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Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongress 
pieņem aicinājumu politiskajām partijām

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 25. kongresā 
2014. gada 30. maijā Aizkrauklē LPS biedri apstip-
rināja rezolūciju ar aicinājumu politiskajām par-
tijām savās priekšvēlēšanu programmās iekļaut 
vairākus nosacījumus, kas ir būtiski valsts un paš-
valdību sekmīgai attīstībai.

LPS biedri uzsver, ka iepriekšējos gados panākumi 
pasaules ekonomiskās krīzes pārvarēšanā gūti, ti-
kai sadarbojoties valstij un pašvaldībām, tomēr sta-
bilizācijas periodā ir iezīmējušās vairākas negatīvas 
tendences, kas nākotnē var apdraudēt gan pašval-
dību, gan valsts attīstību.
LPS piedāvā labot pieļautās kļūdas un kopīgi iesais-
tīties svarīgāko sociāli ekonomisko problēmu risi-
nāšanā.
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Lai to panāktu, LPS kongress aicina politiskās par-
tijas, kas piedalās 12. Saeimas vēlēšanās, savās 
programmās iekļaut vairākus valsts un pašvaldību 
attīstībai būtiskus nosacījumus:

• Turpmāk vienlaicīgi rīkot Eiropas Parlamenta un 
pašvaldību vēlēšanas.

• Lai mazinātu depopulācijas tendences un no-
vērstu šo parādību nākotnē, atteikties no dis-
kriminējošas attieksmes pret lielu daļu Latvijas 
teritorijas, respektēt katras administratīvās teri-
torijas iedzīvotāju tiesības meklēt un izmantot 
piemērotākās attīstības iespējas un līdzekļus.

• Lai novērstu pēdējiem gadiem raksturīgo attīstī-
bas resursu hronisko nepietiekamību un vienpu-
sīgo izmantojumu (kas atbilst ES mēroga problē-
mu risinājumiem, taču bieži vien neatbilst vie-
tējām un nacionālajām interesēm), nekavējoši 
atjaunot nacionālo investīciju programmu, kas 
nodrošinātu pašvaldību iespējas katrā teritorijā 
veicināt nepieciešamās strukturālās pārmaiņas.

• Lai pašvaldības turpmāk arvien lielākā mērā 
spētu pozitīvi ietekmēt valsts ekonomisko un 
sociālo attīstību, atteikties no līdzšinējā makro-
ekonomiskās politikas scenārija, kas paredz sa-
mazināt pašvaldību nodokļu proporciju kopējos 
nodokļu ieņēmumos. Likumdošanā nostiprināt 
precīzu regulējumu, ka, veicot grozījumus nor-
matīvajos aktos, kuru rezultātā rodas negatīva 
ietekme uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem 
(t. sk. plānoto ieņēmumu pieaugumu), tiek pa-
lielināta pašvaldību budžetā ieskaitāmā iedzī-
votāju ienākuma nodokļa daļa, nodrošinot, ka 
grozījumi normatīvajos aktos nerada negatīvu 
ietekmi uz pašvaldību budžetu. Valsts izdevumu 
pieauguma iespējas meklējamas, veicinot eko-
nomikas attīstību, nevis uz pašvaldību rēķina.

• Lai mazinātu birokrātijas negatīvo ietekmi uz 
pašvaldību darbības efektivitāti, nodrošināt 
valsts ierēdniecības (īpaši – uzraugošo un kon-
trolējošo iestāžu darbinieku) mācības par Ei-
ropas vietējo pašvaldību hartu, par pašvaldību 
tiesībām uz patstāvīgu politiku, uz dažādiem, 
katrai teritorijai optimāliem risinājumiem, par 
vietējās likumdošanas statusu un pašvaldības 
administrācijas atbildību domei.

• Lai pozitīvi risinātu reģionālās attīstības, pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas un uzņēmējdarbības 
veicināšanas jautājumus, izmantot LPS 22., 23. 
un 24. kongresā pieņemtās rezolūcijas šajos jau-
tājumos.

