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Notiks videokonference pašvaldībām par 
Āfrikas cūku mēra ierobežošanu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar 
Zemkopības ministriju otrdien, 29. jūlijā, rīko vi-
deokonferenci par Āfrikas cūku mēra ierobežošanu. 
Videokonferencē piedalīsies zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs, Pārtikas un veterinārā dienesta ģe-
nerāldirektors Māris Balodis, Valsts meža dienesta 
ģenerāldirektors Andis Krēsliņš. Videokonferencē 
piedalīties ir aicināts arī VP Galvenās kārtības poli-
cijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs, lai informē-
tu par policijas funkcijām skartajās teritorijās.

Aicinām pašvaldību amatpersonas piedalīties vi-
deokonferencē, skatoties to tiešraidē, apmeklējot 
klātienē un iesūtot jautājumus uz tiesraide@lps.lv.

Videokonference notiks LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 
Rīgā, 4. stāva zālē, plkst. 10.00.

Tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/, un pašvaldības savus 
jautājumus varēs uzdot, sūtot tos uz e-pasta adre-
si: tiesraide@lps.lv.

VARAM skaidrojums par pašvaldību 
iespējām iesniegt projektus 

energoefektivitātes paaugstināšanai 
kultūras pasākumiem izmantojamās ēkās 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklātā konkursa 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai” V kārtā

Ievērojot iepriekš konstatētās neskaidrības jautāju-
mā, vai pašvaldības var iesniegt projektus energo-
efektivitātes paaugstināšanai kultūras pasākumiem 
izmantojamās ēkās, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija sniedz skaidrojumu par 
Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteiku-
mu nr. 559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šanai” nolikums” interpretāciju.

Par kultūras institūciju Ministru kabineta notei-
kumu nr. 559 izpratnē var atzīt arī pašvaldību kā 
publisko tiesību juridisku personu, kura ir iesniegu-
si projekta iesniegumu, ja vienlaikus izpildās šādi 
priekšnosacījumi:

•	 nekustamais īpašums, kurā plānots īstenot 
projekta aktivitātes, neatrodas īpašumā, 
nomā vai lietojumā kultūras institūcijai, 
kura pati ir juridiska persona vai ir reģistrē-
ta Valsts ieņēmumu dienestā;

•	 projekta aktivitātes plānots īstenot 
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nekustamajā īpašumā, kas pieder attiecī-
gajai pašvaldībai (īpašuma tiesības ir no-
stiprinātas zemesgrāmatā), ir nodots nomā 
attiecīgajai pašvaldībai (nomas tiesības ir 
nostiprinātas zemesgrāmatā) vai nodots 
lietojumā attiecīgajai pašvaldībai (lietojuma 
tiesības apliecināmas ar līgumu vai attiecī-
gas publiskas personas lēmumu);

•	 nekustamais īpašums tiek izmantots paš-
valdības funkciju kultūras jomā izpildes 
nodrošināšanai (t.i., attiecīgā pašvaldība 
organizē attiecīgajā ēkā notiekošos kultūras 
pasākumus).

Veidi, kādos pašvaldības var iesniegt projektu ie-
sniegumus attiecībā uz kultūras institūcijām:

•	 Iesniedzējs ir kultūras institūcija, kas uzska-
tāma par juridisku personu vai ir reģistrē-
ta Valsts ieņēmumu dienestā (pašvaldības 
iestāde, aģentūra kapitālsabiedrība). Šādā 
gadījumā attiecīgajam nekustamajam īpa-
šumam ir jāatrodas attiecīgās kultūras insti-
tūcijas īpašumā, nomā vai lietojumā.

•	 Iesniedzējs ir pašvaldības administrācijas 
struktūrvienība (departaments, nodaļa, 

pilnvarotais darbinieks), kas nav juridiska 
persona un nav reģistrēta Valsts ieņēmu-
mu dienestā. Šajā gadījumā projekts tiek 
iesniegts pašvaldības vārdā un ir nepiecie-
šams pašvaldības pilnvarojums (domes lē-
mums) iesniegt projekta iesniegumu. Šādā 
gadījumā nekustamajam īpašumam jāatro-
das attiecīgās pašvaldības, kuras vārdā rīko-
jas administrācijas struktūrvienība, īpašu-
mā, nomā vai lietojumā.

