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Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis savā un visu Latvijas paš-
valdību vārdā izsaka visdziļāko līdzjūtību Zolitūdes traģēdijā cietušo un bojāgājušo tu-
viniekiem. Izsaka lielu pateicību visiem glābšanas dienestu darbiniekiem un mediķiem, 
kuri iesaistīti cietušo glābšanā. Izsaka līdzjūtību bojāgājušo glābēju tuviniekiem. 

LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis: “Šī ir smaga traģēdija visai Latvijai. Paužu visdziļākos līdz-
jūtības apliecinājumus bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem, savukārt cietušajiem vēlu 
drīzu atveseļošanos. Glābējiem un mediķiem vēlam izturību un spēku, palīdzot traģēdi-
jā cietušajiem. Domās esam kopā ar visiem cietušajiem, ģimenēm un bērniem.”

Visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem ir izteikušas un sērās ir kopā 
ar Latviju arī vairāku valstu pašvaldību asociācijas: 

Igaunijas pilsētu asociācija

Igaunijas lauku pašvaldību asociācija

Norvēģijas pašvaldību asociācija

Azerbaidžānas pašvaldību asociācijas

Sanktpēterburgas pašvaldību asociācija

Ļeņingradas apgabala pašvaldību asociācija

Lietuvas pašvaldību asociācija

Somijas pašvaldību asociācija



19. novembrī notika Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) apvienotā Izglītības un kultūras komi-
tejas un Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu 
apakškomitejas sēde, kuras darba kārtībā bija 
iekļauti trīs jautājumi: par bērnu spēļu laukumu 
drošības prasībām; Eiropas Komisijas iniciatīva 
“Jauniešu garantija”; neaktīvo jauniešu iesaiste 
pašvaldībās; karjeras izglītība, karjeras attīstības 
atbalsta sistēma un pasākumi.

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunat-
nes departamenta direktora vietniece Diāna Sīman-
sone informēja komitejas dalībniekus par Eiropas 
Komisijas iniciatīvu “Jauniešu garantija” un neaktīvo 
jauniešu iesaisti pašvaldībās šīs iniciatīvas ietvaros. 
Iniciatīva vērsta uz jauniešu (15–24 gadi) bezdarba 
mazināšanu. IZM pārstāve arī informēja, ka īpašs 
darbs notiks ar neaktīvajiem jauniešiem, kuri šajā 
vecumā nav nedz izglītības iestādēs, nedz darba 
tirgū. Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-
ra aicinās katru pašvaldību iesniegt informāciju, cik 
neaktīvu jauniešu ir pašvaldībā, lai pēc tam varētu 
novirzīt finansējumu uz konkrēto pašvaldību, kur 
būs nozīmēts kāds speciālists, kas strādās ar neaktī-
vajiem jauniešiem. Iniciatīva vērsta uz to, lai visi jau-
nieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem, kuri reģistrējas 
Nodarbinātības valsts dienestā, 4 mēnešu laikā sa-
ņemtu atbalstu bezdarba situācijas risināšanai, pie-
mēram, atgriešanās izglītībā, darba piedāvājums, 
apmācību piedāvājums vai praktiska apmācība dar-
ba vietā. Iniciatīvu plānots uzsākt 2014. gada aprīlī.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pār-
stāve informēja par bērnu spēļu laukumu drošības 
prasībām un aicināja pašvaldības pievērst uzmanību 
drošības standartiem, jo tieši nepiemērotu rotaļu 
laukumu dēļ bērni ir guvuši traumas. Ir pieejamas 

vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem un ap-
saimniekotājiem par drošības prasībām bērnu spēļu 
laukumiem publiskai lietošanai. Vadlīnijas ir izman-
tojamas tikai kopā ar standartu LVS NE 1176 un LVS 
NE 1177. Visbiežāk sastopamās kļūdas ir pārklājuma 
nepiemērotība, dažādi šķēršļi, iekārtu atsegtie pama-
ti un salauztas iekārtas, kas var apdraudēt drošību. 
PTAC pārstāve aicināja, uzstādot bērnu rotaļu lauku-
mus, izmantot sertificētas iekārtas, kuras atbilst stan-
dartiem. Regulāri ir jāveic arī bērnu spēļu laukumu 
apsekošana; ja gadījumā nav iespējams bojājumu 
novērst nekavējoties, tad ir jānodrošina, lai spēļu ie-
kārtu nebūtu iespējams lietot. Aicinājums ir arī pie 
spēļu laukumiem redzamā vietā pielikt informācijas 
plāksni, kur būtu nosauktas atbildīgās personas par 
spēļu laukuma uzraudzību, kontakti, kur vajadzības 
gadījumā varētu paziņot par bojājumiem.

Par karjeras izglītību un attīstības atbalsta sistēmu 
un pasākumiem informēja Aleksandra Joma, Valsts 
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas 
un karjeras atbalsta departamenta direktore. Karje-
ras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, 
lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības pras-
mju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, 
spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un 
profesionālās karjeras virziena izvēlei. Karjeras iz-
glītība varētu mazināt sociālās problēmas, piemē-
ram, pāragri pamestu izglītības apguvi, neprasmi 
atrast darbu, studiju izvēli u.c. Karjeras atbalstam 
vajadzētu būt pieejamam visa mūža garumā. Kar-
jeras atbalsta pamatmērķis ir palīdzēt jauniešiem 
apzināties savas intereses, spējas, izvēlēties tālākās 
izglītības un karjeras virzienu; palīdzēt iepazīt dar-
ba pasauli; atvieglot jauniešu pāreju no izglītības uz 
darba tirgu. Viena no iespējam būtu skolās peda-
gogs – karjeras konsultants.

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



20. novembrī notika LPS Sporta jautājumu apakš-
komitejas sēde

Darba kārtībā skatīja trīs jautājumus. Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamen-
ta direktora vietnieks Edgars Severs informēja par 
sporta nozares aktualitātēm. Viņš iepazīstināja ar 
2014. gada valsts budžeta sadalījumu sporta nozarei, 
kā arī informēja par sporta politikas pamatnostādņu 
2014.–2020. gadam virzību. Līdz novembra beigām 
tās plānots iesniegt apspriešanai un apstiprināšanai 
Ministru kabineta komitejai. LPS Sporta jautājumu 
apakškomiteja pieņēma informāciju zināšanai.

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezi-
dents Einārs Fogelis un LSFP valdes loceklis Māris 
Liepiņš informēja par piedāvāto LSFP un LPS sadar-
bības memorandu. LPS Sporta jautājumu apakš
komiteja nolēma atbalstīt sadarbības memoranda 
ar LSFP parakstīšanu.

LPS padomnieks sporta jautājumos Guntis Apīnis 
informēja par notikušajām pašvaldību darbinieku 
sporta sacensībām un problēmām, kas saistītas ar 
to sarīkošanu. LPS Sporta jautājumu apakškomiteja 
nolēma rīkot Latvijas pašvaldību darbinieku sporta 
spēles arī 2014. gadā un par sarīkošanas datumu 
noteikt 9. augustu. Visām pašvaldībām tiks nosūtī-
ta vēstule ar aicinājumu pieteikties sacensību sarī-
košanai. 

Godinot sociālo darbinieku ieguldījumu, lab-
klājības ministre Ilze Viņķele piektdien, 22. no-
vembrī, īpašā apbalvošanas ceremonijā sveica 
labākos sociālos darbiniekus Latvijā. Arī Latvijas 
Pašvaldību savienība apbalvošanas ceremonijā 
sveica visus sociālos darbiniekus, kā arī pasnie-
dza savu speciālbalvu vienai no sociālajām dar-
biniecēm – Rudītei Burovai, Bērnu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas sociālajai darbiniecei, par 
profesionālu sociālo darbu visas Latvijas bērnu 
un ģimeņu labā.

