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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
LPS pārstāvniecībā Briselē
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
Latvijas Pašvaldību savienībai – 26

Video par LPS vēsturi, kas tapa 2016. gadā par godu
organizācijas ceturtdaļgadsimta jubilejai, pieejams
šeit.

Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS) decembris ir
īpašs mēnesis, jo katru gadu 15. decembrī atzīmējam LPS dzimšanas dienu, šogad – jau 26. reizi.

Latvijas Pašvaldību savienība pateicas pašvaldībām
par atbalstu un kopīgi sasniegto, savukārt sadarbības partneriem – par veiksmīgo ilggadējo sadarbību!

26 gadu laikā LPS pierādījusi, ka ir spēks, ar ko rēķinās ne tikai Latvijas politiskajā arēnā, bet arī Eiropas mērogā. Nemainīga palikusi LPS sākotnējā
iecere un galvenais princips: pārstāvēt pašvaldību
intereses un stiprināt demokrātiju.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS priekšsēža un tieslietu ministra tikšanās

tiesību aizsardzības bloka jautājumus un nepieciešamās izmaiņas, piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas tiesiskā regulējuma tālāku virzību Saeimā u.c.

15. decembrī pozitīvā gaisotnē, ar savstarpēju sapratni un virzību uz iespējami labāku sadarbību,
notika LPS priekšsēža Ginta Kaminska un tieslietu
ministra Dzintara Rasnača tikšanās, kurā klāt bija
arī abu pušu eksperti.

Savukārt LPS akcentēja jautājumu par kadastrālās
vērtēšanas sistēmas konceptuālo maiņu. Tāpat LPS
pārstāvji arī uzsvēra, ka Tieslietu ministrijas izstrādātais Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likumprojekts var stāties spēkā tikai tad, ja valsts budžetā pilnā apmērā tiek paredzēts nepieciešamais

Tieslietu ministrijas pārstāvji sarunā iezīmēja vairākas aktuālas tēmas, piemēram, bāriņtiesu un bērnu
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Foto: Tieslietu ministrija

valsts budžeta finansējums likumprojektā paredzētā regulējuma ieviešanai un izpildei. Finansējuma
piešķiršana pa daļām vairāku gadu garumā konkrētajā gadījumā nav iespējama, jo ar projekta realizāciju tiks likvidēta pastāvošā sistēma, bet projektā
paredzētā sistēma ar daļēju finansējumu darboties
nevarēs. Attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanas
jomu gan LPS priekšsēdis, gan tieslietu ministrs bija
vienisprātis, ka šeit vajadzīgas izmaiņas.

Tikšanās noslēgumā puses vienojās par regulāru
tikšanos nepieciešamību un aktīvu sadarbību.

Piekrastes pašvaldību apvienības gada
sapulce Jūrmalā

niece Rita Sproģe un deputāts Jānis Lediņš – un
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA)
gada sapulci un apvienoto LPPA un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēdi 12. decembrī Dzintaru koncertzālē Jūrmalā atklāja saimnieki – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja viet-

Pārskatu par paveikto, aktuāliem jautājumiem
un turpmākajiem darbiem sniedza LPPA Valdes
priekšsēdētājs Māris Dadzis. Tas bija ziņojums ne
tikai par padarīto kopš iepriekšējā gada sapulces,
bet atskats uz apvienības četru gadu darbību, kas