•	 Iesniedzējs ir pati pašvaldība. Šādā gadīju-
mā nekustamajam īpašumam ir jāatrodas 
attiecīgās pašvaldības īpašumā, nomā vai 
lietojumā.

Vēršam uzmanību, ka tajos gadījumos, kad tiek 
sniegts projekta iesniegums par projekta īsteno-
šanu telpās, kas pieder kultūras institūcijai, kura 
pati ir juridiska persona vai ir reģistrēta Valsts 
ieņēmumu dienestā, projekta iesniegums ir jāie-
sniedz pašai kultūras institūcijai un to nevar tās 
vietā iesniegt pašvaldība.

Sīkākai informācijai: Indra Ļeonova, projektu vadī-
tāja, SIA “Vides investīciju fonds”, tālr. 67845111, 
e-pasts: Indra.Leonova@lvif.gov.lv.

ŠoNeDēĻ uN tuRPMĀK

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme notiks 1. augustā plkst. 10.30 
Priekules kultūras namā Peldu ielā 1 
Priekulē.

Darba kārtība:
10.30–11.00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, 
kafija
11.00–11.10 Uzruna, Priekules novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja Vija Jablonska
11.10–11.30 Priekules novada pašvaldības svei-
ciens izpilddirektoru asociācijas dalībniekiem
11.30–11.40 LPIA Valdes sēdē izskatītie jautājumi 
– LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
11.40–12.10 Priekules novada pašvaldības pre-
zentācija – Attīstības nodaļas vadītājs Modris Bau-
manis
12.10–12.30 Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 
Latvijā 2014 – PII “Dzirnaviņas”, vadītāja Ina Dalbi-
ņa

12.30–14.00 Izglītība:
1. Izglītības institucionālais tīkls.
2. Profesionālā izglītība (t. sk. arī – kā plānots 
finansēt pašvaldību pārziņā esošās izglītības ie-
stādes).
3. Iespējamais jaunais pedagogu atalgojums, 
problemātika.
3. MK noteikumi 836; 1616 ( aktualitātes).
4. Izglītības sistēmai pieejamie atbalsta instru-
menti (ES struktūrfondi) 2014.–2020. gada plā-
nošanas periodā. Ziņo IZM valsts sekretāra viet-
niece Izglītības departamenta direktore Evija Pa-
pule un LPS padomniece Ināra Dundure

14.00–14.15 Atkritumi mežā – LVM Valdes locek-
lis Edvīns Zakovics
14.15–14.40 Par LĢIA datiem pašvaldību vaja-
dzībām (datu saņemšana plānošanai, būvniecībai 
u.c.), LĢIA Rietumu reģiona vadītājs Ints Liepiņš
14.40–15.30 Pusdienas daudzfunkcionālajā spor-
ta hallē Aizputes ielā 1
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15.30–19.00 Iepazīšanās ar Priekules novadu, iz-
braukšana ar Priekules novada autobusiem.

Pieteikšanās sanāksmei OBLIGĀTA – līdz 25. jūlijam 
uz e-pastu sniedzes@lps.lv. Atteikt dalību var līdz 
29. jūlijam.

Latvijas delegācijas pārstāvis RK ziņo par 
nedeklarētā darba ietekmi uz pašvaldību 
budžetu
15. jūlijā Briselē (Beļģijā) Eiropas Savienības (ES) 
Reģionu komitejas Ekonomikas un sociālās poli-
tikas komisijas sanāksmē apstiprināja Latvijas de-
legācijas pārstāvja Rīgas domes Drošības, kārtības 
un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Daiņa turlā sagatavoto atzinumu 
par eiropas platformu cīņai pret nedeklarētu dar-
bu. Turlais ir pirmais Latvijas delegācijas pārstāvis, 
kurš kļuvis par ziņotāju kādā no Reģionu komitejas 
skatītajiem jautājumiem.

