
2016. gada 21.–27. marts

Nr. 11

Aktualitātes
Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
Ministriju un iestāžu ziņas
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

Priecīgas

Lieldienas!



Seminārā “Pašvaldība un pasaule” 
galvenais uzsvars uz globālajām 
tendencēm

16. martā Gulbenē norisinājās projektu “Vietējās 
pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības 
izpratnes veicinātājas” (LADDER) un “Globālās iz-
glītības sabiedrības veidošana” seminārs–forums 
“Pašvaldība un pasaule”, kurā piedalījās pašvaldību 
politiķi, darbinieki, eksperti un nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji.

Pasākuma mērķis – pilnveidot sabiedrības izpratni 
par savstarpējo saikni pasaulē, globālajiem izaici-
nājumiem un iespējamiem risinājumiem. Dalībnie-
ki diskutēja par globālajiem problēmjautājumiem – 
pārtikas drošumu un veselību, ilgtspējīgu patēriņu 
un dzīves kvalitāti, migrāciju un pilsonisko līdzda-

lību, ilgtspējīgām pilsētām un kopienām. Ilgtspējī-
gas attīstības mērķi – uzlabot cilvēku labklājību un 
aizsargāt planētas resursus savai un nākamajām 
paaudzēm – rosina veikt pārmaiņas.

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi aptver visus attīstības 
aspektus, tostarp labu pārvaldību, cilvēktiesības 
un drošību. Svarīga loma šo mērķu sasniegšanā ir 
pieejamo finanšu un cilvēkresursu izmantošanai. 
Sabiedrības iesaistīšanās un aktīva rīcība var pada-
rīt ilgtspējīgas attīstības mērķus no lozungiem par 
līdzekļiem, kad ar pašreizējo vajadzību nodrošinā-
šanu nav apdraudētas nākamo paaudžu iespējas,” 
uzsvēra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ģene-
rālsekretāre Mudīte Priede.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Sākusies reģistrācija LPS 27. kongresam

Lai reģistrētu delegātus un dalībniekus LPS 27. kon-
gresam, lūdzam izmantot šo saiti: https://www.
registration.lv/lps-kongress. Aizpildot pieteikuma 
anketu, obligāti norādiet derīgu e-pasta adresi!

Vēršam uzmanību, ka šogad būs mainīta dalībnieku 
reģistrācijas kārtība klātienē! Pēc delegāta vai da-
lībnieka pieteikuma aizpildīšanas interneta vietnē 

https://www.registration.lv/lps-kongress uz norā-
dīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pieteikuma saņem-
šanas apstiprinājums un tā pielikumā pievienots 
svītru kods. Lūgums šo svītru kodu ņemt līdzi uz 
kongresu, lai uzrādītu klātienes reģistrācijā. Svītru 
kodu var izdrukāt (kā attēlu) vai saglabāt viedtālru-
nī (vai planšetē) – kā ērtāk.

Uz jautājumiem par reģistrācijas procesu atbildes 
sniegs LPS padomnieks Guntars Krasovskis, mob. t.: 
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29104238, e-pasts: Guntars.krasovskis@lps.lv. Plašāka informācija par 27. kongresu būs pieejama 
LPS interneta vietnē.

Saeimas Nodarbinātības apakškomisijas 
sēdē diskutē par pasākumu plāna 
īstenošanu patvēruma meklētāju 
atbalstam un integrācijai

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone-
Godmane atgādināja, ka visus patvēruma meklē-
tājus Latvija apņēmusies pārvietot divu gadu laikā, 
līdz ar to katru mēnesi uz Latviju varētu nogādāt 
aptuveni 30–40 cilvēkus, taču šis skaits ir provizo-
risks un atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Abas Lat-
vijā no Grieķijas nogādātās ģimenes, gaidot lēmu-
mu par patvēruma meklētāja statusa piešķiršanu, 
šobrīd aktīvi apgūst latviešu valodu un paziņojušas, 
ka vēlas palikt Latvijā un integrēties.

Labklājības ministrija informēja par sociālā darbi-

nieka un sociālā mentora pakalpojumu nodroši-
nāšanu patvēruma meklētājiem un cilvēkiem ar 
bēgļa vai alternatīvo statusu, kas paredzēts valdī-
bā akceptētajā patvēruma meklētāju uzņemšanas 
plānā. Kopumā plānots nodrošināt līdz 30 sociālo 
mentoru un piecu sociālo darbinieku piesaisti, pēc 
vajadzības pakāpeniski palielinot viņu skaitu.

Izglītības un zinātnes ministrija ziņoja, ka sadarbībā 
ar LPS precizē izglītības iestāžu sarakstu, kas varētu 
nodrošināt bēgļiem nepieciešamo izglītību.

LPS padomniece Elita Kresse uzsvēra, ka pasākumu 
plānā paredzēta plaša starpnozaru un starpinstitū-
ciju sadarbība, tomēr trūkst vienotas institūcijas 
valsts līmenī, kas kopumā koordinētu šo jautājumu 
risināšanu gan starpnozaru, gan starpinstitūciju lī-
menī.
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē 15. martā vienojas 
par sarunu tēmām LPS un Labklājības 
ministrijas, kā arī LPS un Veselības 
ministrijas 2016. gada sarunām

Deinstitucionalizācijas norise, problēmas un to 
risinājumi (pieaugušie un bērni). Finansējums DI 
procesā iesaistīto iedzīvotāju turpmākai nodroši-
nāšanai ar pakalpojumiem pēc projekta.

