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Konkursam “Eiropas Gada 
pašvaldība 2014” pašvaldī-
bas vēl var paspēt pieteik-
ties līdz 7. maijam. Konkursu 
organizē, lai veicinātu paš-
valdību atbalstu iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlaboša-
nā, nodrošinot saviem ie-
dzīvotājiem daudzveidīgas 
un kvalitatīvas izglītības, 

atpūtas un iesaistīšanās iespējas. Šogad noteiks 
gan uzvarētājus–Eiropas Gada pašvaldības, gan 
laureātus divās nominācijās – “Pašvaldība izglīto-
tam, radošam un aktīvam iedzīvotājam” ar apakš-
nomināciju “Pašvaldība veselam iedzīvotājam” un 
nominācijā “Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” 
ar apakšnomināciju “Pašvaldība ES vērtību un ie-
spēju popularizēšanai”. Sīkāka informācija par pie-
teikšanos šeit: http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_
pasvaldiba/?task=view&article_id=3769.

ŠonEdēļ un turPmāK

22. aprīlī plkst. 13.00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas 
sēde. Tiešraides ieraksts pēc tam būs pieejams LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoie-
raksti/.

Komitejā izskatāmās tēmas: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3871.

23. aprīlī plkst. 10.00 notiks ikgadējās LPS un 
Veselības ministrijas sarunas, kurās apspriedīs 
vairākas pašvaldībām aktuālas tēmas saistībā ar 
Veselības ministrijas pārziņā esošajiem jautāju-

miem. Sīkāk par sarunām šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3869.

30. aprīlī plkst. 11.00 notiks ikgadējās LPS sarunas 
ar Satiksmes ministriju.

notiks projekta “Lietpratīga pārval-
dība un Latvijas pašvaldību veikt-
spējas uzlabošana” uzsākšanas 
sanāksme – aicinām piedalīties!
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LPS aicina piedalīties Norvēģijas finanšu instrumen-
ta 2009.–2014. gada perioda programmas “Kapa-
citātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vie-
tējām un reģionālām iestādēm” finansētā projek-
ta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” uzsākšanas sanāksmē, 
kas notiks 2014. gada 29. aprīlī “Maritim Park Ho-
tel” (Slokas ielā 1 Rīgā). Sanāksmē aicināti piedalī-
ties vietējo pašvaldību vadītāji un darbinieki, valsts 
pārvaldes iestāžu vadošie speciālisti un plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvji.

Projekta gaitā tiks izveidots lietpratīgas pārvaldības 
veicināšanas instruments – “mācīties salīdzinot” 
(benchlearning) sistēma. Mācīšanās salīdzinot ir 
process, kā uzlabot savu praktisko darbību, dalo-
ties zināšanās un informācijā.

Projekta uzsākšanas sanāksmē tiks prezentēti 
projekta mērķi, plānotās aktivitātes un gaidāmie 
rezultāti, tiks prezentēta un nodota apspriešanai 
Latvijas “mācīties salīdzinot” sistēmas modeļa pir-
mā redakcija, kā arī tiks sniegts ieskats Norvēģijas 
“mācīties salīdzinot” pieredzē. Pašvaldībām būs 
iespēja ierosināt tēmas, kuras atbilst svarīgākajiem 
pašvaldību jautājumiem un kuru izstrādāšanā tās 
vēlas piedalīties pilotpašvaldību statusā turpmāka-
jās projekta aktivitātēs. 

darba kārtība atrodama šeit: http://www.lps.lv/
Seminari_un_video/?task=view&event_id=34.

Lūgums reģistrēties dalībai šeit: http://www.lps.
lv/Seminari_un_video/.

PAŠVALdĪBu IEVērĪBAI

Ģimenes ārsti var sakārtot pieejamu vidi savās 
praksēs par ES struktūrfondu līdzekļiem

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5. pasāku-
ma “Veselības aprūpes infrastruktūra” un Eiropas 
Sociālā fonda 1.3.2. pasākuma “Veselība darbā” 
uzraudzības komisijas 19. marta sanāksmē tika iz-
skatīts jautājums par 3.1.5. pasākuma “Veselības 

aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes 
“Ģimenes ārstu tīkla attīstība” realizācijas gaitu un 
rezultātiem. Pašvaldībām šī tēma var būt saistoša 
vides pieejamības nodrošināšanā ģimenes ārstu 
praksēs – īpaši tajās, kas īrē telpas no pašvaldī-
bām. 1. pielikumā lasāms Eiropas reģionālās at-
tīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda pasākumu 
uzraudzības komisijas sanāksmes protokols, sa-
nāksmē LPS pārstāvēja padomniece sociālajos un 
veselības jautājumos Silvija Šimfa.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ēku 
būvnoteikumi” un Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Vispārīgie būvnoteikumi”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 
noteikumos Nr. 1523 “Kārtība, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 

pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privā-
tajai izglītības iestādei””, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija no-
teikumos Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā paš-
valdības var uzlikt pašvaldības nodevas””, 4. pieli-
kums.