Latvijas delegācijas pārstāvja sagatavotajā atzinu-
mā pausts Reģionu komitejas viedoklis par Eiropas 
Parlamenta un Padomes ieceri izveidot Eiropas 
platformu, lai uzlabotu sadarbību nedeklarēta dar-
ba novēršanā un atturēšanā no tā. Kopumā Turlais 
atzinīgi novērtējis Eiropas Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu platformu cīņai pret nedeklarētu 
darbu, kas tiešā veidā negatīvi ietekmē arī vietējās 
un reģionālās pašvaldības. “Nedeklarēts darbs no-
pietni ietekmē budžetu, jo samazinās nodokļu un 
sociālās apdrošināšanas ieņēmumi, kas savukārt 

negatīvi ietekmē nodarbinātību, produktivitāti, 
darba apstākļus, prasmju attīstību un mūžizglītību, 
kā rezultātā samazinās pensiju apmērs un tiek iero-
bežota piekļuve veselības aprūpei,” uzrunā Reģio-
nu komitejas pārstāvjiem uzsvēra ziņotājs.

Kā norādīja Eiropas Komisijas pārstāve Karita Ram-
musa (Carita Rammus), šis ir praktisks priekšlikums, 
lai sekmētu ES dalībvalstu atbildīgo institūciju sa-
darbību un veicinātu ES un nacionālo likumdošanu, 
uzlabotu darba likumdošanu, drošību darba vietā, 
iedzīvotāju integrāciju ES darba tirgū un sociālo ie-
kļaušanu. “Mūsu galvenais uzdevums būtu veicināt 
labās prakses piemēru apmaiņu, analizēt problēmu 
un panākt, lai dalībvalstis uzticas cita citai un kopī-
gi iekļaujas dažādos pārrobežu pasākumos,” infor-
mēja Rammusa.

Turlais uzsvēra, ka platformas mērķu sasniegšanai 
būtu jāizmanto pašvaldību zināšanas un pieredze, 
ņemot vērā, ka tās sadarbojas ar nodarbinātības 
dienestiem, sociālā nodrošinājuma iestādēm, for-
māliem un neformāliem iedzīvotāju tīkliem un tām 
ir tieša pieredze un zināšanas par ēnu ekonomikas 
cēloņiem vietējā un reģionālā līmenī. Tāpat viņš 
vērsa uzmanību uz nepieciešamību sagatavot un 
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ievākt vairāk un kvalitatīvākus datus par nedekla-
rētu darbu, ietverot arī vietējā un reģionālā līmeņa 
datus, lai tādējādi uzlabotu izpratni par šo problē-
mu un sekmētu centienus to risināt.

Daiņa Turlā sagatavotais atzinums tapis sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci vese-
lības un sociālajos jautājumos Silviju Šimfu, Lab-
klājības ministrijas, Latvijas Republikas Pastāvīgās 
pārstāvniecības Eiropas Savienībā, Nodarbinātības 
valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pār-

valdes, sociālo dienestu un Valsts darba inspekcijas 
pārstāvjiem. Atzinums par Eiropas platformu cīņai 
pret nedeklarētu darbu tiks pieņemts 6.–8. oktobrī 
Reģionu komitejas plenārsēdē.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

VSS-629 – Par likumprojektu “Civilās aizsardzības 
un katastrofas pārvaldīšanas likums”, 1. pielikums.

VSS-598 – Par koncepcijas projektu “Par adopcijas 
un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu”, 
2. pielikums.

Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projek-

tu “Vispārīgie būvnoteikumi”, 3. pielikums.

VSS-616 – Par informatīvo ziņojumu “Par konstatē-
tajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas 
Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienī-
bas iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas 
perioda palīdzības ietvaros līdz 2013. gada 31. de-
cembrim”, 4. pielikums.