Minimālā ienākumu līmeņa koncepcija – izmaiņas 
sākotnējos principos, valsts iesaiste minimālā ienā-
kumu līmeņa nodrošināšanā (neapliekamais mini-
mums, valsts sociālā nodrošinājuma, pabalsta un 
minimālās pensijas apmērs u. c.). Iecerētā dzīvokļa 
pabalsta reforma, valsts līdzfinansējums GMI un 
dzīvokļa pabalsta nodrošināšanā.

Bēgļu un patvēruma meklētāju integrācija – valsts 
iesaiste, līdzdalība, finansējums, atbildības sadalī-
jums, pieejamie pakalpojumi. Nepilngadīgo patvē-

ruma meklētāju bez pavadības nodrošināšana ar 
nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Sociālo dienestu kapacitāte:

1) Palielināt valsts budžeta vietu skaitu sociālā 
darba speciālistu studijām augstskolā, ar nosa-
cījumu, ka speciālistam pēc studiju beigšanas 
jānostrādā specialitātē, piemēram, divus, trīs 
gadus (arī ergoterapeiti!).

2) Ar LR Labklājības ministriju apspriest iniciatīvu 
par izmaiņām amatu katalogā, konkrēti Minis-
tru kabineta 30.11.2010. noteikumos nr. 1075 
“Valsts un pašvaldību institūciju amatu kata-
logs”, amatu saimju raksturojuma 39. grupā 
“Sociālais darbs” (lai iecerētās izmaiņas nepa-
sliktinātu iespējas maksāt dažādu līmeņu darbi-
niekiem adekvātu atalgojumu).

3) Aktualizēt jautājumu par valsts mērķdotācijām 
sociālā darba speciālistiem, t. sk. atjaunot pie-
maksas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar 
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ģimenēm ar bērniem.

4) Rosināt diskusiju, ka sociālās palīdzības organi-
zatora darbu var veikt arī darbinieki ar sociālā 
ped agoga, psihologa un pedagoga izglītību, pirms 
tam izejot apmācības kursus sociālajā darbā.

Publisko iepirkumu likums – finansiālā sliekšņa 
celšana iepirkumiem, kas skar sociālos pakalpoju-
mus.

Sociālā uzņēmējdarbība – pašvaldību loma un ie-
saiste.

Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība – Vaivaru Teh-
nisko palīglīdzekļu centra tehnisko palīglīdzekļu pa-
kalpojumu sniegšana reģionos, nomas un remonta 
punktu atvēršana un pakalpojumu pieejamība.

Aktuālās problēmas klientu materiālās situācijas 
izvērtēšanā:

1) Informācijas pieprasīšana par klienta konta stā-
vokli no kredītiestādes u. c.

2) Kredītiestāžu sadarbība ar sociālo dienestu.

3) Atšķirīga samaksa par kontu izdruku, ja nav pie-
slēguma internetbankai. 

4) Grozījumi Kredītiestāžu likuma 63. pantā, no-
sakot, kādā kārtībā, kādos gadījumos un kādā 
apjomā kredītiestādei ir tiesības izpaust sociāla-
jam dienestam ziņas par klientu viņa materiālās 
situācijas izvērtēšanai.

5) No normatīvajiem aktiem jāizslēdz obligātais 
pasākums – dzīvesvietas apsekošana, piešķirot 

sociālo palīdzību, jo tas nav kritērijs sociālās pa-
līdzības piešķiršanā (grozījumi SPSPL).

Personas funkcionālā stāvokļa novērtēšana īpašās 
kopšanas pabalsta saņemšanai – jāapspriež finan-
sējuma piešķiršana SD papildu darbu veikšanai un 
adekvāta funkciju sadale starp valsts un pašvaldību 
iestādēm.

No 01.01.2015. sociālie dienesti veic personas ik-
dienā veicamo darbību un vides novērtējumu per-
sonai, kura pretendē uz valsts īpašas kopšanas pa-
balstu. Minēto novērtējumu iepriekš veica Valsts 
veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisija. SD uzlikts par pienākumu veikt papildu 
darbu – bez saskaņojuma, finansējuma, papildu cil-
vēkresursiem. Viena klienta novērtēšana ilgst vis-
maz 2–2,5 stundas, papildus tam ir nepieciešams 
transports, kancelejas preces, papildu darba laiks 
atzinuma sagatavošanai kabinetā. Klienti bieži vien 
nav apmierināti ar rindu, anketas jautājumiem un 
atzinuma saturu.

Veselības veicināšana – atbalsts pašvaldībām.

Situācija onkoloģisko slimību jomā, atbalsta pie-
ejamība.

VM skatījums uz veselības infrastruktūras attīstī-
bu (Pasaules Bankas pētījums un secinājumi).

Obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas mo-
delis.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos
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LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
diskusija ar Vides Aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju

16. martā notika LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīk-
la diskusija ar VARAM pārstāvjiem par VARAM 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. Diskusijā tika runāts par finanšu 
analīzes rezultātā novērtējamajiem rādītājiem, par 
projekta darbības izmaksām un projekta dzīves cik-
lu, kā arī sociālekonomisko ieguvumu izstrādi un 
šajā posmā izvērtējamajiem aspektiem, izvērtēša-
nas pieeju un aprēķināmajiem rādītājiem.

Sēdes videoieraksts un prezentācijas atrodamas 
šeit: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/2979-lps-uznemejdarbibas-atbal-
sta-tikla-diskusija-ar-varam-parstavjiem-par-sam-
5-6-2-un-sam-3-3-1.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Diskusija par reģionālajiem biznesa 
inkubatoriem

LPS ir saskaņojusi EM izstrādātās darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un 
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 priori-
tārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biz-
nesa inkubatori un radošo industriju inkubators” 
īstenošanas noteikumus. 