Kopā ar LPS priekšsēdi sarunā piedalījās arī LPS padomnieces juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča
un Vineta Reitere un padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere.
Kristīne Kinča un Vineta Reitere,
LPS padomnieces juridiskajos jautājumos
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pirmā gada rezultātiem, un turpmāko sadarbību ar
pašvaldībām pastāstīja Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” pārstāvis Juris Smaļinskis.
Der ielāgot, ka šim piekrastes gājēju ceļam izdomāts labs nosaukums – jūrtaka – un tas ir nenovērtējams tūrisma resurss.
Sanāksmes otrajā daļā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji informēja par aktualitātēm jūras plānošanā, projekta
“Land-Sea-Act” gatavošanu un Piekrastes telpiskās
attīstības pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanu un novērtēšanu. VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore Inguna Urtāne iepazīstināja ar jūras plānojuma izstrādi un pašvaldību
pārvaldījumā esošās jūras piekrastes daļas un jūras
telpas plānošanu, bet Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte Dace Granta sniedza
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu vērtējumu. Piekrastes plānojums pieejams MK vietnē
šeit un VARAM vietnē šeit, kā arī ģeoportālā “Ģeolatvija.lv” (TAPIS sistēmas pakalpē) šeit; savukārt
piekrastes plānojuma darba materiāli – šeit.

noslēdzās ar LPPA Valdes vēlēšanām. Par LPPA Valdes priekšsēdētāju kolēģi ievēlēja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, bet
līdzšinējais LPPA vadītājs Māris Dadzis turpmāk būs
viņa vietnieks.
Sanāksmes turpinājumā Latvijas Vides aizsardzības
fonda (LVAF) administrācijas direktors Jānis Rudzītis
un LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa informēja par pieejamo finansējumu LVAF projektu konkursa aktivitātē “Publisko
ūdeņu pārvaldība”. Aicinām iepazīties ar speciālistu
prezentācijām un 19. decembrī LPS organizētās videokonferences ierakstu LPS interneta vietnē šeit!

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja neklātienē iepazīt vienu no septiņām mazajām ostām Latvijā –
Jūrmalas ostu, ko prezentēja Jūrmalas pašvaldības
Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs Jānis
Artemjevs, un klātienē izpētīt Dzintaru koncertzāli.
Paldies jūrmalniekiem par silto uzņemšanu!
Vairāk lasiet šeit.

Par interesanto projektu – kājāmgājēju maršrutu
gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā – un

Gunta Klismeta
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LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla
sanāksme

Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar diviem labās
prakses piemēriem. Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks Mārtiņš Moors, un Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja, Sociālās
pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne,
pastāstīja par jauna sociālā pakalpojuma ieviešanu
un attīstīšanu un sociālo pakalpojumu uzraudzību Rīgā. Savukārt Ogres novada Sociālā dienesta
praksi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
kvalitātes novērtēšanas kārtībā prezentēja Ogres
novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa
un viņas vietniece Ilona Reinholde.
Abas prezentācijas meklējiet šeit.

15. decembrī notika LPS Veselības un sociālo jautājumu tīkla sanāksme, ko vadīja LPS padomniece
veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videokonference par izmaiņām Atkritumu
apsaimniekošanas likumā
LPS un VARAM 13. decembrī organizēja videokonferenci par izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Grozījumi likumā pieņemti Saeimā
7. decembrī. Ar tiem videokonferences dalībniekus
iepazīstināja VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.
Prezentāciju un videoierakstu varat noskatīties
ierakstā LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā
“Tiešraides – Videoarhīvs”, vai šeit.
Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS diskusija par kooperatīvajām
krājaizdevu sabiedrībām
15. decembrī LPS kopā ar Finanšu ministriju un
pašvaldībām organizēja diskusiju par krājaizdevu
kooperatīvo sabiedrību (KKS) lomu sabiedrībā un
attīstības iespējām. To atklāja LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis un padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.
Darba diskusijā tika izskatītas šādas tēmas: normatīvā bāze KKS un pašvaldības iesaistes iespējas;
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krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvas; krājaizdevu sabiedrību apvienības likums un kooperatīvā banka jeb otrā līmeņa kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība.

Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka diskusija par
šiem jautājumiem jāturpina.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Videokonference par publisko ūdeņu
pārvaldību

jautājumos Ivita Peipiņa, bet LVAF administrācijas
direktors Jānis Rudzītis informēja par konkursa nosacījumiem. Informāciju par publisko ūdeņu izpētes projektiem un ūdenstilpju apsaimniekošanas
plānu izstrādi sniedza Vides risinājumu institūta
vadošais pētnieks Matīss Žagars. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes analizēja LPS
padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze
Sproģe, padomniece vides aizsardzības jautājumos
Sandra Bērziņa un padomniece attīstības un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa, kura uzskaitīja
arī plānošanas dokumentus, kas pamato projektā
īstenojamās aktivitātes.

LPS sadarbībā ar LVAF administrāciju 19. decembrī
rīkoja videokonferenci par LVAF projektu konkursu
aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Videoierakstu varat noskatīties LPS vietnes www.
lps.lv arhīvā, sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs –
Tiešraide”, vai šeit. Turpat pieejamas arī prezentācijas.

Ar projektu konkursā atbalstāmajām aktivitātēm
iepazīstināja LPS padomniece reģionālās attīstības

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ
LPS pārstāvēta “PLATFORMAS” seminārā
Moldovā

rības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences
(CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunsleinis piedalījās seminārā par sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm. Semināru rīkoja Eiropas Savienības
pašvaldību attīstības sadarbības platforma, kuras

18. decembrī Kišiņevā (Moldovā) Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs Austrumu partne-
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nosaukums arī ir “PLATFORMA”.

pārstāvniecībā un sadarbības veicināšanā ar Austrumu partnerības valstīm.

Andris Jaunsleinis semināra dalībniekus iepazīstināja ar Reģionu komitejas un CORLEAP lomu Eiropas dialoga veicināšanā starp ES valstu pašvaldībām un ES institūcijām, informēja par CORLEAP
rekomendācijām Austrumu partnerības samitam,
kā arī dalījās pieredzē par LPS darbības principiem,
pašvaldību asociāciju lomu pašvaldību interešu

Lai sekmētu sadarbību un stiprinātu vietējās un
reģionālās pašvaldības Austrumu partnerības valstīs, Reģionu komitejā 2011. gadā tika izveidota
CORLEAP, tajā apvienojot 36 vietējo un reģionālo
pašvaldību politiķus no Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm.

Izsludināta pieteikšanās ES balvai par
taisnīgas un ētiskas tirdzniecības pilsētu

va, ko, pildot apņemšanos, kas pausta 2015. gadā
publicētajā Komisijas paziņojumā par tirdzniecības
un ieguldījumu politiku “Tirdzniecība visiem”, sāka
īstenot Tirdzniecības ģenerāldirektorāts.
Uz balvu var pretendēt ES pilsētas ar vairāk nekā
20 000 iedzīvotājiem, kuras iesaistās taisnīgā un
ētiskā tirdzniecībā ar trešajām valstīm, īstenojot
izcilus un inovatīvus projektus, programmas, politiku vai praksi. Pieteikuma iesniegšanas termiņš –
2018. gada 13. aprīlis.
Papildu informāciju skatiet 1. pielikumā!

2018. gadā pirmo reizi kāda Eiropas Savienības pilsēta saņems balvu “ES taisnīgas un ētiskas tirdzniecības pilsēta”. Šī balva ir Eiropas Komisijas iniciatī-

TIEŠRAIDE

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Darba kārtība:
1. Par plānotajām izmaiņām elektroenerģijas pieslēgumu metodikā un OIK (uzaicināti AS “Sadales tīkls”, Ekonomikas ministrijas un Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji).
2. Par iespējamiem valsts atbalsta mehānismiem
dzīvojamā fonda attīstībai reģionos (ziņos LPS
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos An
dra Feldmane).
3. Dažādi.
Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta
vietnē: www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs”, vai šeit.
Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde
LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde notiks
20. decembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 (LPS
4. stāva zālē).
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Veselības un sociālo jautājumu komitejas
sēde

mo sēdi 2018. gadā sanāks 3. janvārī plkst. 10.
Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteja uz pir-

Videolekcija par medijpratību

Videokonference tiešraidē būs skatāma LPS vietnē:
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides/Videoarhīvs – Tiešraide”, vai šeit. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot
jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@
lps.lv. Interesenti var piedalīties arī klātienē.

