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Seminārs-diskusija “Bēgļi Latvijā un 
pasaulē”

Amatas novada Drabešu pagasta “Ausmās” 16. feb-
ruārī notika biedrības “Patvērums “Drošā māja”” 
un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotais 

seminārs-diskusija “Bēgļi Latvijā un pasaulē”. Tā 
mērķis bija paplašināt Amatas novada pašvaldības 
institūciju speciālistu un novada iedzīvotāju zinā-
šanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai 
skaitā par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu 
ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas 
jautājumiem Latvijā.

Patvēruma meklētājiem bija iespēja apmeklēt Dra-
bešu pamatskolu un pēc tam tikties ar sociālajiem 
darbiniekiem un izrunāt abpusējos iespaidus.

17. februārī šāds seminārs norisinājās Alojas kultū-
ras namā, sniedzot Alojas, Kocēnu un Mazsalacas 
novada pašvaldību speciālistiem un iedzīvotājiem 
iespēju uzzināt aktualitātes migrācijas jomā, tai 
skaitā par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu 
ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas 
jautājumiem Latvijā. Semināru vadīja biedrības 
“Patvērums “Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcma-
ne un biedrības jurists Alvis Šķenders. 

Biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” darbojas pro-
fesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un 
personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Astoņu 
gadu laikā biedrība ir īstenojusi Eiropas Bēgļu fon-
da atbalstītus projektus, kuros gadā vidēji nodroši-
nājusi juridisko, sociālo, medicīnisko un materiālo 
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palīdzību, kā arī, organizējot izglītojošus seminā-
rus, dalījusies praktiskajās zināšanās par migrācijas 
tēmu Latvijas pašvaldībās.

Pasākumā Alojā piedalījās arī patvēruma meklētāji, 
tajā skaitā – nesen uz Latviju pārvietotie seši patvē-
ruma meklētāji no Eritrejas un Sīrijas, kas Latvijā ir 
pirmās atbraukušās personas Eiropas Savienības 
(ES) pārvietošanas programmā. Patvēruma mek-

lētājiem bija iespēja apskatīt Aloju, apmeklēt bēr-
nudārzu un pēc tam tikties ar sociālajiem darbinie-
kiem, abām pusēm noskaidrojot tās interesējošos 
jautājumus.

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka pateicību par 
atsaucību visām pašvaldībām, kurās norisinājās 
minētais seminārs, un biedrībai “Patvērums “Dro-
ša māja”” – par diskusijas rosināšanu.

LPS Izglītības un kultūras komitejā 
vislielākās diskusijas izraisa Mk 
noteikumu projekts

16. februārī notika LPS Izglītības un kultūras komi-
tejas sēde, kurā tika skatīti divi būtiski jautājumi. 
Piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), 
Labklājības un Veselības ministrijas pārstāvji.

Pirmo jautājumu – izglītojamo ar speciālām vaja-
dzībām integrēšana vispārīgās pamatizglītības un 
vispārīgās vidējās izglītības iestādēs un Ministru 
kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi par 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglīto-
jamo speciālajām vajadzībām” – prezentēja IZM 
Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības 
nodaļas vadītājas vietniece Ilga Prudņikova.

Pēc prezentācijas komitejas dalībnieki izteica savu 

viedokli, kā arī iebildumus tam, ka MK noteikumu 
projekts un MK noteikumu anotācija ir vispārīga un 
neatbild uz jautājumiem:

par tagad pieejamo atbalsta pasākumu nodroši-•	

nājumu vispārīgās pamatizglītības un vispārīgās 
vidējās izglītības iestādēs atbilstoši izglītojamo 
speciālajām vajadzībām, ieskaitot finansējuma 
avotu;

nepieciešams plānoto atbalsta pasākumu vispā-•	

rīgās izglītības iestādēs salīdzinājums ar speciā-
lajās izglītības iestādēs pieejamo atbalsta pasā-
kumu kopumu;

trūkst objektīva skaidrojuma par speciālo izglītī-•	

bas programmu kodu nomaiņu pret vienkāršāku 
programmu noteikšanu.