14. martā LPS notika diskusija, kurā piedalījās gan 
Ekonomikas ministrija, gan inkubatoru program-
mas ieviesējs Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra (LIAA), lai diskutētu par problēmjautājumiem. 
LPS atkātoti uzsvēra, ka aicina atbildīgās iestādes 
ievērot programmas kritērijos noteikto. Mērķis – 
lai jebkuras pašvaldības jaunais uzņēmums saņem-
tu inkubatora pakalpojumu saprātīgā attālumā un 
augstā kvalitātē. Diskusijā vairākkārt tika norādīts, 
ka LIAA ir atbildīgi jāpieiet inkubatoru pakalpojumu 
definēšanai ne tikai nacionālas nozīmes centros, 
bet arī 21 pašvaldībā un 89 pašvaldībās. Tāpat sva-
rīgi panākt, lai biznesa inkubatoru komandā būtu 
ieinteresēti un motivēti cilvēki (tas nav tas pats, kas 
uzņēmējdarbības konsultants pašvaldībā) un būtu 
iespēja piesaistīt augsti kvalificētus mentorus. Dis-
kusijā tika secināts, ka, lai mazinātu risku saistībā 

ar LIAA plānotajiem iepirkumiem konkrētiem pa-
kalpojuma sniedzējiem, risinājums būtu iepirkuma 
termiņu noteikt līdz 1–2 gadiem un censties šos 
pakalpojumus iepirkt pa reģioniem, lai uzņēmē-
jam būtu iespēja sadarboties ar to konsultantu, kas 
atbilst viņa uzņēmuma izvēlētās stratēģijas kritēri-
jiem.

Atsaucoties uz LIAA teikto, 14. martā pirmajā kārtā 
ir notikusi ierobežotu projektu atlase, kurā kvalifi-
cējas visi nacionālas nozīmes centri un no reģio-
nālajiem centriem ir izraudzītas Kuldīga, Ogre un 
Madona. Šajās pašvaldībās tiks uzsākta un testēta 
inkubatoru programma. LIAA uzsvēra, ka būs vēl arī 
2. kārta, kad tiks precizēts pakalpojums un paplaši-
nāts inkubatoru skaits.

Apzinoties, ka inkubatora pakalpojumi uzņēmējiem 
jāsaņem visā Latvijas teritorijā un vairākās pašval-
dībās jau darbojas inkubatori vai spēcīgi uzņēmēj-
darbības centri, pašvaldībām šobrīd būtu jāvēršas 
LIAA ar rakstisku iesniegumu, kurā būtu pamato-
jums darba turpināšanai un norādīti nepieciešamie 
inkubatora pakalpojumi nākotnē. LIAA ir solījusi vi-
sus pašvaldību pieteikumus izvērtēt un ņemt vērā 
otrajā kārtā.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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LPS Izglītības un kultūras komitejā 
apspriež patvēruma meklētāju latviešu 
valodas apguvi, skolēnu nodarbinātību 
vasarā un pašvaldību sadarbību ar 
jaunatnes organizācijām

15. martā notika LPS Izglītības un kultūras komite-
jas sēde, kurā tika skatīti trīs aktuāli jautājumi: par 
Latviešu valodas aģentūras (LVA) atbalstu pedago-
giem darbā ar patvēruma meklētājiem, imigran-
tiem un remigrantiem pirmsskolas un vispārīgās 
izglītības iestādēs; par aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārīgās, speciā-
lās vai profesionālās izglītības iestādēs”; pašvaldī-
bu sadarbība ar jaunatnes organizācijām “Latvijas 
mazpulki”, “Latvijas skauti un gaidas”.

Pirmo jautājumu prezentēja LVA direktora vietnie-
ce Dace Dalbiņa un LVA Izglītības daļas galvenā me-
todiķe Vineta Vaivade, kuras pastāstīja, ka patvēru-
ma meklētājiem latviešu valodas apguvei izstrādāti 
un pieejami dažādi apmācību resursi.

Izstrādāta sākotnējā latviešu valodas apguves pro-
gramma 120 stundām (trīs mēnešiem). Tā paredzē-
ta gan pieaugušajiem, gan bērniem izmitināšanas 
centrā un sniedz iespēju apgūt valodu pamatpra-
sību līmenī.

Tāpat tiek izstrādāti un pilnveidoti mācību un me-
todiskie materiāli, kas orientēti uz bēgļu un pa-

tvēruma meklētāju bērniem. Izstrādātas latviešu 
valodas apguves un integrācijas programmas 1.–
3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un jauniešiem. 
Papildus izstrādāts daudzfunkcionāls didaktiskais 
izdales materiāls sākotnējai valodas apguvei 6–9 
gadus veciem bērniem.

Daudzi metodiskie materiāli izstrādāti tieši peda-
gogiem. Gan mācību, gan metodiskie materiāli 
tiek veidoti interaktīvā formā, lai valodas apgūša-
na būtu saistoša un interesanta arī tad, ja tā no-
tiek pašmācības ceļā. Bērniem pieejamie materiāli 
izstrādāti arī spēļu formā. Daži materiāli palīdz ne 
tikai apgūt latviešu valodu, bet arī iegūt zināšanas 
par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, kultūru un tra-
dīcijām, piemēram, spēle “Latvija laikā un telpā” 
sniedz plašu ieskatu mūsu valsts pilsētās.