Labklājības ministrija (LM) bija izsludinājusi kon-
kursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā”, kurā 
tika pieteikti 49 pretendenti no visas Latvijas. Kon-
kursā piedalījās gan pašvaldību sociālo dienestu, 
gan dažādu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu 
darbinieki, tai skaitā arī struktūrvienību vadītāji. 
No lielākajām pilsētām visaktīvāk savus sociālos 
darbiniekus bija pieteikušas Rīga, Liepāja, Rēzekne, 
Jelgava, Ventspils. Savukārt aktīvākie novadi bijuši 
Jelgavas, Priekules, Tukuma, Daugavpils, Dobeles, 
Cēsu, Balvu, Rucavas, Babītes, Pāvilostas, Lielvār-
des, Dagdas, Saldus, Ozolnieku, Kuldīgas, Krustpils, 
Rūjienas un Madonas novads.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus 
Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā 
darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzī-
votājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un 
novēršanā, popularizēt sociālā darbinieka profesi-
ju Latvijā.



26. novembrī plkst. 10 notiks LPS Finanšu un eko-
nomikas komitejas sēde. Darba kārtībā šādi jautā-
jumi: 

Par VID datu par fizisko personu ienākumiem 1. 
sniegšanu pašvaldībām pēc to pieprasījuma 
(saistībā ar VID pašvaldībām izsūtīto sadarbī-
bas līgumu “Par informācijas sniegšanu tieš-
saistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras Epakalpojumu infrastruk-
tūru” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
15.10.2013. vēstuli Nr. 32/3826 “Par fiziskās 
personas ienākumu informācijas izgūšanas ie-
spējām no VID informācijas sistēmām”) (ziņo 
VID pārstāvji).

Pašvaldību aizņemšanās un galvojumu sniegša-2. 
nas iespējas 2014. gadā (ziņo Finanšu ministrijas 
pārstāvji).

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu 3. 
“Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas 
kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanai” (ziņo VARAM pārstāvis).

Būtiskākās izmaiņas likumā “Par nekustamā īpa-4. 
šuma nodokli” no 2014. gada.

Sēde notiks Mazajā Pils ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

26. novembrī plkst. 13 notiks LPS Tehnisko problē-
mu komitejas sēde. Darba kārtībā šādi jautājumi: 

Par Būvniecības likumu un ar to saistītajiem 1. 
būvnoteikumiem (ziņo Ilze Oša, Ekonomikas mi-

nistrijas Būvniecības un mājokļu politikas depar-
tamenta direktore).

Par Būvniecības informācijas sistēmas ievieša-2. 
nas gaitu (ziņo Juris Braučs, Ekonomikas minis-
trijas Juridiskā departamenta Būvniecības infor-
mācijas projekta nodaļas vadītājs).

Sēde notiks LPS ēkā (M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Latvijas Pašvaldību savienība aicina piedalīties dis-
kusijā “Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes 
strukturālo pārmaiņu un finansēšanas iespējas”, 
kas notiks 26. novembrī plkst. 15.00–17.30 (Latvijas 
Zinātņu akadēmijas 2. stāva zālē). Sīkāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3562.

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru uzsāk diskusiju 
ciklu “Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstī-
bā un investīciju piesaistes veicināšanā” un aicina 
piedalīties pirmajā diskusijā pašvaldību vadītājus 
un uzņēmējdarbības speciālistus. Šī diskusija būs 
veltīta investīciju nozīmei reģionālās attīstības vei-
cināšanā un pašvaldību lomai investīciju piesaistē 
(ārvalstu un vietējās investīcijas). Diskusija notiks 
27. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 LPS ēkā 
(Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāvā). Sīkāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3563.