Tāpat komitejas dalībnieki uzsvēra, ka noteiku-
mu projekta anotācijā nav paredzēta ietekme uz 



pašvaldību budžetu, un minētie noteikumi izsludi-
nāti, balstoties uz MK noteikumiem par jauno ped-
agogu atalgojuma modeli, kurš šobrīd nav apstip-
rināts.

LPS Izglītības un kultūras komitejas locekļi vienojās:

Lūgt IZM apturēt šo MK noteikumu projekta tā-1. 
lāku virzīšanu.

Lai praksē realizētu bērnu ar īpašām vajadzī-2. 
bām integrāciju pirmsskolas, vispārīgās pamat-
izglītības un vispārīgās vidējās izglītības iestā-
dēs, vajag noteikt ne tikai nepieciešamo nodro-
šinājumu atbalsta pasākumu sniegšanai izglītī-
bas iestādē integrētiem izglītojamiem, bet arī 
izmaksu grozu, kurš kā valsts mērķdotācija seko 
līdzi katram bērnam ar īpašām vajadzībām, to 
integrējot pirmsskolas vai vispārīgās izglītības 
iestādē.

Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju izveidot dar-3. 
ba grupu, lai izstrādātu jēgpilnu un saprotamu 
MK noteikumu projektu “Par bērnu ar īpašām 

vajadzībām integrāciju pirmsskolas, vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs”, pieaicinot Labklājības, Veselības un 
Finanšu ministrijas, kā arī LPS pārstāvjus.

Prezentācija: Izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
integrēšana vispārējās izglītības iestādēs.

Kā otrais komitejā tika skatīts jautājums par šāgada 
sarunu tēmām ar IZM un kultūras ministriju. Kā 
galvenās tēmas izvirzītas:

Izglītībā: pedagogu darba samaksas un motivāci-
jas paaugstināšanas reforma; kvalitatīva vispārīgās 
izglītības iestāžu tīkla sasaiste ar kritērijiem, kas 
bal stīti uz kvalitatīvas izglītības pieejamību; pirms-
skolas pedagogu atalgojuma pakāpeniska nodro-
šināšana no valsts budžeta; vienota profesionālās 
izglītības finansēšanas modeļa ieviešana neatkarīgi 
no profesionālās izglītības iestādes dibinātāja.

Kultūras jomā: nemateriālās kultūras mantojuma 
likumprojekts; dziesmu un deju svētki 2018. gadā – 
programma un pasākumu organizācija.

LPS panāk, ka likumprojektā “Grozījumi 
Dzelzceļa likumā” tiek iekļautas 
pašvaldību intereses

16. februārī LPS padomnieks tehnisko problēmu 
jautājumos Aino Salmiņš piedalījās Saeimas Taut-
saimniecības komisijas sēdē, kurā iestājās par li-
kumprojektā neiekļautiem, tomēr pašvaldībām ļoti 
būtiskiem punktiem.

A. Salmiņš uzstāja, ka likumprojektā “Grozījumi 

Dzelzceļa likumā” MK, pieņemot lēmumu par Rail 
Baltica būvniecību, nepietiks tikai ar vides novēr-
tējuma ziņojumu un kompetentas institūcijas atzi-
numu atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi no-
vērtējumu”. Valdība lēmumu varēs pieņemt, tikai 
izvērtējot attiecīgo pašvaldību viedokli.

LPS ir vienojusies ar Satiksmes ministriju, ka tiks or-
ganizēta kopīga sanāksme ar pašvaldībām, lai vie-
notos par turpmāku sadarbību projekta Rail Baltica 
ieviešanā.