• Lai nostiprinātu sabiedrības veselību un jaunās 
paaudzes gatavību aizstāvēt savu valsti, izman-
tot LPS 21. kongresa rezolūciju par sportu.

Kongresa moto šogad bija “Latvijas nākotne – kon-
kurētspējīga ekonomika”. LPS 25. kongress notika 
Aizkrauklē, kā viesi tajā piedalījās Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma, vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs romāns naudiņš, labklājības mi-
nistrs Uldis Augulis, kā arī sadarbības organizāciju 
vadītāji – Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents 
Aldonis Vrubļevskis, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs Pēteris krīgers un Latvi-
jas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs 
Gavrilovs.

Pilns rezolūcijas teksts – 1. pielikumā.

LPS priekšsēdis: pašvaldībām ir jādod 
daudz plašākas iespējas lemt par savas 
teritorijas attīstību

Pašvaldībām ir jādod daudz plašāka vara pašām 
lemt par savas teritorijas attīstību, gan vērtējot 
investīciju ieguldīšanu, gan paplašinot iespējas 
pašvaldībām veicināt uzņēmējdarbību, gan arī ko-
pumā mazinot valsts centrālās varas iejaukšanos 
pašvaldību tiešajā darbā – šādu pārliecību Latvi-
jas Pašvaldību savienības 25. kongresā pauda LPS 
priekšsēdis Andris jaunsleinis.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3969&document_id=3969


Kongresa moto šogad ir “Latvijas nākotne – konku-
rētspējīga ekonomika”, un savā uzrunā uz šo aspek-
tu norādīja arī LPS priekšsēdis. “Es neredzu citu va-
riantu, kā nodrošināt mūsu valstij un tautai skaidru 
nākotni. Konkurētspējīga ekonomika ir mūsu vienī-
gais ceļš,” pauda A. Jaunsleinis.

Būtiska loma tajā ir pašvaldībām, taču tikai pietie-
kami stiprām un autonomām – ar stipru finanšu, 
politisko un lēmumu pieņemšanas autonomiju. Lai 
to panāktu, ir jāveicina valsts un pašvaldību sav-
starpējā uzticība, kas arī mazinātu nepieciešamību 
pēc birokrātiskā sloga.

A. Jaunsleinis uzsvēra, ka bieži vien attīstību mazi-
na tieši birokrātiskais slogs un neskaitāmais dau-
dzums normatīvo aktu, kam burts burtā jāseko, lai 
kaut ko izdarītu, turklāt noteikumi tiek izdoti visiem 
vienādi, lai gan situācijas un pašvaldības ir ārkārtīgi 
dažādas. “Jo mazāk būs ierobežojumu no centrālās 
varas un normatīvu, jo vienkāršāk būs veicināt at-
tīstību,” sacīja A. Jaunsleinis.

Runājot par Eiropas Savienības nākamā plānošanas 
perioda investīciju sadali, A. Jaunsleinis pauda, ka 
ir būtiski ņemt vērā katras teritorijas individuālās 
vajadzības un izsvērt, kāda būs reālā atdeve, la-
bums iedzīvotājiem un uzņēmējiem no veiktajiem 
ieguldījumiem.

Lai visas teritorijas attīstītos mērķtiecīgi un līdzsva-
roti, vienlaicīgi ar ES struktūrfondu finansējuma 
apguvi jāpieņem “Valsts investīciju programma uz-
ņēmējdarbības atbalstam 2014.–2020. gadam”, lai 
trūkstošo finansējumu novadiem, ko nevar nosegt 
ar ES līdzekļiem, papildinātu ar finansējumu no 
valsts budžeta.

jaunatnes politikas diskusija “jaunatnes 
politika Latvijā – mīti un realitāte’’

Eiropas Savienības mājā 28. maijā notika Latvi-
jas Jaunatnes padomes rīkotā diskusija par tēmu 
“Jaunatnes politika Latvijā – mīti un realitāte”, kurā 
piedalījās arī LPS Jaunatnes lietu speciāliste Lelde 
Vazdiķe.