4. janvārī plkst. 11 LPS aicina uz Kultūras ministrijas
Mediju politikas nodaļas ekspertes Dr. sc. comm.
Klintas Ločmeles videolekciju “Medijpratība: kāda
ir situācija Latvijā, un kā šo prasmi varam veicināt”.

LPS Valdes sēde
Pirmā LPS Valdes sēde 2018. gadā notiks 9. janvārī
plkst. 10 ierastajā vietā – LPS mītnē Rīgā, Mazajā
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Izziņota LPS biedru sapulce un Domes sēde

attīstības ministrs, valsts kontroliere un Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs, lai diskutētu par sadarbību pašvaldību pārraudzības un
kontroles jautājumos 2018. gadā.

LPS priekšsēdis nolēmis sasaukt biedru sapulci
2018. gada 24. janvārī plkst. 11, lai izskatītu grozījumus biedrības statūtos.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Pēc sapulces plkst. 11:15 notiks LPS Domes sēde,
uz kuru aicināts vides aizsardzības un reģionālās

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksme

lendāra 2018. gadam saņemšana.
11:00–11:30 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis).

10. janvārī plkst. 11 Rīgā, Austrumu izpilddirekcijā (Daugavpils
ielā 31), notiks Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas (LPIA)
2018. gada pirmā sanāksme.

11:30–12.30 – Latvijas tautsaimniecības tendences (Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes
ekonomists Kristaps Svīķis).
12:30–13:30 – Reģionālās attīstības tendences: nozares reģionos, nodarbinātība, vidējā darba samaksa
valstī, publiskajā un privātajā sektorā, pa nozarēm,

Darba kārtība:
10:30–11:00 – Dalībnieku reģistrācija un LPIA ka8

ēnu ekonomika u.c. (eksperts Kristaps Klauss).

14:30–15:00 – Izpilddirektoru jautājumi, komentāri.

13:30–14:30 – Stresa pārvaldība kā profesionālās
izdegšanas profilakse (psiholoģe Diāna Strausa).

Lūgums pieteikt dalību līdz 5. janvārim!

LPS NESASKAŅO
Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos nr. 1529
“Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība””, 2. pielikums.

Par precizēto Ministru kabineta protokollēmuma
projektu “Par Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra sēdes protokola nr. 52 61. § “Informatīvais
ziņojums “Par Latvijas Republikas 2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem”” 8. punktā dotā uzdevuma izpildi”, 8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta”” saskaņošanu, 3. pielikums.

Par Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatu, 9. pielikums.
Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos nr. 1529
“Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība””, 10. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi””, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos””, 11. pielikums.

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”, 5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par
internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem”, 12. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā” un likumprojektu “Grozījumi
Paziņošanas likumā”, 6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 500
“Vispārīgie būvnoteikumi””, 13. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, 7. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
14. decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti:

VSS-1300 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības
politikas plāns 2018. gadam”

VSS-1292 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli””

VSS-1301 – Rīkojuma projekts “Par Latvijas valsts
karoga lietošanu Igaunijas Republikas un Lietuvas
Republikas neatkarības dienās”
9

VSS-1302 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

pām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas,
reģistrēšanas un uzraudzības kārtību”
VSS-1310 – Noteikumu projekts “Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas kārtība”

VSS-1304 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-1294 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr.
212 “Noteikumi par dabas liegumiem””

VSS-1309 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr.
160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi””

VSS-1296 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos
Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

VSS-1286 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu
valsts īpašumā”

VSS-1297 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
zemes dzīlēm””
VSS-1311 – Rīkojuma projekts “Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu
valsts īpašumā”