ŠoNeDēļ uN turPMāk

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

23. februārī plkst. 10.00 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 
(LPS 4. stāva zālē), notiks LPS Finanšu un ekonomi-
kas komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Par Finanšu ministrijas izstrādāto Ministru ka-
bineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības ie-
stāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Izgl%C4%ABtojamo ar speci%C4%81l%C4%81m vajadz%C4%ABb%C4%81m integr%C4%93%C5%A1ana visp%C4%81r%C4%93j%C4%81s izgl%C4%ABt%C4%ABbas iest%C4%81d%C4%93s.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Izgl%C4%ABtojamo ar speci%C4%81l%C4%81m vajadz%C4%ABb%C4%81m integr%C4%93%C5%A1ana visp%C4%81r%C4%93j%C4%81s izgl%C4%ABt%C4%ABbas iest%C4%81d%C4%93s.pdf


2. Par Finanšu ministrijas izstrādāto Ministru kabi-
neta noteikumu projektu “Noteikumi par nekusta-
mā īpašuma nodokļa prognozi”.

3. Par apbūves tiesību normu Civillikumā un valsts 
sekretāru sanāksmē izsludinātajiem likumprojek-
tiem “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma 

nodokli”” (VSS-60), “Grozījumi Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra likumā” (VSS-61) un “Grozījumi 
Zemesgrāmatu likumā”, kuri precizē normatīvo re-
gulējumu attiecībā uz jauno apbūves tiesību nor-
mu.

4. Dažādi.

LPS tehnisko problēmu komitejas sēde

24. februārī plkst. 12.00 Rīgā, M. Pils ielā 1 (LPS 
4. stāva zālē), notiks LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas sēde.

Darba kārtībā:

1. 12.00–13.15: Sadales sistēmas pakalpojumu 
tarifu līdzsvarošana (ziņo: Andis Pinkulis, AS 
“Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs, izpilddi-
rektors; Rolands Lūsveris, AS “Sadales tīkls” at-
tīstības direktors; Raimonds Skrebs, AS “Sadales 
tīkls” tehniskais direktors).

2. 13.15–14.00: Par PVN piemērošanas kārtību 
mājokļu apsaimniekošanā (ziņo: Marina Kuzen-
ko, VID Nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu me-
todikas daļas vadītāja; uzaicināts: Ģirts Beikma-
nis, LNPAA valdes priekšsēdētājs).

3. 14.00–14.30: Kafijas pauze.

4. 14.30–15.10: Piespiedu dalītā īpašuma un pie-
spiedu zemes nomas problemātika daudzdzī-

vokļu mājās (ziņo: Kristīne Kinča, LPS padomnie-
ce juridiskajos jautājumos).

5. 15.10–15.20: Par LPS sarunu tēmām ar ministri-
jām 2016. gadā (ziņo: Aino Salmiņš, LPS padom-
nieks tehnisko problēmu jautājumos).

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

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

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-•	

sūtīti 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.

• Portālā jāizvēlas sadaļa “Manas sēdes”.

• Jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

LPS Novadu apvienības Valdes sēde

26. februārī plkst. 12.00 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 
(LPS 4. stāva zālē) notiks Novadu apvienības Valdes 
sēde.

Darba kārtībā:

1. Par LPS Valdes sēdē skatāmajiem jautājumiem 
(ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par LPS Domes sēdes sasaukšanu un darba kār-

tības jautājumu: par valdības plānotās izglītības 
sistēmas reformas sekām (skolu slēgšana un ar 
to saistītās sociālās problēmas) (ziņo: LPS priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis).

3. Par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” (ziņo: 
LPS juriste Vineta Reitere).

4. Par grozījumiem vēlēšanu likumos, LPS kongre-
sa rezolūcija par ES vēlēšanu apvienošanu ar Sa-
eimas vēlēšanām (ziņo: LPS juriste Vineta Reite-
re).

http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv


5. Par RACA Valdes priekšlikumiem LPS statūtu 
grozījumiem (ziņo: priekšsēdētājs Gints Kamin-
skis).

6. Informācija par mediju politikas pamatnostādņu 
darba grupas aktivitātēm (ziņo: LPS padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Bunkus).