LVA organizē arī pedagogu tālākizglītību, kursus un 
informatīvos seminārus. Pieejami metodikas kursi 
latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar bēgļiem 
un patvēruma meklētāju bērniem, CLIL jeb mācību 
satura un valodas integrētas apguves metodikas 
kursi, starpkultūru kursi, metodikas kursi “Bilin-
gvāls pedagoģiskais process pirmsskolā”, pedagogu 
meistarklases u. c.

Informāciju par mācību un metodiskajiem materiā-
liem un tālākizglītību var iegūt LVA interneta vietnē 
www.valoda.lv. Mācību resursi gan pieejami digitā-
lā formā, gan nopērkami Latviešu valodas aģentūrā 
Rīgā, Lāčplēša ielā 35 – 5.
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Nodarbinātības pasākumi personām, 
kuras iegūst izglītību vispārīgās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) PD Nodarbi-
nātības pasākumu nodaļas eksperte Kristīne Škor-
ņika pastāstīja, ka NVA jau otro gadu realizē skolē-
nu un jauniešu nodarbinātības pasākumus vasarā. 
Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītī-
bu vispārīgās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā 
valsts līdzfinansētās darbvietās, nodrošinot viņiem 
iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un 
pieredzi. Šogad plānotais iesaistāmo skolēnu skaits 
ir 4128, plānotais finansējums – 844 506 eiro. Pasā-
kuma īstenošanas periods – no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam, bet skolēnu pieteikšanās šogad būs daudz 
ilgākā periodā nekā pagājušajā gadā – no 2. maija 
līdz 16. augustam.

NVA paredzējusi finanšu atbalstu darba devējiem: 

•	 dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmē-
rā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas; 

•	 dotāciju darba vadītāja darba algai. Par viena 
skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs ir vie-
na desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas. Viens darba vadītājs darbu 
vada vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem;

•	 izdevumu segšanu veselības pārbaudēm pasā-
kumā iesaistītajam skolēnam, ja to paredz nor-
matīvie akti par obligātajām veselības pārbau-
dēm;

•	 NVA apdrošina skolēnus pret nelaimes gadīju-
miem darba vietā.

Darba devēju līdzfinansējums: 

•	 līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir 
ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu 
darba laiku;

•	 ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām par skolēna un skolē-
na darba vadītāja darba algu.

Papildu informācija par pakalpojumiem un doku-
menti: www.nva.gov.lv.

Pašvaldību sadarbība ar jaunatnes 
organizācijām “Latvijas mazpulki” un 
“Latvijas skauti un gaidas”

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē piedalījās 
trīs jauniešu organizāciju vadītājas – mazpulku pa-
domes priekšsēdētāja Randa Medne un padomes 
priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava un “Latvijas 
skautu un gaidu” Centrālās organizācijas valdes 
priekšsēdētāja Agnija Jansone.

Tika apspriesta pašvaldību sadarbība ar jaunat-
nes organizācijām “Latvijas mazpulki” un “Latvijas 
skauti un gaidas”. Ilze Kļava aicināja pašvaldības at-
balstīt jauniešu iniciatīvas, jo sevišķi lauku apvidos 

šo organizāciju darbībā var apvienot gan projektu 
pieteikšanas un īstenošanas prasmju apgūšanu, 
gan fiziskās nodarbības un sacensības, kā arī reāli 
nodarboties ar tādām zemkopības nozarēm, kuras 
ir aktuālas attiecīgajā novadā. Darbošanās jaunat-
nes organizācijās ir kā starts nopietnām studijām, 
iespējamās karjeras izraudzīšanas platforma. Kā 
ļoti svarīgs faktors jaunatnes organizāciju pastāvē-
šanā un darbībā tika minēta nepieciešamība atrast 
un noturēt profesionālu cilvēku, kas radoši un ar 
entuziasmu spētu bērnus un jauniešus piesaistīt un 
ieinteresēt. Protams, neliels finanšu groziņš nenāk-
tu par ļaunu.

Jana Bunkus, Olga Kokāne un Ināra Dundure,
LPS padomnieces
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Informatīvs seminārs tiešsaistē par 
Eiropas Savienības programmas izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
ERASMUS+ iespējām

LPS sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, 
Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru rīko infor-
matīvu semināru tiešsaistē par ES programmas 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
ERASMUS+ iespējām.

Norises laiks: 21. marts plkst. 11.00.

Darba kārtība:

1. Valsts izglītības attīstības aģentūras informācija 
par ES programmu izglītības, apmācības, jaunat-
nes un sporta jomā ERASMUS+. (Ralfs Spāde, 
VIAA Eiropas Savienības izglītības programmu 

departamenta vecākais programmas speciā-
lists).

2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
informācija par “ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 
(Marita Kroiča, Jaunatnes starptautisko pro
grammu aģentūras Komunikācijas daļas vadītā-
ja).

3. Par ERASMUS+ finansēto projektu stratēģijas 
izstrādi veselīga dzīvesveida veicināšanai Ķeka-
vas novada pašvaldībā (Reinis Zobens, Ķekavas 
pašvaldības sporta aģentūras projektu vadītājs).

Seminārs tiks translēts tiešraidē un būs pieejams 
visiem interesentiem LPS mājaslapā, sadaļā “Se-
mināri un video”: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/. 

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

Sēde notiks 23. martā plkst. 13.00 LPS mītnē (Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē).