VSS-1289 – Noteikumu projekts “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju gru-

APSVEICAM!
LPS sveic ģimenei draudzīgākās
pašvaldības

VARAM pirmoreiz organizētajā konkursā “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” piedalījās 55 Latvijas pašvaldības, kas tika vērtētas trīs pašvaldību grupās:
Foto: VARAM
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republikas nozīmes pilsētas, reģionālas nozīmes attīstības centri un pārējās pašvaldības.

sti novērtējot gan šādu iniciatīvu, gan pašvaldību
sasniegumus un uzsverot, ka labi padarīts darbs
noteikti ir jāizceļ un ar to jālepojas.

Par ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts Ozolnieku
novads, kas otrajā kārtā ieguva konkursa komisijas
augstāko vidējo vērtējumu no visām pašvaldību
grupām. Republikas nozīmes pilsētu grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība. Reģionālas nozīmes attīstības centru grupā pārākā ir Siguldas novada pašvaldība. Savukārt pārējo 89 novadu grupā
pirmo vietu izcīnīja Olaines novada pašvaldība.

Konkursa galvenā uzvarētāja – Ozolnieku novada
pašvaldība – no VARAM balvā saņēma 20 000 eiro ģimenēm noderīgu pasākumu veikšanai 2018. gadā.
Savukārt konkursa uzvarētājas katrā pašvaldību
grupā ieguva 10 000 eiro naudas balvu katra. Viena
no ģimenei draudzīgajām pašvaldībām – Gulbenes
novada pašvaldība – tika pie konkursa lieldrauga
SIA “Jūrmalas mežaparki” dāvātā rotaļu laukuma.

Konkursa noslēguma ceremonija notika 14. decembrī Rīgas Motormuzejā, un tajā LPS vārdā ģimenei
draudzīgākās pašvaldības sveica LPS padomniece
reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa, aug-

Pašvaldību pakalpojumus ģimenēm var salīdzināt
gan tīmekļa vietnē www.vietagimenei.lv, gan www.
paps.lv.

Noskaidroti uzvarētāji pedagogu konkursā
par labāko klases audzināšanas stundu

sākumskolas skolotājas Santas Nākmanes, Babītes
vidusskolas skolotājas Ilzes Ruģeles un Lubānas vidusskolas skolotājas Astras Šķēles darbi.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
(VBTAI) rīkotajā konkursā pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu tika saņemti
vairāk nekā 30 pedagogu darbi. Konkurss tika
rīkots kustībā “Draudzīga skola”, darbu vērtēšanā piedalījās VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

5.–9. klašu grupā vērtēšanas komisija par labākajiem atzina Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagoģes Evitas Barkanes, Krāslavas
pamatskolas skolotājas Jeļenas Japiņas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pārstāves Mariannas
Rukmanes darbus.
Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā
kā labākos komisijas izvēlējās Ogres tehnikuma pasniedzējas Armandas Auziņas, Druvas vidusskolas
skolotājas Līgas Kaļišukas un Talsu novada Vakara
un neklātienes vidusskolas skolotājas Inetas Pugovičas darbus.

1.–4. klašu grupā par labākajiem tika atzīti Bauskas

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis –
LU asociētais profesors
LPS kolektīvs ir lepns strādāt kopā ar vecāko padomnieku Māri Pūķi, kurš kļuvis par Latvijas Universitātes asociēto profesoru!
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LPS Komunikācijas nodaļas
videoapsveikums

Klismeta, maketētājs un literārais redaktors Arturs
Hansons un speciāliste Ilze Rukute, kura darbā atgriezīsies, kad meitiņas būs mazliet paaugušās, –
sūta visiem siltus video sveicienus Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā.

Infolapas veidotāji – LPS Komunikācijas nodaļas
vadītāja Jana Bunkus, Infolapas redaktore Gunta

Uz tikšanos 2018. gadā!

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
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
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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