Videokonference pašvaldību sociālo 
dienestu vadītājiem un darbiniekiem
24. februārī plkst. 10.00 LPS aicina uz videokon-
ferenci pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem un 
darbiniekiem par jaunu risinājumu bankas kontu 
pārskatu iesūtīšanai pašvaldību sociālajiem dienes-
tiem, izmantojot internetbankas e-zīmogu.

Par risinājuma ieviešanu un praktisko darbību pa-
stāstīs AS “Swedbank”, SIA “ZZ Dats”, Rīgas Sociālā 

dienesta un Rīgas domes Labklājības departamen-
ta pārstāvji.

“Swedbank” ir sagatavojusi instrukcijas darbam ar 
jauno risinājumu, ar tām varēs iepazīties pirms vi-
deokonferences un tās laikā uzdot neskaidros jau-
tājumus, rakstot uz e-pastu: tiesraide@lps.lv. 

Videokonference būs skatāma LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesrai-
de/.

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

rīga darbu sāk eS Pilsētprogrammas 
mājokļu partnerība

18. februārī Briselē notika ES Pilsētprogrammas 
mājokļu partnerības sanāksme, kur kā viens no 
partnerības dalībniekiem tika pārstāvēta arī Rīgas 
pilsēta. Mājokļu partnerība ir viena no divpadsmit 
partnerībām, ar kuru palīdzību plānots sasniegt 
konkrētus rezultātus ES Pilsētprogrammā, izpētot 
aktuālākās problēmas un iespējas tās risināt, uzla-
bojot ES politikas un likumdošanas pilsētu dimensi-
ju. Ar pirmajiem konkrētajiem priekšlikumiem part-
nerības iepazīstinās maijā, kad Nīderlandē plānots 
uzsākt ES Pilsētprogrammu, pieņemot “Amsterda-
mas paktu”.

ES Pilsētprogramma veidojas kā dažādu ieintere-
sēto pušu aktivitāšu kopums, lai nacionālajā un ES 

likumdošanā stiprinātu pilsētu dimensiju. Tāpēc 
katrā partnerībā apvienojušies gan Eiropas Komi-
sijas ģenerāldirektorātu, gan dalībvalstu ministriju, 
gan arī pilsētu un to intereses pārstāvošo asociāciju 
pārstāvji. Ideju radīšana un priekšlikumu formulē-
šana notiek inovatīvi un brīvi, un šo darbu nevada 
ne ES dalībvalstis, ne Eiropas Komisija, ne arī kāda 
ieinteresētā puse. Plānots, ka partnerību priekšli-
kumi tiks ietverti Padomes secinājumos un Pado-
mes darba grupu skatāmo jautājumu lokā.

Sanāksmē mājokļu partnerības dalībnieki vienojās 
par būtiskākajām tēmām, kuras būtu jāaktualizē un 
jārisina ES līmenī, domājot par mājokli ne tikai kā 
ēku, bet kā vienu no elementiem cilvēka cienīgas 
dzīves nodrošināšanai. Rīgas pilsēta uzsvēra mā-
jokļu pieejamības jautājumu dažādu sociālo gru-
pu iedzīvotājiem, proti, valsts atbalsta nosacījumu 
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piemērošanu mājokļu jomā, lai rastu iespēju sniegt 
atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuri neatbilst kritēri-
jiem pašvaldības palīdzības saņemšanai, bet kuru 
materiālais stāvoklis neļauj kvalitatīvi risināt mājok-
ļa jautājumu, iesaistoties brīvajā īres tirgū. Tāpat Rī-
gas pilsēta izteikusi interesi arī meklēt risinājumus 
un uzzināt citu valstu labās prakses piemērus tam, 
kā var ieinteresēt investorus ieguldīt pieejamos, 
bet vienlaikus arī kvalitatīvos mājokļos.