Diskusijas mērķis – pievērst uzmanību jaunatnes 
lomai Latvijā. Tajā piedalījās jaunieši, pašvaldību 
jaunatnes lietu speciālisti, nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, jauniešu centru vadītāji, pārstāvis no Sa-

eimas, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
pārstāvji.

Diskusijā izskanēja vairākas problēmas, kas skar 
jaunatnes politiku Latvijā. Latvijā notiek daudz ar 
jauniešiem saistītu pasākumu, kuros pieņem rezo-
lūcijas un aicinājumus, bet ar to īstenošanu tik labi 
nesokas. Vēl viena problēma ir jauniešu neaktīvā 
līdzdalība politikas veidošanā, kā arī nevēlēšanās 
iesaistīties jauniešu organizācijās. Tika diskutēts arī 
par to, ko darīt, lai gudri un izglītoti jaunieši atgriez-
tos savās dzimtajās pašvaldībās. Latvijā jauniešu 
politikai ir uzrakstītas stratēģijas, plāni, bet ikdienas 
darbā tās netiek ņemtas vērā. Institūcijas sadarbo-
jas nepietiekami, un jaunatnes politikas plānošanā 
un īstenošanā trūkst mērķtiecības.

Iepriekšminētās problēmas uzklausīja IZM pārstāvji 
jaunatnes jomā un atzina, ka tās ir aktuālas un pra-
sa risinājumu un IZM iesaisti.

Ministru kabinetā atklāj karikatūru izstādi 
par eS fondu projektiem

Trešdien, 28. maijā, Ministru kabineta ēkā tika atvēr-
ta karikatūru izstāde, kurā ar vieglu smaidu atspo-
guļoti Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas 
fonda administrēto ESF projektu sasniegumi – re-
zultāti un ieguvumi iedzīvotājiem.  Daudzus ESF fi-
nansētus projektus ir īstenojušas pašvaldības, tādēl 
LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis atgādināja, ka ESF 
projekti ir investīcijas ilgtermiņā, kā arī infrastruktū-
ru nevarēs izbūvēt, ja cilvēkiem nebūs zināšanu.

Izstāde visu vasaru būs apskatāma Ministru kabi-
neta ēkā. Iedzīvotāji to var apskatīt, iepriekš piesa-
koties pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000120. 
Karikatūras apskatāmas arī elektroniskā formā: 
https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/
sets/72157644930821673/.

https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157644930821673/
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notiks projekta 
“Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” 

reģionālās diskusijas

LPS aicina piedalīties projekta “Lietpratīga pārval-
dība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlaboša-
na” reģionālajās diskusijās Valmierā 12. jūnijā un 
Preiļos 13. jūnijā.

Diskusijā aicināti piedalīties vietējo pašvaldību va-
dītāji, deputāti un darbinieki, valsts pārvaldes ie
stāžu speciālisti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Reģionālo diskusiju dalībnieki tiks iepazīstināti ar 
“mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēmas Lat-
vijas modeli. Šī sistēma tiek veidota projekta gai-
tā. Tā balstās uz datubāzē apkopotās informācijas, 
pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai mek-
lētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu kon-
krētā nozarē un pilnveidotu pašvaldības stratēģisko 
vadīšanu.

Projekta gaitā tiek veidoti pašvaldību sadarbības 
tīkli, kas būs “mācīšanās salīdzinot” diskusiju plat-
forma. Reģionālo diskusiju laikā tiks sniegta infor-
mācija par iespējām pieteikties dalībai pilotpašval-
dības statusā šādos tematiskajos tīklos: 

pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes - 
pieejamības nodrošināšanas tīkls;
pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājok-- 
ļu politikas tīkls;
pašvaldību izglītības un kultūras tīkls. - 

Visi tīkli savā darbībā izmantos “mācīties salīdzi-
not” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai 
sagatavotu uzlabojumu plānus katra tīkla analizēja-
majai tēmai.