Darba kārtībā:

13.00–13.45 Civilās aizsardzības un katastrofu 
pārvaldīšanas likums, LPS pozīcija 3. lasījumam; 
Civilās aizsardzības sadarbības teritorijas; paš-
valdību kompetence civilās aizsardzības plānu 
izstrādē; pašvaldību un ministriju kompeten-
ču iedalījums (uzaicināti: Dimitrijs Trofimovs, 
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks; 
Mārtiņš Baltgalvis, VUGD Civilās aizsardzī-
bas pārvaldes priekšnieks; Maigurs Ludbāržs, 
VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnie-
ka vietnieks).

13.45–15.00 Skolēnu pārvadājumu problemātika 
(uzaicināts: Kristians Godiņš, Valsts SIA “Auto-
transporta direkcija” valdes priekšsēdētājs).

15.00–15.15 Informācija par PVN piemērošanas 
kārtību mājokļu apsaimniekošanā (ziņo: LPS 

padomnieks tehnisko problēmu jautājumos 
Aino Salmiņš).

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi va-
rēs noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam, jārīkojas šādi:

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

- jāievada lietotāja vārds un parole, kas Jums no-
sūtīts e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet: nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
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.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos
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LPS Domes sēde

Sēde notiks 30. martā plkst. 10.00 Rīgas domes 
ēkā, sēžu zālē.

Darba kārtībā:

1. Par valdības plānotās izglītības sistēmas refor-
mas negatīvajām sekām un to novēršanu (ziņo 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis; uzaicināti pie-
dalīties 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

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas seminārs

Seminārs notiks 1. aprīlī plkst. 11.00 Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centra konferenču sektorā 
http://www.rotkocentrs.lv/rmc/apmekletajiem/
konf-sektors.

Darba kārtība:

11.00–11.20 Daugavpils prezentācija.

11.20–11.40 Informācija par LPIA Valdē lemta-
jiem jautājumiem.

11.40–12.10 Pašvaldību saimniecības organi-
zēšana – SIA vai aģentūra? Dažādu formu priekš-
rocības un mīnusi (KS; PPP; aģentūra; iestāde vai 
pārvaldes struktūrvienība) (LPS padomnieks Māris 
Pūķis).

12.10–12.30 Daugavpils pieredze kapitāla daļu 
pārvaldībā, saimnieciskās darbības organizēšana 
starp domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem, 
uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi (Dau-
gavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību uzraudzī-
bas nodaļas vadītāja Lilija Rēķe).

12.30–12.50 Komunālo maksājumu iekasēšana 
un parādu piedziņa, bezcerīgie parādnieki. “Dau-
gavpils siltumtīklu” pieredze parādu piedziņā, parādu 
kontroles mehānismi (AS “Daugavpils siltumtīkli”).

12.50–13.20 Publisko ūdeņu apsaimniekošana 

(vadlīnijas) (Latvijas Pašvaldību savienība). Dau-
gavpils pieredze. Stropu ezera apsaimniekošanas 
vadlīnijas, pieredze, ezera rekreatīvās zonas attīs-
tības plāni (Daugavpils pilsētas domes Komunālās 
saimniecības pārvaldes vides inženieris Kaspars 
Laizāns un pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Si-
moņenko).

13.30–14. 30 Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centra http://www.rotkocentrs.lv un cietokšņa ap-
skate https://www.facebook.com/Daugavpils.cie-
toksnis/timeline (ieskats projekta tapšanā, mākslas 
centra un ekspozīciju apskate).

14.30–15.15 Pusdienas (kafejnīcā “Arsenāls”).

15.15 Objektu apskate (Daugavpils būvniecības 
tehnikums http://dbt.lv, pa ceļam lielie infrastruk-
tūras projekti, Daugavpils Universitātes laborato-
riju komplekss http://du.lv/ un pašvaldības rea-
lizētais rekreācijas zonas projekts esplanādē tam 
blakus, kurš ietvers sevī Baltijā lielāko velo parku 
https://tv.daugavpils.lv/25859).

Nobeigumā jaunais šmakovkas muzejs ar degustā-
ciju.

Pieteikt dalību līdz 24.03. un atteikt, ja nevar pie-
dalīties, līdz 29.03. Dalības maksa par katru dalīb-
nieka pārstāvi virs noteiktās kvotas – 12 eiro.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
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Gēteborga: no grāmatas līdz vienlīdzībai 
nodarbinātībā

“Pilsēta, kurā mēs lasām saviem bērniem” – šādu 
mērķi izvirzījusi Zviedrijas pilsēta Gēteborga, ņe-
mot vērā dažādu pētījumu rezultātus par lasīšanas 
ietekmi uz bērnu sasniegumiem tālākajā dzīvē. 
“Mēs vēlamies Gēteborgā visiem bērniem nodro-
šināt veiksmīgu dzīves sākumu, tā mazinot ne-
vienlīdzību,” Gēteborgas Sociālo dienu seminārā, 
kas norisinājās 17. martā Briselē, atklāja pilsētas 
domes attīstības speciāliste Osa Lundkvista (Åsa 
Lund qvist).