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASītIe DoKuMeNtu PRoJeKtI

LPS NeSASKAņo

VSS-673 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-674 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos 
Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietoša-
nu””

VSS-675 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemesga-
bala “Vēži”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, uz 
kura atrodas dzīvojamās mājas, nodošanu privati-
zācijai”

VSS-676 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašu-
mā”

VSS-670 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-671 – Informatīvais ziņojums “Par 2014.gada 
septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu 
apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privāta-
jām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības 
informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 
2014.gada 27.maijā” 

VSS-681 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienības 
pirkšanu valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-
Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai”

VSS-682 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-683 – Rīkojuma projekts “Par Dobeles nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-684 – Rīkojuma projekts “Par Zemkopības mi-
nistrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma 
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nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā”

VSS-685 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 
“Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un sa-
glabāšanu valsts īpašumā””

VSS-693 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu ka-
talogs””

VSS-692 – Informatīvais ziņojums “Par pasāku-
miem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabied-
rības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 
turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1.”Pub-
liskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” 
un 3.2.”Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektro-
nizācija” ietvaros”

VSS-668 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 
“Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode””

VSS-645 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 206-14 “Koka konstrukciju 
projektēšana””

VSS-669 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pe-
dagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompeten-
ces pilnveides kārtību”

VSS-665 – Plāna projekts “Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas 
plāns 2014.–2016.gadam”

VSS-655 – Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likumā”

VSS-658 – Noteikumu projekts “Autoceļu padomes 
nolikums”

VSS-661 – Noteikumu projekts “Vienotas sabied-
riskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas 
izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība”

Arvils Kupris, Lattelecom Jauno pakalpojumu daļas 
vadītājs

telemetrija – nozīmīgs solis nākotnei

Telemetrijas risinājumu attīstība ļauj mums teikt, 
ka savā ziņā dzīvojam nākotnē. Iekārtas, kas ar sen-
soru palīdzību sazinās ar citām iekārtām, jau šo-
dien mums atvieglo ikdienu, piemēram, komunālo 
pakalpojumu jomā, kā arī sniedz neierobežotu po-
tenciālu nākotnē elektronikas, veselības, sociālajā, 
sabiedrisko pakalpojumu, tirdzniecības, likumu uz-
raudzības un daudzās citās nozarēs.

Jau šobrīd telemetrijas iespējas plaši tiek izman-
totas pasaules slimnīcās un ārstniecības iestādēs, 
īpaši attīstoties kardioloģijas nozarē, piemēram, 
intensīvai pacientu uzraudzībai pēc sirdslēkmes 
vai smagu komplikāciju iespējamības gadījumā. Iz-
mantojot telemetriju jeb sensorus, kas pievienoti 
pacientam, viena medmāsa var pārraudzīt visu pa-
cientu veselības stāvokli no attāluma un operatīvi 
ziņot par izmaiņām atbildīgajiem speciālistiem. Tas 
ļauj efektivizēt slimnīcas darbu un konstatēt prob-
lēmas daudz ātrāk un precīzāk.

Veselības un arī sociālās aprūpes nozarē telemetrijai 
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joprojām ir plašs attīstības potenciāls. Ar telemet-
rijas un īpašu pacientam piestiprinātu sensoru pa-
līdzību vairs nebūs obligāti nepieciešams doties pie 
speciālista, jo sensori paši nosūtīs būtiskāko infor-
māciju ārstam. Savukārt konsultācijas un rezultā-
tus varēsim saņemt tiešsaistes video konsultācijās. 
Atsevišķos veselības aprūpes virzienos telemetrija 
drīz vien kļūs par otro labāko pacienta stāvokļa mo-
nitoringa rīku. Kas būtu pirmais? Speciālists, kurš ir 
kopā ar pacientu 24 stundas dienā, septiņas dienas 
nedēļā.

Pasaulē telemetrija arvien lielāku vietu ieņem arī 
ugunsdzēsēju darbā, un viena no šīs jomas līderēm 
ir Lielbritānija, kur tās pakalpojumus jau šodien iz-
manto aptuveni 40% ugunsdzēsības brigāžu. Pie-
mēram, tiek izmantoti īpaši sensori, kas brigādes 
vadītājam ļauj nepārtraukti sekot līdzi gaisa spie-
dienam un citiem būtiskiem rādītājiem elpošanas 
aparātos vai arī ugunsdzēsēju pārvietošanās tra-
jektorijai. Kustību sensori ļauj ātri reaģēt nelaim-
ju gadījumā, piemēram, ja ugunsdzēsējs pārtrauc 
kustību, kā arī uzzināt precīzu viņa atrašanās vietu.