Aicinām LPS mājaslapā iepazīties ar sanāksmju 
programmu un reģistrēties dalībai reģionālajās 
diskusijās:

Valmierā – http://www.lps.lv/Seminari_un_
video/?task=view&event_id=35.

Preiļos – http://www.lps.lv/Seminari_un_
video/?task=view&event_id=36.

Informējam, ka reģionālās diskusijas notiks arī Kur-

zemē un Zemgalē: 25. augustā Skrundā un 26. au-
gustā jelgavā.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, iz-
mantojot 2,12 milj. EUR piešķīrumu no Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas “Kapacitātes stiprināšana un insti-
tucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestā-
dēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo ka-
pacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un 
reģionālajā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties 
salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās 
bāzes metodes principiem un izmanto salīdzinā-
mo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. 
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, 
mācīties salīdzinot sistēmā tiks ieviesta pašvaldību 
stratēģiskā vadīšana, par pamatu izvēloties pašval-
dību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīša-
nas formām.

notiks LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Otrdien, 10. jūnijā, plkst. 10.00 notiks LPS Veselī-
bas un sociālo jautājumu komitejas sēde.

notiks LPS reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

Otrdien, 10. jūnijā, plkst. 14.00 notiks LPS Reģionā-
lās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

notiks LPS un Iekšlietu ministrijas 
speciālistu tikšanās

Ceturtdien, 12. jūnijā, notiks LPS un Iekšlietu mi-
nistrijas pārstāvju tikšanās, lai turpinātu diskutēt 
par ikgadējās sarunās iesākto tēmu – pašvaldību 
iesaistīšanās ceļu satiksmes uzraudzībā.

Šonedēļ Un tUrPMāk

http://www.lps.lv/Seminari_un_video/?task=view&event_id=35
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VSS443 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, 2. pielikums.

LPS neSASkAņo

LPS SASkAņoŠAnAI PIePrASītIe dokUMentU ProjektI

VSS479 – Rīkojuma projekts “Par valsts nozīmes 
pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglo-
nā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2015.
gadam”

VSS480 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 
“Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma orga-
nizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju 

klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi””

VSS474 – Rīkojuma projekts “Par Amatas novada 
administratīvajā teritorijā esošā Āraišu ezera un ze-
mes zem tā nodošanu Amatas novada pašvaldības 
valdījumā”

VSS482 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā” 

ProjektI, SeMInārI, FInAnSējUMS, dAŽādI

Apmācību iespējas pašvaldību sabiedrisko 
attiecību speciālistiem

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis pie-
teikšanos uz papildu apmācību kursu “MAnAS PA-
SLēPeS VIdē, LAIkā Un teLPā” – profesionāļiem, 
kas darbojas mediju vidē un vēlas papildināt savas 
kompetences saskarsmē ar dažādību sabiedrībā, 
lai būtu veiksmīgāki savā profesionālajā darbā. Ņe-
mot vērā februārī notikušo apmācību dalībnieku 
lielo atsaucību un pozitīvo novērtējumu, rasta ie-

spēja noorganizēt vēl vienu papildu kursu, uz kuru 
aicinām pieteikties ikvienu mediju vidē darbojošos 
speciālistu.

Ja tu esi valsts vai pašvaldības iestādes sabiedris-
ko attiecību speciālists un vēlies iegūt zināšanas 
un prasmes, kā dzīvot un strādāt ar nezināmo un 
svešo, aicinām pieteikties apmācībām. Papildu in-
formāciju skatīt: ŠEIT .

Pieteikšanās tikai līdz 6. jūnijam. Vietu skaits iero-
bežots.

Izsludināts projektu konkurss eS programmā 
“nodarbinātība un sociālā inovācija”

ES programmā “Nodarbi-
nātība un sociālā inovācija” 
2014.–2020. gadam izslu-
dināts projektu konkurss 
VP/2014/008 “Call for pro-
posals for social policy in-

novations supporting reforms in social services” 
(priekšlikumu pieņemšana inovācijām sociālajā po-
litikā, atbalstot sociālo pakalpojumu reformas).