Lundkvista atklāja, ka Gēteborga vēlas padarīt 
vienlīdzību saskatāmu un vienkārši saprotamu pil-
sētas iedzīvotājiem, tāpēc iecerēts veicināt bērnu 
līdz 12 gadiem lasīšanu, aktivitātēs iekļaujot arī ģi-
menes vai tuvākos cilvēkus. “Mēs jo īpaši ceram ie-
saistīt neaizsargātās grupas, piemēram, ģimenes, 
kuras ilgstoši saņem pašvaldības sociālos pabalstus 
un pakļautas nabadzības riskam. Vēlamies nodro-

šināt bērniem labus apstākļus visu mācību laiku, 
lai nepieļautu agrīnu mācību pamešanu. Statistika 
liecina, ka vairāku negatīvu faktoru kopums – zems 
izglītības līmenis, zems ienākumu līmenis un maz-
kvalificēts darbs, kas prasa daudz enerģijas, – pa-
lielina veselības apdraudējuma risku, kas nozīmē 
papildu izdevumus gan indivīdam, gan pašvaldī-
bai. Tāpēc vēlamies samazināt nevienlīdzību jau no 
mazotnes,” uzsvēra Gēteborgas pārstāve. Pilsēta 
plānojusi veidot bibliotēkas ne tikai skolās, bet arī 
bērnudārzos, uzstādīt nelielas pārvietojamās bib-
liotēkas, rīkot priekšlasījumus bērniem, veicināt 
bērnu lasīšanu vasaras laikā un dāvināt bērniem 
grāmatas, lai veicinātu bērnu lasīšanu un vecāku 
lasīšanu ar bērniem.

Londonas Universitātes koledžas profesore Ivona 
Kelija (Yvonne Kelly), kura veikusi vairākus ilgstošus 
pētījumus par lasīšanas ietekmi uz bērnu attīstī-
bu, secināja, ka investīcijas agrīnā bērnu attīstībā 
atmaksājas. “Lasīšana ar bērniem, jo īpaši vecumā 
līdz 7 gadiem, samazina to sociāli emocionālās 
problēmas, uzlabo sociālās prasmes un gatavību 
skolai. Tas mums palīdzētu atrisināt daudzas soci-
ālās problēmas, ar ko saskaramies,” norādīja pro-
fesore.

Interesanti, ka bērnu lasīšanas veicināšanas akti-
vitātes ar pašvaldību atbalstu regulāri tiek īsteno-
tas Briselē. Piemēram, vasaras brīvlaikā pilsētas 
bibliotekāri rīko kopīgas lasīšanas dažādos pilsētas 
parkos, pie bērnu spēļu laukumiem un smilšu kas-
tēm, ņemot līdzi grāmatu somu vai kasti. Bibliotē-
kās visu gadu tiek organizēti regulāri priekšlasījumi 
bērniem vecumā līdz trim gadiem. Klausīties biblio-
tekāru lasījumos kopā ar klasi dodas bērni pirms-
skolas vecumā, un tā viņos tiek modināta vēlme āt-
rāk iemācīties lasīt pašiem un iegriezties bibliotēkā 
arī kopā ar vecākiem.

Gēteborga aicina citu valstu pašvaldības, kuras iein-
teresētas līdzīgās aktivitātēs, dalīties savā pieredzē 
un apsvērt iespēju sadarboties Erasmus+ program-
mas projektā. Šī programma sniedz iespēju jebkurā 
izglītības līmenī iesaistītajiem doties uz kādu Eras-
mus+ partnervalsti, lai uzlabotu savas prasmes. 
Vairāk informācijas par Erasmus+ programmu atra-
dīsiet šajā tīmekļa vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Piešķir vēl 859 385 eiro atbalstam 
ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei

Ministru kabineta 2016. gada 15. marta sēdē tika 
piešķirts 859 385 eiro papildu finansējums Mājokļu 
galvojumu programmai, kurā ģimenes ar bērniem 
var saņemt valsts galvojumu kredīta saņemšanai 
mājokļa iegādei. Papildu finansējums novirzīts no 
ienākumiem, kas saņemti valsts budžetā saistībā ar 
piešķirtajām termiņuzturēšanās atļaujām.

Plānots, ka ar papildus piešķirto finansējumu varēs 
atbalstīt vēl aptuveni 550 ģimenes ar bērniem mā-
jokļa iegādei. Līdz ar to programmas kopējais gal-
vojumu apjoms sasniegs 3 527 000 eiro un nodro-
šinās atbalsta sniegšanu aptuveni 2270 ģimenēm.

Papildu informācija par Mājokļu galvojumu pro-
grammu pieejama ALTUM internet vietnē: http://
www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/majoklu_
galvojumu_programma.

27. martā Latvijā pulksteņa rādītāji 
jāpagriež vienu stundu uz priekšu

Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 
27. martā, plkst. 3.00 (naktī no sestdienas uz svēt-
dienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu 
uz priekšu.

Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 
1981. gadā. Sākot ar 1997. gadu, vasaras laiks Lat-

vijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz ok-
tobra pēdējai svētdienai.

Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 2016. gada 
30. oktobrī plkst. 4.00 (naktī no sestdienas uz svēt-
dienu), kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vie-
nu stundu atpakaļ.

Evita Urpena,
Ekonomikas ministrijas  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

VARAM aicina pašvaldības pievienoties 
Klimata aliansei un pretendēt uz balvu 
“Klimata zvaigzne”

Latvijas pašval-
dības aicinātas 
kļūt par daļu 
no Klimata ali-
anses (Climate 
Alliance) – paš-
valdību un pil-
sētu asociācijas, 
kurā iesaistīju-
šās jau 15 Eiro-
pas valstis. Līdz 
31. martam 

pašvaldības Klimata aliansē aicinātas pieteikties 
balvai “Klimata zvaigzne” (Climate Star).

Vairāk informācijas par Klimata aliansi: http://ieej.
lv/iqrzO. Vairāk informācijas par balvu “Klimata 
zvaigzne 2016”: http://ieej.lv/PO32k. Projekti tiks 
iedalīti četrās kategorijās atkarībā no iedzīvotāju 
skaita (līdz 10 000; 10 000–100 000; virs 100 000 
un pašvaldību savienības (municipal networks)). 
Pretendentus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

•	 ilgtspējība;

•	 iespēja projekta rezultātu pārņemšanai;

•	 mediju ietekme;

•	 inovācija;

•	 sabiedrības iesaiste.