Telemetrija ir interesanta arī ļoti individuālā līmenī. 
Jau tuvākajā nākotnē pavisam reāla būs situācija, 
kad varēsim „novērot” un kontrolēt savu māju no 
attāluma – attālināti ieslēgt apkuri īsu brīdi pirms 
atgriešanās, saņemt informāciju par trūkstošajiem 
produktiem ledusskapī, uzmanīt mājās esošos seni-
orus, piemēram, kontrolējot, cik ilgi darbojas plīts 
vai ir atgriezts ūdens krāns, utt. Tāpat, gluži pretē-
ji, sensori, komunicējot ar pakalpojumu sniedzēju, 
spēs palīdzēt mājas darbos, piemēram, atkritumu 
apsaimniekotājam automatizēti ziņojot par nepie-
ciešamību izvest atkritumus vai elektrības pakalpo-
jumu sniedzēju brīdinot par strāvas padeves trau-
cējumiem.

Kamēr telemetrijas risinājumi pasaulē piedzīvo 
uzplaukumu, Latvijas tirgū tā ienāk pamazām, par 
celmlauzi izvirzoties komunālo pakalpojumu jomai. 
Piemēram, šovasar Lattelecom sāk klientiem pie-
dāvāt īpašu datu nolasīšanas pakalpojumu Latte-
lecom Telemetrija automatizētai siltuma un ūdens 
mērījumu nolasīšanai un uzraudzībai. Šādas uzskai-
tes sistēmai viena no priekšrocībām ir iespēja ie-
gūt automātiskus mērījumus pēc nepieciešamības, 
veidot dažādus uzskaites rīkus un novērot patēriņu 
dažādos diennakts laikos, savlaicīgi fiksējot bojāju-
mus, kā arī gudrāk plānojot tās ražošanu.

Jau šodien, līdzīgi kā ārvalstu piemēros, Lattelecom 
Telemetrijas pakalpojums sniedz vairāk nekā tikai 
datu nolasīšanu. Pateicoties loģikai, kas iestrādāta 
pakalpojumā, ir iespējams saņemt brīdinājumus 
par konkrētu mērījumu pārsniegšanu vai netipis-
kiem mērījumiem kādā periodā, salīdzinot ar ci-
tiem periodiem, tā radot būtisku pievienoto vērtī-
bu pakalpojuma lietotājam. Iedomājamies situāci-
ju, ka vienam cilvēkam ir jāpārrauga vairāki nami 
visā Latvijas teritorijā, – ar telemetrijas palīdzību 
ir iespējams konstatēt netipiskus notikumus tuvos 
un tālos objektos, saņemot automātisku brīdināju-
mu SMS formā un tādējādi pievērst uzmanību tieši 
tiem punktiem, kur konkrētajā mirklī tā ir nepiecie-
šama.

Pasaules tendences Latviju sasniedz ātri, bet bie-
ži paiet krietns laiks, pirms mēs esam gatavi tās 
pieņemt. Uzskatu, ka šī ir joma, kur ļoti daudz var 
iegūt gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, kuri pratīs iz-
mantot jaunās biznesa iespējas. Tādēļ ir īstais laiks 
to apgūt!

Vairāk informācijas par Lattelecom Telemetriju: 
www.telemetrija.lv.

Sabiedrības vadības maģistratūras studiju 
programma – neatliekama profesionālās 
karjeras sastāvdaļa

Sabiedrības vadības (public administration) maģis-
tratūras studiju programma Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības programmā izveidota jau 
pirms 20 gadiem. Studiju programma veidota, tās 
saturā iekļaujot jaunākās starptautiskās publiskās 
pārvaldības tendences valsts pārvaldes un pašval-
dību darba organizācijā.

Sabiedrības vadības studiju programma ir starp-
disciplināra – tajā ir iekļautas publiskās tiesības un 
cilvēkresursu plānošana, finanses un budžets pub-
liskajā sektorā, organizācijas un projektu vadīšana, 
publiskā sektora organizāciju pārvaldības visaktuā-
lākie aspekti no stratēģiskās plānošanas līdz darbī-
bas efektivitātes vērtējumam – gan valsts pārval-
des, gan pašvaldību līmenī. Liels uzsvars likts uz sa-
darbības un publiskās komunikācijas jautājumiem.