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Austrumu partnerības valstu akmeņainais 
ceļš uz demokrātiju 

Gatavojoties 28.–29. novembrī Viļņā notiekošajam 
trešajam Austrumu partnerības samitam, pagājuša-
jā nedēļā Briselē notika vairākas diskusijas, veltītas 
trim Austrumu partnerības valstīm – Baltkrievijai, 

Gruzijai un Ukrainai – un to ceļam pretī demokrā-
tijai. Samitam gatavojoties, visvairāk gaidītais bijis 
Ukrainas valdības lēmums par asociācijas līguma 
parakstīšanu ar Eiropas Savienību, kas diemžēl ir 
negatīvs. Turpretī Gruzija Austrumu partnerības sa-
mita laikā gatavojas parafēt savu asociācijas līgumu, 
bet Baltkrievijas tuvināšanās Eiropas Savienībai vēl 
nav sasniegusi pietiekamu intensitāti. Neskatoties 
uz ārpolitikas peripetijām, šo valstu pašvaldības 
Latvijas pašvaldībām pazīstamas kā labi sadarbības 
partneri dažādos projektos.

INFoRmĀcIJA No LPS PĀRSTĀVNIEcīBAS BRISELĒ

ŠoNEDĒĻ uN TuRPmĀK

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3562
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3563
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


Ukraina. Pauze

18. novembrī Briselē (Beļģijā) Eiropas Savienības 
Reģionu komitejā notika diskusijas par Eiropas Pa-
domes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
(CLRAE) nupat pieņemto monitoringa ziņojumu 
par vietējo un reģionālo demokrātiju Ukrainā, 
kurā vērtētas valdības uzsāktās teritoriālās refor-
mas. CLRAE aicina Ukrainas atbildīgās institūcijas 
pārskatīt likumdošanu, lai novērstu ierobežojumus 
vietējo pašvaldību pilnvarām, jo īpaši uzsverot ne-
pieciešamību spēcināt pašvaldību finanšu autono-
miju un uzlabot izlīdzināšanas sistēmu. Lai arī Eiro-
pas Padome sagatavojusi rīcības plānu reformām 
vietējā līmenī un Ukrainas delegācijas pārstāve 
CLRAE Natālija Romanova vairākkārt sanāksmes 
laikā apgalvoja, ka Kijevā jau notikušas tikšanās par 
rekomendāciju īstenošanu starp augstāko valsts 
vadītāju pārstāvjiem, pašvaldību un pašvaldību 
asociāciju pārstāvjiem, diskusijas noskaņa tomēr 
vairāk liek ticēt CLRAE Neatkarīgo ekspertu gru-
pas pārstāvim Berndam Zemmelrogenam (Bernd 
Semmelroggen). Viņš uzskata, ka līdz prezidenta 
vēlēšanām 2015. gadā Ukrainā netiks īstenotas 
nekādas reformas. Ukrainas valdības pagājušās 
nedēļas lēmums neparakstīt asociācijas līgumu ar 
Eiropas Savienību varētu būt apstiprinājums viņa 
prognozēm.

Gruzija. Virzība turpinās

Pozitīvāka situācija ir Gruzijā. Šīs valsts vēstniece 
Eiropas Savienībā Natālija Sabanadze “Hanns Sei-
del Foundation” 19. novembrī organizētajā Austru-
mu partnerības tēmai veltītajā seminārā norādīja, 
ka patlaban Gruzijas galvenā prioritāte ir demokrā-
tijas tālāka nostiprināšana, kurā Rietumu partneru 

atbalsts ir būtisks. “Asociācijas līgums mums nozī-
mē pamatīgu saikņu nostiprināšanos starp Eiropas 
Savienības un Eiropas Padomes valstīm, veicinot 
diplomātiskās saites, mobilitāti, informācijas ap-
maiņu, kā arī sadarbību izglītības jomā. Savukārt 
ekonomiskās saiknes nodrošinās EFTA vienošanās,” 
norādīja Sabanadze. Viņa atzina, ka patlaban ir 
izšķirīgs brīdis iesaistīties Gruzijā īstenotajās re-
formās demokrātijas stiprināšanai, jo tieši šobrīd 
mierīgā ceļā notiek varas transformācija un vietēja 
mēroga reformas sociālajā, veselības un izglītības 
jomā.