Papildu informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valsts-parvalde/2983-varam-aicina-pasvaldibas-
pievienoties-klimata-aliansei-un-pretendet-uz-kli-
mata-zvaigzne-balvu.
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Izsludina pieteikšanos Zemkopības 
ministrijas konkursam “Sējējs 2016”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmē-
jus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pie-
teikties lauksaimnieku iecienītajam konkursam 
“Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus konkursam 
aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnie-
ku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. 
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās gru-
pās, un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldīju-
mu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā tiks vērtēti šādās nominācijās: 
“Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs augkopības, 
piena un gaļas ražošanas saimniecības; “Gada uz-

ņēmums pārtikas ražošanā”; “Ģimene lauku sētā”; 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”; kā arī “Lauksaim-
niecības kooperatīvs”. Pieteikumi dalībai konkursā 
jāiesniedz SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbal-
sta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs, vai LAD Centrālā aparāta Klientu ap-
kalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, līdz 
2016. gada 1. jūnijam.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritēri-
jiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu sais-
tīto informāciju var tīmekļa vietnē www.sejejs.lv.

Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

21 pašvaldība apvienojas iniciatīvā 
“Cilvēkam un videi”

Atsaucoties atkritumu apsaimniekošanas uzņē-
muma “ZAAO” aicinājumam, šodien 21 Vidzemes 
pašvaldība ar parakstu apliecināja apvienošanos 
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kopīgam darbam Latvijas simtgadei veltītajā ini-
ciatīvā “Cilvēkam un videi”. Iniciatīva paredz ap-
vienot vidzemnieku gudrību, idejas, resursus un 
darbaspēku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim 
kopīgiem spēkiem Vidzemē paveiktu 100 labus 
darbus vides sakārtošanā un pilnveidošanā.

“Iniciatīvā “Cilvēkam un videi” aicinām paveikt no-
zīmīgus un lielus darbus, kas pilnveido un izdaiļo 
apkārtējo vidi, kā arī izglīto sabiedrību vides jautā-
jumos. Apvienosim savas idejas, resursus un pras-
mīgās darba rokas, lai Latvijai tās 100. jubilejā ko-
pīgi dāvātu skaistu Vidzemi,” aicina “ZAAO” valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Iesaistīties 100 labo vides darbu veikšanā aicina 
arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Kaspars Gerhards, Latvijas valsts simtgades 
biroja vadītāja Linda Pavļuta un LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis. Skatīt video: https://youtu.
be/MKAAwpZ5YAY 

Apņemšanos strādāt pie kopīgās dāvanas Latvijai 
šodien apliecināja Alojas, Amatas, Apes, Jaunpie-
balgas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Kocē-
nu, Krimuldas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, 
Valkas, Viļakas novads un Valmieras pilsētas paš-
valdība. Plānots, ka tuvākajā laikā iniciatīvai pievie-
nosies arī Baltinavas, Līgatnes, Limbažu, Rūjienas, 
Saulkrastu, Strenču un Vecpiebalgas novads.

Pievienoties iniciatīvai ar savu darbu ir aicināts ik-
viens iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska 
organizācija, uzņēmums, pašvaldība, valsts vai paš-
valdības iestāde. Plašāka informācija, kā arī iespēja 
pieteikt savu darbu – dāvanu Latvijai 100. dzim-
šanas dienā – var interneta vietnē www.zaao.
lv/100darbiLV.

 
Līga Ivanova,

projekta “100 darbi Latvijai” koordinatore

Konkurss “Eiropas Padomes Ainavu balva”

VARAM aicina piedalīties Eiropas Padomes Ģene-
rālsekretariāta organizētajā konkursā “Eiropas Pa-
domes Ainavu balva”, kas Latvijā tiek izsludināts 
ceturto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi 
īstenotus projektus un iniciatīvas ar reāli uztvera-
mu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā vai 
plānošanā (piemēram, rekultivācijas, labiekārtoju-
ma projekti, ar sabiedrības līdzdalību īstenoti aina-
vu plāni), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes 
uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu 
teritorijās.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst pieteikt vie-
nu kandidatūru, VARAM organizē nacionālo atlasi, 
kurā starpministriju komisija izvērtēs Latvijas kan-
didātu iesniegtos pieteikumus. Ar konkursa pietei-
kumiem varēs iepazīties arī ministrijas tīmekļa viet-
nē www.varam.gov.lv.

Lai piedalītos Latvijas kandidātu atlasē, aicinām:

•	 angļu vai franču valodā sagatavot pieteikumu 
konkursam, aizpildot pieteikuma veidlapu un 
pievienojot pielikumus;

•	 pieteikuma veidlapu un pielikumus elektronis-

kā formātā (kompaktdiskā) ar norādi “Ainavu 
balva” iesniegt personīgi vai pa pastu ministri-
jā Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 līdz 2016. gada 
1. jūnijam (pasta zīmogs).

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar konkursa noli-
kumu pieteiktajam projektam ir jābūt pabeigtam 
un publiski pieejamam vismaz trīs gadus pirms 
tā pieteikšanas konkursam. Tā kā Latvijas pietei-
kums konkursam tiks nosūtīts 2016. gada decem-
brī, pieteiktajam projektam ir jābūt pabeigtam līdz 
2013. gada 30. novembrim.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, kā arī 
informācija par 2014. gada nacionālo atlasi ir pie-
ejama ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.
lv, sadaļā Darbības jomas/Teritorijas attīstības plā-
nošana /Ainavu politika/ http://www.varam.gov.
lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_pado-
mes_ainavu_balva/?doc=18320.