LPS nESASKAņo

LPS SASKAņoŠAnAI PIEPrASĪtIE doKumEntu ProjEKtI

VSS-364 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-365 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma “Jēkabpils šoseja 1”, Varakļā-
nos, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu nova-

da domei”

VSS-366 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās 
dzīvojamās mājas Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pa-
gastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai”

VSS-356 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā 
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īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils-
Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma 
Jēkabpils-Varakļāni rekonstrukcijas projekta īste-
nošanai”

VSS-372 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma “Gaujas iela A” Ādaži, Ādažu 
novads, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpa-

šumā”

VSS-376 – Programmas projekts “Baltijas jūras re-
ģiona programma 2014.-2020.gadam” 

VSS-377 – Programmas projekts “Latvijas -Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.ga-
dam” 

ProjEKtI, SEmInārI, FInAnSējumS, dAŽādI

Latvijas universitā-
tē notiks reģionālais 
seminārs par dažādu 
sociālo grupu integ-

rāciju darba tirgū – pašvaldības aicinātas 
pieteikties!
Latvijas Universitātē 11. jūnijā notiks reģionālais 
seminārs par dažādu sociālo grupu integrāciju 
darba tirgū projektā “Nodarbinātība Plus”. Semi-
nārā tiks apspriesta Latvijas pieredze un problē-
mas dažādu sociālo grupu integrācijai darba tirgū, 
kā arī tiks apskatītas projekta partnervalstu paš-

valdību prakses mazāk aizsargāto sociālo grupu 
integrēšanai darba un izglītības tirgū. Pašvaldību 
pārstāvji, kuri būtu ieinteresēti piedalīties Lu 
rīkotajā seminārā un saņemt papildu informā-
ciju par projektu un sociālās integrācijas prakšu 
pārņemšanas iespējām mazāk aizsargāto sociālo 
grupu iekļaušanai un integrācijai, lūdzam līdz 
25. aprīlim sazināties ar Lu projekta koordina-
toru romānu Putānu (tel. 29442854; e-pasts: 
romans.putans@lu.lv). Papildu informācija par 
semināra norises laiku un vietu tiks nosūtīta in-
teresentiem atsevišķi. Sīkāk lasiet šeit: http://
www.lu.lv/zinas/t/26391/.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija aicina pašvaldības piedalīties Eiropas Pado-

mes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā 
“Eiropas Padomes Ainavu balva”, kas Latvijā tiek 
izsludināts trešo reizi. Konkursa mērķis ir noteikt 
veiksmīgi īstenotos projektus un iniciatīvas ar reāli 
uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārval-
dībā un/vai plānošanā. Informācija par konkursu, 
nolikums un pieteikuma anketa atrodama šeit: 
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/
tap/ain_pol/?doc=16387.

Franciski runājošajiem kultūras darbiniekiem ir 
iespēja piedalīties Maison des Cultures du Monde 
rīkotajos kursos (2014. gada 17.–28. novembrī). 
Programmā “Courants” var pieteikties personas, 
kurām ir reāla atbildība attiecīgajā nozarē, neatka-
rīgi no tā, vai persona strādā valsts, pašvaldības vai 
privātā struktūrā. Tiek prasīta vismaz 5 gadu pro-
fesionālā pieredze. Ceļš līdz Parīzei jāsedz, taču vi-
sas pārējās izmaksas tiek kompensētas. Pašvaldību 

struktūru atbildīgās personas var pieteiktos šādās 
tematiskajās programmās:

Audiovizuālie resursi bibliotēkās;- 

Digitālā māksla un jaunie mākslas izplatī-- 
šanas veidi;

Kultūras finansēšana un ekonomika- ;

Kultūrpolitika un tās pārvaldība - 
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Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 

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

vai individuālajās programmās par šādām tē-
mām: teātris, cirkis, ielu teātris, mūzika vai 
dejas māksla, muzeju darbība, kultūras un ar-
hitektūras mantojums, kultūras starpniecība 
vai starpdisciplināri projekti. Dalības anketa 
pieejama Maison des Cultures du Monde mā-
jaslapā: www.maisondesculturesdumonde.org 

(sadaļā: Expertise/Formations).

Aizpildītās anketas iesniedzamas D. Podskočijai 
(dita.podskocija@institut-francais.lv; tālr. +371 
67 20 18 64) Francijas institūtā līdz š.g. 2. maijam 
(Francijas institūts šajā datumā būs atvērts). Infor-
mācija 5. pielikumā.

darbs skolēnu 
vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikt darba 
vietas skolēniem. Aicina pieteikties arī pašvaldī-
bas. Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šo-
vasar pēc 5 gadu pārtraukuma NVA atjauno sko-
lēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! 
Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt 

darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba 
pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri 
mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2. jūnija 
līdz 29. augustam, viena skolēna dalības ilgums – 
1 mēnesis. darba devēji – pašvaldības, biedrības, 
nodibinājumi un komersanti – aicināti pieteikt 
darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Sīkāk 
lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16011.

http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://www.maisondesculturesdumonde.org
mailto:dita.podskocija@institut-francais.lv
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16011
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16011
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3879&document_id=3879