Šajos 20 gados sabiedrības vadības programmu ir 
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absolvējusi lielākā daļa valsts pārvaldes un pašval-
dību augstāko amatpersonu, tostarp Saeimas de-
putāti, ministri, vēstnieki, pašvaldību vadītāji, aug-
stākā līmeņa valsts un pašvaldību ierēdņi.

Šobrīd valsts pārvaldē un pašvaldībās strādā jauna 
paaudze, kuriem šī studiju programma būtu gan ie-
spēja, gan nepieciešamība karjeras attīstībai.

Sabiedrības vadības studiju programmai izsludi-
nāta papilduzņemšana. Pieņemšanas laiki doku-
mentu iesniegšanai: Latvijas universitātes ekono-

mikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 
Rīga, 121. auditorija, 21. jūlijs–8. augusts (trešdie-
nās 10.00–14.00; ceturtdienās 15.00–19.00) un 
11.–22. augusts (otrdienās un ceturtdienās 15.00–
19.00; trešdienās 10.00–14.00).

Izvērsta informācija, studentu atsauksmes 
un uzņemšanas nosacījumi šeit: http://www.
lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/
programmas/2014-2015-rudens/sabiedribas-vadi-
ba/.

Latvijas Jaunatnes padome aicina uz 
Vasaras akadēmiju

LJP Vasaras akadēmijā aicināti piedalīties jauniešu 
organizāciju pārstāvji no visas Latvijas. Priekšro-
ka tiks dota LJP dalīborganizāciju pārstāvjiem, LJP 
biedru kandidātorganizācijām un dalībniekiem, kas 
pieteikumā skaidri definēs motivāciju dalībai LJP 
Vasaras akadēmijā ar uzsvaru uz ilgtermiņa līdzda-
lību un ieguldījumu savas organizācijas attīstībā.

Vasaras akadēmija notiks 20.–24. augustā viesu 
namā ‘’Aleks Dalderi’’ Mālpils pagastā

LJP Vasaras akadēmijas darba valodas: latviešu, an-
gļu. Dalība LJP Valdei un brīvprātīgajiem – bez mak-
sas, pārējiem – 10 eiro no personas. Dalībniekiem 
pašiem jāsedz ceļa izdevumi. Organizatori nodro-
šina telpas nodarbībām, naktsmītnes, ēdināšanu, 
materiālus, lektorus un moderatorus. Dalībnieku 
skaits – 30 cilvēku.

Pasākumā tiks filmēts un fotografēts, un materiāli 
tiks izmantoti tematisko video sižetu sagatavoša-
nā.

Pieteikšanās: http://tinyurl.com/kefd44c.

Nacionālie bruņotie spēki aicina 
pieteikties Baltijas ceļa 25. gadadienai 
veltītajā velobraucienā

Nacionālie bruņotie spēki aicina Latvijas iedzīvotā-
jus iesaistīties velobraucienā par godu Baltijas ceļa 
25. gadadienai, nobraucot 260 kilometru garo Bal-
tijas ceļa posmu Latvijā.

Velobrauciens tiks uzsākts 23. augustā plkst. 9.50 
pie Igaunijas robežas un plkst. 15.00 pie Lietuvas 
robežas un noslēgsies plkst. 20:00 pie Kongresu 
nama Rīgā. 

Ikviens interesents laipni aicināts pieteikties pie 
sev interesējošā posma atbildīgā Nacionālo bru-
ņoto spēku pārstāvja līdz 1. augustam, elektronis-
ki atsūtot savu vārdu, uzvārdu, vecumu, tālruņa 
numuru, e-pasta adresi, kā arī informāciju par 
starta vietu. Paredzēts, ka brauciena dalībnieki, 

kas pieteiksies savlaicīgi, iespēju robežās tiks no-
drošināti ar velobrauciena krekliņu ar Baltijas ceļa 
simboliku.

