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izglītības iestādēs” 
 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumus (turpmāk – 
noteikumi), jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS norāda, ka noteikumu projekta 17. punktā ir atrunāta projekta 
iesniedzēja sadarbības partnera izvēle un sadarbības veids, taču nav 
skaidrs finansējuma saņēmēja (15. punkts) sadarbības modelis ar 
pašvaldībām. Lūdzam norādīt, uz kāda juridiska dokumenta bāzes 
(sadarbības līgums utt.) tiek organizēts darbs ar sadarbības partneriem–
pašvaldībām. 

2. LPS lūdza precizēt finansējuma sadalījuma principus. LPS norāda, ka 
finansējumam ir jābūt pieejamam visām pašvaldībām un jābūt balstītam 
uz kvotu principu atkarībā no skolēnu skaita pašvaldības izglītības 
iestādēs. 

3. LPS norāda, ka 16. punktā un apakšpunktos minētās prasības nevar tikt 
definētas kā finansējuma saņemšanas priekšnoteikumi. Minētās 
prasības daļēji dublējas ar 20. punktā definētajām atbalstāmajām 
darbībām un attiecināmajām izmaksām.  

4. LPS lūdz atbilstoši anotācijā minētajam, ka noteikumu projekts paredz 
nodrošināt atbilstību Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–
2020. gadam noteiktajam – viens pedagogs karjeras konsultants uz 700 
izglītojamajiem 2017. gadā, attiecīgi 2020. gadā viens pedagogs 
karjeras konsultants uz 600 izglītojamajiem –, veikt analīzi par 
pieejamo pedagogu karjeras konsultantu skaitu katrā konkrētā 
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pašvaldībā. Rezultātus tabulas veidā pievienot kā noteikumu anotācijas 
sastāvdaļu. 

 
Lūdzam mūsu iebildumus pēc būtības atrisināt projekta vērtēšanas kritērijos. 
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