelements), t. sk. 
veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanai.

Atbalsts pašvaldībām tiks organizēts divās atlases 
kārtās – 1. kārtā uz 31,3 milj. eiro no ERAF varēs 
pretendēt 9 republikas pilsētas, bet 2. kārtā uz 15,7 
milj. eiro – 110 novadu pašvaldības.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21394.

Pašvaldība dzīvojamās telpas varēs izīrēt 
arī saviem darbiniekiem

Pašvaldība saviem speciālistiem turpmāk varēs 
izīrēt dzīvojamās telpas, paredz Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijā ceturtdien, 
10. martā, galīgajam lasījumam Saeimā atbalstītie 
grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”.

Dzīvojamās telpas pašvaldība varēs izīrēt tādiem 
speciālistiem, kuri nodarbināti nozarē, kas pašval-

dības attīstības programmā noteikta kā attīstāmā 
nozare. Tāpat uz īres dzīvokli varēs pretendēt per-
sona, kas strādā jomā, kurā ir nepietiekams speciā-
listu nodrošinājums. Tas, kādās nozarēs vai kādu 
pārvaldes uzdevumu veikšanai ir nepieciešami kva-
lificēti speciālisti, pašvaldībai būs jānosaka ar sais-
tošajiem noteikumiem.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/
aktualitates/saeimaszinas/24538pasvaldibadzi-
vojamastelpasvaresiziretarisaviemdarbinie-
kiem.
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tulka pakalpojumu pieejamība darbam 
ar bēgļiem un personām ar alternatīvo 
statusu

Biedrībā “Patvērums “drošā māja”” kopš šā gada 
februāra ir pieejami tulka pakalpojumi, kurus var 
izmantot pašvaldību darbinieki, ja vajadzīgs sazi-
nāties ar mērķa grupas pārstāvjiem, piemēram, 
arābu un persiešu valodā, afgāņu dialektos, kurdu 
valodā. Pēc nepieciešamības biedrības speciālisti 
piemeklēs tulkus arī citām valodām, izņemot krie-
vu un angļu valodu.

Lai saņemtu tulka pakalpojumus, pašvaldību darbi-
niekiem:

1. Plānojot tulka piesaisti pakalpojumam, jāno-
skaidro, kādā valodā klients varētu sazināties vai 
varētu saprast darbinieka teikto.

2. Jāapzina problēmas, kas risināmas tikšanās lai-
kā, un jāsastāda konkrēti jautājumi.

3. Jāsazinās ar tulku koordinatoru Reini Grāvīti par 
tālruni 27011868 un jāsaskaņo tulka pieejamība 
konkrētā laikā. Ja iespējams, norādiet galvenās 
sarunu tēmas.

4. Pēc pakalpojuma saņemšanas jāsniedz pakalpo-

juma novērtējums, kas palīdzēs nodrošināt pa-
kalpojuma attīstību.

Atcerieties!

1. Tulka pakalpojumi jāizmanto efektīvi, tāpēc rū-
pīgi plānojiet tikšanos ar klientu.

2. Tulka piesaiste pakalpojuma sniegšanai sarunu 
paildzina vidēji divas reizes, tāpēc rēķinieties ar 
laiku tulka piesaistei, par to paziņojot tulku ko-
ordinatoram.

3. Ir jautājumi, kuru risināšanā klients varētu iz-
teikt vēlmi par konkrēta dzimuma tulka piesaisti. 
Ja šāds lūgums no klienta ir izskanējis, lūdzu, par 
klienta vēlmi informējiet tulku koordinatoru. Ja 
šāda iespēja būs pieejama, tā tiks nodrošināta, 
taču ņemiet vērā, ka reto valodu tulku pieejamī-
ba Latvijā vēl joprojām ir apgrūtināta.

4. Visbiežāk tulka pakalpojumi būs pieejami telefo-
niski vai caur Skype, retāk klātienē, tāpēc nodro-
šiniet pieeju internetam.

5. Tulks ievēro tulku ētiku un konfidencialitāti.

Tulka pakalpojumu pieejamību nodrošina biedrība 
„Patvērums „Drošā māja”” pēc līdzdarbības līguma 
ar Kultūras ministriju.

Frisbija klubs “drakons” projektā “Vingro 
vesels” 2016. gada vasaras sezonā 
organizēs senioru vingrošanas nodarbības 
pilsētu parkos

Projekta mērķis ir iesaistīt seniorus fiziskās aktivitā-
tēs svaigā gaisā, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību 
senioru veselībai. Frisbija klubs “Drakons” ir izstrā-
dājis tieši senioriem paredzētu vingrojumu un akti-
vitāšu plānu. Projekta autori ir iecerējuši, ka senioru 
iesaistīšana fiziskās aktivitātēs pievērsīs sabiedrības 

un pašvaldību vērību šī jautājuma nozīmīgumam, 
turklāt sekmēs senioru veselību un dzīvesprieku.