Mājokļu partnerībā iesaistījusies arī Latvijas Re-
publikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, Vīnes pilsēta, Skotijas Pilsētu asociācija, 
Luksemburgas, Nīderlandes, Slovākijas, Slovēnijas 
un Vācijas tematiskās ministrijas, Eiropas Komisijas 
Reģionālās politikas un Enerģijas ģenerāldirektorā-

ti, kā arī Eiropas Investīciju banka un vairākas pilsē-
tu intereses pārstāvošas organizācijas.

ES Pilsētprogramma bija viena no Latvijas preziden-
tūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm, un 
prezidentūras laikā pieņemtā ministru deklarācija 
“Ceļā uz ES Pilsētprogrammu” (Rīgas deklarācija) 
pirmo reizi pilsētu dimensiju nostiprināja Padomes 
līmenī. Šobrīd darbs pie ES Pilsētprogrammas no-
tiek Nīderlandes prezidentūrā ES Padomē, un Nī-
derlande šo izvirzījusi par vienu no svarīgākajiem 
savas prezidentūras mērķiem.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Par jauno Beverīnas novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēts Māris Zvirbulis

16. februārī Beverīnas novadā notika pašvaldības 
domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts tikai viens 
jautājums – priekšsēdētāja ievēlēšana. Par jauno 
Beverīnas novada priekšsēdētāju kļuvis Māris Zvir-
bulis. Viņš kā vienīgais kandidāts ievēlēts ar asto-
ņām balsīm, savukārt pret balsoja deputāte Cilda 
Purgale.

“Paldies deputātiem par uzticību! Tagad pats gal-
venais ir pieņemt budžetu, atrast kompromisus. 
Daudz laika nav. Paldies par darbu, bet smags 
darbs vēl priekšā,” pēc ievēlēšanas deputātus un 
klātesošos uzrunāja Māris Zvirbulis.

Pirmais uzdevums ir budžeta apstiprināšana un ie-
sniegšana, un ir ierosināts tikties atkārtoti vēl pirms 
domes sēdes.

Ilze Ulmane

NoVADu uN PILSētu VēStIS



Pašvaldības sacenšas par enerģijas 
taupīšanas čempiona titulu
Uzsāktas starptautiskas enerģijas taupīšanas sa-
censības pašvaldību darbiniekiem, kurās piedalās 
66 pašvaldības, 180 pašvaldību īpašumā esošas 
ēkas un vairāk nekā 9000 darbinieku no 9 ES da-
lībvalstīm. No Latvijas sacensībās piedalās 20 ēkas 
un 733 darbinieki, pārstāvot septiņas drosmīgas 
pašvaldības – Ādažu, Ķeguma, Cēsu, Smiltenes, 
Skrundas, Saldus un Tukuma. Sacensības notiks 
12 mēnešus, kuru laikā plānots panākt vismaz 15% 

enerģijas samazinājumu, atsaucoties uz vēsturis-
kajiem datiem, mainot tikai darbinieku uzvedību. 
Tādā veidā pašvaldības kļūs par pozitīvu piemēru 
iedzīvotājiem.

18. februārī sadarbībā ar AS “Latvenergo” Energo-
efektivitātes centru tiek rīkots šo sacensību atklā-
šanas pasākums, kas notiks Energoefektivitātes 
centrā Jomas ielā 4 Jūrmalā. Klātienē būs iespē-
jams satikt vismaz 60 sacensību dalībniekus, kā arī 
pašvaldību pārstāvjus un LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus.

Valmieras 5. vidusskolā atklāj iekštelpu 
stieņu parku

18. februārī Valmieras 5. vidusskolā (bijušajā skolas 

kurtuvē) tika atklāts iekštelpu stieņu parks. Tā izvei-
dei izmantots vācieša Bruno Feila dāvinājums – zie-
dojums Valmieras pilsētas pašvaldībai 10 000 eiro 
apmērā veselīga dzīvesveida veicināšanai.