Baltkrievija. Krustceles

Daudzas Latvijas pašvaldības sadarbojas ar Balt-
krievijas pašvaldību pārstāvjiem Eiropas Savienī-
bas finansētos pārrobežu projektos, īstenojot ak-
tivitātes pašvaldību pakalpojumu, iedzīvotāju ie-
saistīšanas un citās jomās. Taču Eiropas Pētījumu 
centra direktora vietnieks Rolands Freidenšteins 
(Roland Freudenstein) uzskata, ka Baltkrievijas 
politiķi stāv krustcelēs. No vienas puses, Eiropas 
Savienība piedāvā piekļuvi savam tirgum, pretī 
prasot ilgtspējīgu reformu īstenošanu. No otras 
puses, Krievija piedāvā savu muitas savienību. 
“Domāju, ka pat autoritāri režīmi var pārliecināt 
paši sevi, ka tiesiskums to iedzīvotājiem ilgtermiņā 
ir lielāks ieguvums. Patlaban Baltkrievijā nav leģi-
tīmas valdības, brīvu un taisnīgu vēlēšanu. Varam 
redzēt vienu fasādes pusi ar veiksmīgiem baltkrie-
vu uzņēmumiem un produktiem, taču nedrīkst aiz-
mirst, ka pastāv arī cita realitāte ar politieslodzī-
tajiem un politiskajām represijām,” skarbs savos 
vārdos ir Freidenšteins. Tomēr pētnieks uzskata, 
ka Eiropas Savienība ar saviem “maigajiem līdzek-
ļiem” spēj stāties pretī Krievijas “skarbajām me-
todēm”, veicinot demokratizācijas procesus tieši 
iedzīvotāju vidū, piemēram, iesaistot studentus 
apmaiņas programmās. 

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: 
https://twitter.com/LPSBrux

Ainava Gruzijā, netālu no Tbilisi

https://twitter.com/LPSBrux


VSS2020 – Pamatnostādņu projekts “Zinātnes, 
tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostād-
nes 2014. – 2020.gadam”

VSS2016 – Informatīvais ziņojums “Priekšlikumi 
ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma sa-
mazināšanai”

VSS2009 – Noteikumu projekts “Būvniecībā radu-

šos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”

VSS2010 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 
447 “Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzī-
bas un izmantošanas noteikumi””

VSS2001 – Plāna projekts “Par Zivju resursu mākslī-
gās atražošanas rīcības plānu 2014.–2016.gadam”

Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs izsludina 
pieteikšanos projektam  
“Satiec savu meistaru!”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina tautas 
lietišķās mākslas meistarus, stāstniekus, teicē-
jus, muzikantus un ikvienu, kam rūp tradicionālās 
kultūras vērtību saglabāšana un tālāknodošana, 
pieteikt savu iniciatīvu līdzdalībai projektā “Satiec 

savu meistaru!”, kas jau sesto reizi norisināsies 
Latvijā no 2014. gada 4. līdz 6. aprīlim.

“Satiec savu meistaru!” nolikums un pieteiku-
ma anketa pieejama Latvijas Nacionālā kultūras 
centra mājaslapā: http://www.lnkc.gov.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=1176&I
temid=227.

Dalībnieku pieteikumus gaidīsim līdz 2013. gada 
16. decembrim.

Eiropas Komisija: dota zaļā 
gaisma Eiropas Savienības 
programmai Erasmus+

19. novembrī Eiropas Parlamentā tika apstipri-
nāta jaunā ES programma izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kas sāksies 
2014. gada janvārī.

Septiņu gadu programmas mērķis ir uzlabot pras-
mes un piemērotību darba tirgum, kā arī atbalstīt 
izglītības, apmācības modernizāciju un jaunatnes 
sistēmas, un tās budžets ir 14,7 miljardi eiro – par 
40% vairāk nekā pašlaik. Vairāk nekā 4 miljoni cilvē-
ku saņems atbalstu, lai studētu, mācītos, strādātu 