Projektā iecerēts apmācīt pašvaldību aktīvistus, lai 
tie varētu vadīt nodarbības pēc īpaši izstrādātiem 
fizisko aktivitāšu plāniem. Aicinām atsaukties aktī-
vistus (jauniešu organizācijas, senioru klubus, paš-
valdību aģentūras), kuri būtu ieinteresēti senioru 
aktivitāšu organizēšanā savā novadā, rakstot uz e
pastu janis.lielpeteris@gmail.com.

Jānis Lielpēteris

PRoJekti, koNkuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi
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25. marta atceres pasākums

Kā katru gadu, arī šogad Latvijas Politiski represēto 
apvienība (LPRA) organizē atceres pasākumu Rīgā, 
pie Brīvības pieminekļa, plkst. 13.00 ar gājienu no 
Okupācijas muzeja, svinīgo Goda sardzes maiņu, 
LPRA priekšsēdētāja un Valsts prezidenta uzrunām.

LPRA aicina organizēt piemiņas pasākumus arī Lat-
vijas novados, iesaistot vietējo sabiedrību un īpaši 
skolu jaunatni, veltot kādu no vēstures stundām 
tieši šim datumam. 

Dagnija Lejiņa,
LPRA priekšsēdētāja vietniece

Bezmaksas seminārs pašvaldību un 
izglītības iestāžu vadītājiem “efektīva 
tehnoloģiju izmantošana izglītības 
iestādēs”

“Microsoft Latvia”, Datorzinību centrs sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību organizē bezmaksas 
semināru pašvaldību un izglītības iestāžu vadītā-
jiem “Efektīva tehnoloģiju izmantošana izglītības 
iestādēs”. Pasākums notiek 23. martā “Microsoft 
Latvija” Rīgā, Zaļajā ielā 1.

•	 Kā piesaistīt iedzīvotājus novadam un skolē-
nus – konkrētajai mācību iestādei laikā, kad 
Latvijā skolēnu un arī iedzīvotāju skaits turpina 
samazināties?

•	 Kā tepat Latvijā globalizācijas laikmetā panākt 
konkurētspējīgu izglītību?

•	 Kā sekmēt 21. gs. prasmēm un darba tirgus pra-
sībām atbilstošu izglītību Latvijā? 

•	 Kā nodrošināt gan konkurētspējīgu 1:1 tehno-
loģiju ieviešanu skolās, gan to sekmīgu izman-
tošanu izglītības procesā, lai nerastos situācija, 
kad, piemēram, skolā ir ievilkts kvalitatīvs op-
tiskais internets, klase aprīkota ar 30 planšet-
datoriem, taču visiem strādāt vienlaicīgi nav 
iespējams?

Šie ir tikai daži jautājumi, ar kuriem saskaras paš-
valdību un izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, arī 
vecāki un paši izglītojamie, domājot par izglītības 
iestāžu iespējām un nepieciešamību nodrošināt 
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības procesu.

Pasākuma programma

9:30–10:00 Reģistrācija un kafija

10:00–10:20 “Ceļa karte 1:1 tehnoloģiju integrē-
šanai mācību procesā. Pilotprojek-
ta rezultāti 5 Latvijas skolās” (Līna 
Dzene, direktore, Dynamic Universi-
ty)

 Tehnoloģiju ieviešana nav vienkār-
ša, un labākai tās pārvaldīšanai va-
jadzīga strukturēta pieeja. Dynamic 
University pētnieki, balstoties uz 
pilotprojektā “Gatavi rītdienai” gūto 
pieredzi un atziņām, ir izstrādājuši 
modeli “Skolas direktora ceļa karte 
jeb Kas jāņem vērā veiksmīgai teh-
noloģiju izmantošanai skolās”

10:20–11:00 “office 365 izmantošana izglītī-
bas iestāžu darbinieku sadarbības 
veicināšanā un efektīvam mācību 
procesam klasē” (Līga MatvejaVla-
sova, tehnoloģiju eksperte, “Dator-
zinību centrs” AS)

11:00–11:15 Pārtraukums

11:15–12:45 “kā vienlaicīgi organizēt un vadīt 
darbu ar 30 planšetēm klasē” (Svet-
lana Baigozina, pasniedzējakonsul-
tante, “Datorzinību centrs” AS)

Reģistrēšanās pasākumam šeit. Jautājumu un ne-
skaidrību gadījumā zvanīt: Līga MatvejaVlasova, 
26131717, epasts: liga@dzc.lv.
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Saskaņošanai: Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas priekšlikumi Valdības rīcības 
plānam līdz 07.03.2016., 1. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada 
lauku apvidū” (TA203), 2. pielikums.

VSS201 – Rīkojuma projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 
“Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu 
valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās uni-
versitātes īpašumā””

VSS202 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā vei-
cami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”

VSS193 – Informatīvais ziņojums “Par papildu 
valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infra-
struktūras savienošanas instrumenta (Connecting 
Europe Facility) līdzfinansētā projekta īstenošanai”

LPS NeSASkAņo

LPS SASkAņoŠANAi PiePRASītie dokuMeNtu PRoJekti

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem pasākumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.
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