Bruno Feils jau vairākus gadus sekojis līdzi Valmie-
ras un Gīterslo reģiona Vācijā sadarbībai, kā arī 
interesējies par Valmieras aktualitātēm, sasniegu-
miem, problēmām un attīstību. Savā testamentā 
Bruno Feils paudis vēlēšanos dāvināt Valmieras 
pilsētas un apkārtējo novadu pašvaldībām finansē-
jumu veselīga dzīvesveida popularizēšanai reģionā. 
Saņemtais finansējums tika sadalīts starp pašval-
dībām, kas atrodas bijušajā Valmieras rajonā, pro-
porcionāli iedzīvotāju skaitam.

Justīne Deičmane

eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa

Pārresoru koordinācijas centrs informē, ka no 
30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un vairāk nekā 30 
citās valstīs norisināsies Eiropas ilgtspējīgas attīstī-
bas nedēļa (ESDW) 2016. Tās mērķis ir popularizēt 
ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un pro-
jektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu 
Eiropas mērogā.

Sīkāka informācija:  
www.esdw.eu.

ProJektI, koNkurSI, SeMINārI, FINANSēJuMS, PASākuMI

http://www.esdw.eu


eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā 
sadarbībā ar LPS 26. februārī rīko semināru paš-
valdību vadības pārstāvjiem par eP lēmumiem, 

kas svarīgi reģionu attīstībai: “eiropas Parlamen-
ta likumi un jūsu novads”. Semināra programma 
1. pielikumā.

23. februārī “Bellevue Park Hotel Riga” Slokas ielā 1 
Rīgā notiks “CITYnvest” seminārs “Inovatīvie fi-

nanšu mehānismi energoefektivitātes projektiem 
Latvijā”. Sīkāka informācija 2. pielikumā.

Izglītības uzņēmums “Lielvārds” aicina 
pašvaldību izglītības organizatorus, skolu 
vadītājus, pedagogus un interesentus 
izglītības jomā piedalīties izglītības līderu 
forumā “Iespēju tilts 2016”

Forums 16. un 17. martā jau sesto reizi norisināsies 
Valmierā, pulcējot izglītības nozares ekspertus no 
visas Latvijas. 

Foruma pirmajā dienā, 16. martā, kopā ar ģimnā-
ziju un skolu pārstāvjiem (skolu vadītājiem, skolo-
tājiem, skolēniem un vecākiem) aktīvās debatēs 
veidosim “Mūsdienīgu mācību vidi”, kurā pedago-
ģija, telpa un tehnoloģijas savstarpēji atbalsta un 
papildina cita citu.

Foruma otrajā dienā, 17. martā, norisināsies sā-
kumskolas skolotāju konference, un šogad pamata 
tēma ir “kā attīstīt prasmi mācīties?”, diskutējot 
par to, kā ikvienā stundā un ārpusstundu aktivitā-
tē motivēt skolēnus mērķtiecīgam mācību darbam, 
kā veidot un attīstīt prasmi izvirzīt sev mērķus un 
mācīties.

Visi reģistrētie konferences dalībnieki iegūs A pro-
grammas apliecinājumu.

Prezentācija ar ieskatu konferences norisē un dalī-
bas nosacījumiem – 3. pielikumā.

Ar foruma programmu var iepazīties un aizpildīt 
pieteikuma formu dalībai izglītības līderu forumā 
interneta vietnē: http://iespejutilts.lv.

Aicina pieteikt pretendentus 
apbalvojumam “Laiks Ziedonim”

Apbalvojums jau trešo gadu tiks pasniegts piecās 
nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem 
un jauniešiem, tautsaimniecībā un par dzīvi litera-
tūrā. Pieteikšanās līdz 26. februārim apbalvojuma 

mājaslapā www.laiksziedonim.lv. Laureāti tiks pazi-
ņoti īpašā cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta 
Ziedoņa dzimšanas dienā. 