vai veiktu brīvprātīgo darbu ārvalstīs, tostarp 2 mil-
joni augstākās izglītības studentu, 650 000 profe-
sionālās izglītības studentu un mācekļu, kā arī vai-
rāk nekā 500 000 cilvēku, kas pieteiksies jauniešu 
apmaiņas programmām vai brīvprātīgajam darbam 
ārzemēs. Studenti, kuri plāno ārvalstīs apgūt pilnu 
maģistra studiju programmu, attiecībā uz ko ir reti 
pieejamas valsts stipendijas vai aizdevumi, gūs la-
bumu no jaunās aizdevuma garantijas shēmas, ko 
pārvalda Eiropas Investīciju fonds. Erasmus+ arī 
nodrošinās finansējumu izglītības un apmācības 
personālam, jaunatnes organizāciju darbiniekiem 
un partnerībām starp universitātēm, koledžām, 
skolām, uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām. 
Sīkāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15787.

PRoJEKTI, SEmINĀRI, FINANSĒJumS, DAŽĀDI

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASīTIE DoKumENTu PRoJEKTI

Par dažādiem ES projektu konkursiem un pasāku-
miem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu infor-

mācijas centru mājaslapā: http://www.esfinanses.
lv/lv/a/sakums.
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Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakul-
tātes doktorante Ivita Faituša veic aptauju “Latvi-
jas pašvaldības un iekšējais audits”, lai apzinātu 
Latvijas pašvaldību iekšējā audita struktūrvienību 
darbības pamatprincipus.

Anketa nav anonīma. Ja jūsu pašvaldībā nav iek-
šējā audita struktūrvienības, tad atbildiet uz pir-

majiem diviem jautājumiem. Katrai pašvaldībai 
anketa jāaizpilda vienreiz! Jūsu atbildes ir ļoti bū-
tiskas, lai veiktu kvalitatīvu pētījumu promocijas 
darbam. Aptaujas saite: https://www.zettool.lv/
aptauja.php?l=1&id=10922&rand=n6NHnv&rand
2=bjZOS.

Jautājumiem: Ivita Faituša, tālr. 26141974

Vidzemes plānošanas 
reģions aicina uz semināru 
“Vietas pievilcība: 
meklējumi un risinājumi” 

Tuvojoties gada nogalei, par tradīciju kļuvusi ik-
gadējā Vidzemes plānošanas reģiona tikšanās ar 
pašvaldību vadītājiem un speciālistiem, lai kopīgi 

atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un disku-
tētu par mums visiem nozīmīgiem tematiem. Šo-
gad par semināra tēmu izvēlēta vietas pievilcība. 
Tādēļ aicinām pašvaldību vadītājus un speciālistus 
piedalīties seminārā “Vietas pievilcība: meklēju-
mi un risinājumi” 28. novembrī Mārcienas muižā. 
Sīkās lasiet šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/jaunu-
mi/3/127080/.

uzaicinājums pašvaldībām piedalīties 
pasākumu kopumā, kas palielinās 
iedzīvotāju spēju pārvarēt ārkārtas 
situācijas, uzlabot sabiedrības un iesaistīto 
pušu sagatavotību katastrofām

uz kopienu balstīti vingrinājumi tiks īstenoti vie-
nā Latvijas kopienā vai pašvaldībā, vadoties pēc 
“Informed Prepared Together” projekta atziņām. 
2014. gada rudenī tiks organizēts vienas dienas 
pasākums, kurā piedalīsies ap 100 dalībnieku – ie-
dzīvotāji un iesaistīto pušu (pašvaldības, attiecīgie 
dienesti, kā ugunsdzēsēji, policija, pašvaldību po-
licija, neatliekamā medicīniskā palīdzība utt.) pār-
stāvji. Citām kopienām, kas vēlēsies veikt šādus 
pasākumus, pēc projekta noslēguma būs pieejams 
vadlīniju materiāls latviešu, angļu, bulgāru, franču 
un vācu valodā.