Posms no Lietuvas robežas līdz Kongresu namam 
būs 84 kilometrus garš un sadalīts 8 starpposmos, 
bet posms no Igaunijas robežas līdz Kongresu na-
mam paredzēts 176 kilometru garumā un sadalīts 
17 starpposmos. Katra starpposma vidējais attā-
lums būs 10 km, vidējais ātrums 18 km/h.

Pasākumā kā brauciena dalībnieki iesaistīsies kara-
vīri, zemessargi un jaunsargi, kā arī policisti, robež-
sargi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta pārstāvji.

Bruņotie spēki un Valsts policija atgādina, ka aiz-
sargķiveres brauciena laikā ir obligātas un nepie-
ciešams līdzi ņemt autovadītāja vai velosipēda va-
dītāja apliecību. Bērni līdz 14 gadu vecumam drīkst 
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Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

piedalīties velobraucienā tikai kopā ar vecākiem, 
bet jauniešiem 15–18 gadu vecumā līdzi jābūt rak-
stiskai vecāku atļaujai. 

Pasākumu organizē Nacionālie bruņotie spēki sa-
darbībā ar Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas pa-

dotības iestādēm – Valsts policiju, Valsts robežsar-
dzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā 
arī Latvijas Pašvaldību savienību.

Pieteikšanās kontaktinformācija dalībai skrējienā 
www.sargs.lv.

Meklē viesģimenes jauniešiem no Vācijas, 
taizemes un Argentīnas
Jauniešu organizācija YFU, kas nodarbojas ar vi-
dusskolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē, 
aicina pieteikties viesģimenes, kas būtu gatavas uz-
ņemt apmaiņas skolēnus no Vācijas, Taizemes un 
Argentīnas.

YFU (Youth for Understanding) apmaiņas skolēni 
no visas pasaules Latviju kā savu viesvalsti apmai-
ņas gadam izvēlas lielākoties mūsu kultūras dēļ. Vēl 
bez kultūras kā iemeslu par labu izvēlei gadu pava-
dīt Latvijā jaunieši min skaisto un mierpilno dabu, 
ziemu, sniegu un, viņuprāt, interesanto tradīciju ar 
vārda dienu atzīmēšanu, kas citās valstīs nav ieras-
ta prakse.

Jau vasaras izskaņā Latvijā YFU programmas ietva-
ros Latvijā iebrauks 14 apmaiņas skolēnu no Argen-
tīnas, Taizemes un Vācijas. Apmaiņas gadu – 11 mē-
nešus – apmaiņas skolēni pavada Latvijā, apmeklē 
vietējo skolu un iepazīst mūsu zemes kultūru un 
ikdienu. Tā kā apmaiņas skolēni dzīvo viesģimenēs, 
šobrīd aicinām atsaukties viesģimenes, kas labprāt 

uzņemtu apmaiņas skolnieces no Vācijas.

“Viesģimenes nozīme apmaiņas skolnieka dzīvē ir 
neaprakstāma – tā ir iespēja ne tikai gūt starptau-
tisku pieredzi, iepazīt apmaiņas skolēna dzimtās 
zemes kultūru, bet arī uzlabot savas svešvalodu 
zināšanas, saprašanās prasmes, paplašināt redzes-
loku,” viesģimenes ieguvumus uzsver YFU Latvija 
programmu koordinatore Baiba Ezeriņa.

Šobrīd jau ir atrastas vairākas viesģimenes, kas pie-
kritušas savā ģimenē uzņemt apmaiņas skolēnu uz 
vienu mācību gadu. Jau zināms, ka apmaiņas sko-
lēni nākamajā mācību gadā dzīvos Rīgā, Rēzeknē, 
Ogrē, Mārupē, Ikšķilē un Talsos.

Aicinām atsaukties viesģimenes no visas Latvijas. 
Lai uzņemtu skolēnu savā lokā, nav nepieciešami 
grezni apartamenti vai liela savrupmāja, galvenais, 
lai apmaiņas skolēnam ir sava guļvieta un sirsnīgi 
cilvēki apkārt, kas vēlas gūt šādu starptautisku pie-
redzi, iepazīstot citas kultūras.

Lai kļūtu par Yfu viesģimeni, aicinām sazināties ar 
Yfu biroju: info@yfu.lv, tālr. 67 212 025.
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