 
Video aicinājums pieteikties apbalvojumam:  
https://vimeo.com/150671155.

http://iespejutilts.lv
http://www.laiksziedonim.lv
https://vimeo.com/150671155
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http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_7_p3.pdf


Iespēja pieteikties Mārtiņa fonda 
pavasara veselības nometnei

Nometne notiks no 17. līdz 20. martam. Tajā aici-
nāti bērni ar veselības problēmām vecumā no 7 līdz 
13 gadiem kopā ar vienu no vecākiem. Nometnes 
norises vieta: Mārtiņa fonda psiholoģiskās rehabi-
litācijas centrs “Dūjas”, Jēkabpils novads, Kalna pa-

gasts. Četras ēdienreizes – veselīgas un gatavotas 
no vietējiem pārtikas produktiem. Dalības maksa 
20 eiro no personas. Pieteikšanās līdz 1. martam. 
Tālrunis: 292882220, e-pasts: martinafonds1991@
inbox.lv. 

Vairāk informācijas: http://martinafonds.lv/.

Izveidots Zemgales uzņēmējdarbības 
centrs 
Jaundibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs 
(ZUC) ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas die-
nests reģiona esošajiem un topošajiem komersan-
tiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākot-

nējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava 
biznesa idejas attīstībai un ieviešanai.

ZUC izveidojis jaunu interneta vietni www.zuc.zem-
gale.lv, kur ikvienam interesentam atrodama ar uz-
ņēmējdarbību saistīta aktuālākā informācija, tostarp 
par ZUC veiktajām un plānotajām aktivitātēm.

Līdz marta beigām uzņēmumi var 
pieteikties elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma ieviešanai 

Labklājības ministrija (LM) aicina uzņēmumus ar 
nestandarta darbalaiku līdz 2016. gada marta bei-
gām pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakal-
pojuma ieviešanai. 

Ja uzņēmumu interesē dalība ES EaSI projektā 

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodroši-
nāšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta dar-
balaiku, aicinām rakstīt projekta vadītājam e-pastā 
Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 
67782961. Projektā var piedalīties visu veidu orga-
nizācijas ar nestandarta darbalaiku.

Detalizēta informācija par projektu un kontaktin-
formācija ir pieejama LM tīmekļvietnē http://www.
lm.gov.lv/text/3152.

MINIStrIJu uN IeStāžu ZIņAS

VArAM aicina Latvijas pašvaldības 
pieteikties izsludinātajam pirmajam 
projektu konkursam eiropas komisijas 
(ek) iniciatīvā – Pilsētu inovatīvās 
darbības (Urban Innovative Actions).

Konkursā var pieteikties pilsētas, kurās ir vismaz 
50 000 iedzīvotāju, kā arī pilsētu asociācijas vai gru-

pas, ieskaitot pārrobežu asociācijas vai grupas, ku-
rās kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 ie-
dzīvotāju.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 
31. marts plkst. 14:00 (pēc Centrāleiropas laika).

Vairāk informācijas: http://varam.gov.lv/lat/aktual/
aktuali/?doc=21015.
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Par Ministru kabineta 2015. gada 2. decembra rīko-
juma nr. 759 “Rīcības plāns personu, kurām nepie-
ciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai 
un uzņemšanai Latvijā” izpildi, 4. pielikums.

VSS-81 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē bal-
stītas mācības”, 5. pielikums.

VSS-95 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas 
darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, kā arī atkritumu ap-
saimniekošanas līgumu būtiskajiem noteikumiem”, 
6. pielikums.

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

VSS-138 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīci-
jas P&A” 1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produk-
tu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”

VSS-129 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa prognozi”

VSS-130 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienības 
Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 
valstij piederošo 2/5 domājamo daļu nodošanu 
Carnikavas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-131 – Noteikumu projekts “Darbības program-

mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 
darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uz-
ņēmumā” īstenošanas noteikumi”

VSS-147 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni 
un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas 
noteikumi”

VSS-135 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 
“Medību noteikumi””

LPS NeSASkAņo

LPS SASkAņoŠANAI PIePrASītIe DokuMeNtu ProJektI
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