Informējam, ka 2014. gadā konkursa nacionālajā 
atlasē piedalījās Cēsu, Jēkabpils, Ventspils un Kuldī-
gas pašvaldības. Tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas 
mērogā ieguva Kuldīgas novada projekts “Kuldīga, 
pilsēta Ventas ielejā – unikālās ainavas saglabāša-
na nākamajām paaudzēm”, kuru atzinīgi novērtēja 
arī konkursa žūrija. Pārskats par visiem konkursam 
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iesniegtajiem projektiem Eiropas līmenī ir pie ejams 
Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāta tīmekļa viet-
nē https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSe-
archServices/DisplayDCTMContent?documentId=

09000016802f2998.

Sīkāka informācija: Dace Granta, e-pasts dace.
granta@varam.gov.lv, tālrunis 67026553.

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 optis-
kais internets, klase aprīkota ar 30 planšetdato-
riem, taču visiem strādāt vienlaicīgi nav iespē-
jams?

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 Matveja-Vla-
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, pasniedzēja-konsul-
tante, “Datorzinību centrs” AS)

Reģistrēšanās pasākumam šeit. Jautājumu un ne-
skaidrību gadījumā zvanīt: Līga Matveja-Vlasova, 
26131717, e-pasts: liga@dzc.lv.
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Populārzinātniska konference “Klimata 
pārmaiņas Latvijas ūdeņos: zinātne, 
tehnoloģijas, risinājumi”

Vides risinājumu institūts un Latvijas Hidroeko-
loģijas institūts ielūdz uz populārzinātnisku kon-
ferenci “Klimata pārmaiņas Latvijas ūdeņos: zi-
nātne, tehnoloģijas, risinājumi”, kas norisināsies 
8. aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Konferencē par klimata pārmaiņām, to ietekmi uz 
Latvijas ūdeņiem, cilvēku lomu klimata pārmaiņu 
ķēdē, modernajām tehnoloģijām ūdeņu izpētē un 
ilgtspējīgiem risinājumiem ūdeņu apsaimnieko-
šanā stāstīs gan vadošie Latvijas zinātnieki ūdeņu 
izpētes jomā, gan pasaules līmeņa attālās izpētes 
speciālisti un tādi vides aizstāvji kā žurnāliste San-
dra Kropa un Pasaules Dabas fonda valdes priekš-
sēdētājs Uģis Rotbergs.

Plašāka informācija: http://www.videsinstituts.lv/
lv/par-institutu/jaunumi/vri-ieludz-uz-popularzi-

natnisku-konferenci-klimata-parmainas-latvijas-
udenos-zinatne-tehnologijas-risinajumi.html.

Konferences programma 1. pielikumā, ielūgums 
2. pielikumā.

Burtnieka ezera fragments attālās izpētes datos, kas ie-
vākti ar lidojošo laboratoriju ARSENAL. Attēls: VRI

LVA informatīvais seminārs pašvaldību 
izglītības darba koordinatoriem, skolu 
administrācijai un skolotājiem, kuri strādā 
vai strādās ar reemigrantiem, imigrantiem 
un patvēruma meklētājiem

Seminārs notiks 30. martā plkst. 12.00 VISC Intere-
šu izglītības un tālākizglītības departamentā Rīgā, 
Strūgu ielā 4, 1. telpā.

Darba kārtība:

12.00–12.15 Semināra atklāšana (LVA direktora 
vietniece Dace Dalbiņa).

12.15–12.35 Nepilngadīgu patvēruma meklētā-
ju izglītības iespēju nodrošināšana vispārīgās iz-
glītības iestādēs (IZM Izglītības departamenta eks
perte Olita Arkle).

12.35–12.55 Latviešu valodas apguves piedāvā-
jums NVA programmās (NVA projekta “Bēgļu un 

alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija 
Latvijas darba tirgū” vadītāja Antra Jansone).

12.55–13.30 LVA atbalsts latviešu valodas apgu-
vei (LVA galvenā metodiķe Vineta Vaivade).

13.40–14.40 Pieredzes stāsti. Par latviešu valo-
das apguvi, mācot patvēruma meklētāju, trešo 
valstu valstspiederīgo bērnus (Rīgas 15. vsk. sko-
lotājas Dace Konopecka un Kaiva Meļņika; Latviešu 
valodas kursu patvēruma meklētāju bērniem vadī-
tāja Ella Ruicēna).

Semināra noslēgumā iespējamas individuālas kon-
sultācijas un sarunas.

Kontaktpersonas:

LVA Izglītības daļas metodiķe Iveta Marševska,  
e-pasts: iveta.marsevska@valoda.lv, tālr. 67350757.

LVA Izglītības daļas metodiķe Anita Sniedze,  
e-pasts: anita.sniedze@valoda.lv, tālr. 67350762.
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par mi-
nimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzde-
vumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumu būtiskajiem noteikumiem”, 3. pieli-
kums.

VSS-211 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 
manta””

VSS-213 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.1.spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infra-
struktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un perso-
nu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.2.pasākuma “Infrastruktūras 
attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo 

tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fon-
da izveidei” īstenošanas noteikumi””

VSS-217 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabienta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 
“Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji””

VSS-214 – Plāna projekts “Plāns pasākumu pro-
grammai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 
2016.-2020.gadā”

VSS-224 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””

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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