Uz kopienu balstītu vingrinājumu mērķis ir palieli-
nāt iedzīvotāju spēju pārvarēt ārkārtas situācijas, 
uzlabot sabiedrības un iesaistīto pušu sagatavotību 
katastrofām. Specifiskie mērķi:

• sniegt informāciju par efektīvu reaģēšanu ārkār-
tas gadījumos un katastrofās;

• stiprināt krīžu pārvarēšanas mehānismus kopie-
nā vai pašvaldībā;

• nodrošināt kopienās iespēju teorētiskās zināša-
nas pārbaudīt praksē;

• izveidot saikni starp apdraudējumu pārvarēšanā 
iesaistītajām pusēm – brīvprātīgajiem, atbildīgajām 
valsts iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un sabied-
riskajām organizācijām.

Uz kopienu balstīti vingrinājumi ietvers arī vienu 
stundu ilgu izpratnes sekmēšanas pasākumu, kura 
mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par to, kā sa-
gatavot savu ģimeni ārkārtas situācijām un kata
strofām un sekmēt iedzīvotāju drošību. 

Dalībnieki tiks iepazīstināti ar tematu, lūdzot ap-
lūkot dažādu katastrofu fotoattēlus un komentēt 
tos. Dalībniekiem tiks jautāts, vai viņi ir informē-
ti par iespējamajiem apdraudējumiem un par to, 
kur viņi var saņemt informāciju par tiem. Izpratnes 
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Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv

veicināšanas pasākumā tiks apspriesti jautājumi 
par rīcības plānošanu dažādās ārkārtas situācijās. 
Tiks sniegta informācija par to, kādas lietas iekļaut 
ārkārtas situācijas komplektā, tai skaitā pirmās pa-
līdzības aptieciņā un katastrofas somas komplektā. 
Dalībniekiem sniegs padomus par svarīgākajiem 
pirmās palīdzības elementiem un pareizu rīcību ār-
kārtas situācijā. Iedzīvotāji tiks mudināti izstrādāt 
savus ārkārtas situāciju plānus. Pasākuma noslē-
gumā dalībnieki tiks lūgti pastāstīt, kādas darbības 

viņi veiks pēc šajā pasākumā uzzinātā.

Pašvaldības, kuras ir ieinteresētas, lai uz kopienu 
balstīti vingrinājumi tiktu organizēti tieši jūsu paš-
valdībā, un kurām ir vēlme darboties “Aware and 
Resilient” projektā un iesaistīties tā aktivitātēs, 
lūdzam līdz 2013. gada 20. decembrim atsaukties 
un sazināties ar Latvijas Sarkanā Krusta projekta 
vadītāju Elīnu Zariņu pa epastu: elina.zarina@
redcross.lv.

Aicinām piedalīties Latvijas Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 
organizētajā 15. gadskārtējā konferencē 
“Digitālais vienotais tirgus”, kas notiks 
5. decembrī Radisson Blu Hotel Latvija Rīgā, 
Elizabetes ielā 55.
Piedāvājam vienam pārstāvim no katras valsts 

pārvaldes organizācijas vai pašvaldības dalību 
konferencē bez maksas, aizpildot tiešsaistē re-
ģistrācijas formu http://www.ebaltics.com/likta/
liktareg2/.

Jaunākā informācija par konferenci pieejama LIKTA 
mājaslapā www.likta.lv. Lūdzam reģistrēties līdz 
25. novembrim. 

Aicinām piedalīties konferencē “Labāks 
regulējums efektīvai pārvaldībai”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina uz 
ikgadējo Valsts kancelejas un LDDK rīkoto konferenci 
“Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai”, kurā uz 
diskusiju aicināti valsts institūciju, pašvaldību, bizne-
sa un nevalstiskā sektora pārstāvji un eksperti.

Konferencē pārrunās aktuālos administratīvo pro-

cedūru vienkāršošanas un administratīva sloga ma-
zināšanas jautājumus, kā arī meklēs jaunas idejas 
nepieciešamajiem uzlabojumiem un turpmākajiem 
risinājumiem šajās jomās. Šogad lielu uzmanību 
pievērsīsim lēmumu pieņemšanas procesam, ad-
ministratīvajam procesam un to ietekmei uz uzņē-
mējdarbības vidi Latvijā.

Sīkāka informācija: http://www.lddk.lv/index.
php?p=2128.
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