Konkursa vispārējais mērķis – veicināt inovācijas 
un reformas sociālo pakalpojumu jomā, meklējot 
risinājumus identificētajiem izaicinājumiem atbil-
stoši nacionālajām, reģionālajām un vietējām vaja-
dzībām un sociālo investīciju nostādnēm. Atbalsts 
paredzēts sociālās politikas eksperimentēšanas 
projektiem, kuri pārbaudīs un novērtēs inovatīvus 
risinājumus pirms ieviešanas plašākā mērogā.

Sociālās eksperimentēšanas projektu būtība ir 
pārbaudīt plānotās politikas vai atsevišķu tās akti-
vitāšu ietekmi uz nelielām iedzīvotāju grupām, lai 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40323593
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novērtētu to efektivitāti, pirms pieņemt lēmumu 
par politikas ieviešanu nacionālajā līmenī.

Plašāk šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16051.

Seminārs “Starptautiskā finansējuma 
piesaistes iespējas kultūras nozares 
projektiem”

kultūras ministrijas radošās eiropas birojs 5. jūnijā 
aicina kultūras un radošo nozaru pārstāvjus pieda-
līties informatīvā seminārā par starptautiskā finan-

sējuma piesaistes iespējām kultūras projektiem.

Seminārā tiks izklāstīta informācija par starptau-
tiskajām programmām, kurās ir iespēja gūt finan-
sējumu dažādām kultūras pasākumu projektu 
aktivitātēm. Prezentācijas tiks sniegtas par jaunā 
Eiropas Savienības budžeta plānošanas perioda 
2014.–2020. gada atbalsta programmām un citām 
starptautiskā finansējuma iespējām.

dalība pasākumā – reģistrējoties ŠEIt. Vietu skaits 
ierobežots!

Aicina pieteikties konferencei “Latvieši 
pasaulē – piederīgi Latvijai. 2014”

Ir uzsākta reģistrācija dalībai konferencē “Latvieši 
pasaulē – piederīgi Latvijai. 2014”, kas notiks 11. 
un 12. jūlijā rīgā, jaunajā Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas ēkā. Šī būs ceturtā gadskārtējā konferen-
ce, un tās mērķis ir turpināt dialogu starp ārvalstīs 
dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm 
un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un 
saišu stiprināšanai ar Latviju.

Konferences plenārsesijā iekļautas divas tēmas:
par latviešu emigrācijas arhīvu vēsturi un šodienu;•	

par sadarbību izglītības jomā: paveiktais, pro•	

blēmas, turpmākā attīstība.

Šāgada konferencē darba grupām izvēlētas šādas 
tēmas: arhīvi; izglītība; visu veidu nometnes; kultū-
ra; dziesmu un deju svētku norise; sociālās garan-
tijas; katrs latvietis ir Latvijas vēstnesis…; diasporas 
organizāciju darba perspektīvas. Darba grupu uz-
devums būs apzināt iestrādes un problēmas, for-

mulēt prioritātes turpmākajai sadarbībai.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu konferencēm darbs 
paralēlajās darba grupās sāksies jau konferences 
pirmajā dienā, t.i., 11. jūlijā (14.00–17.00). Konfe-
rences otrā diena sāksies ar plenārsēdi, tai sekos 
grupu darba turpinājums, un konference noslēg-
sies ar grupu secinājumu prezentāciju.

Konferenci organizē Kultūras ministrija, Ārlietu mi-
nistrija un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbī-
bā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību un Eiropas 
Latviešu apvienību.

Vietu skaits konferencē ir ierobežots.

Līdzdalību konferencē lūdzam pieteikt līdz 27. jū-
nijam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu un 
norādot izvēlēto darba grupu. Saite uz reģistrēša-
nās anketu ir atrodama Kultūras ministrijas mājas-
lapā: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_
id=4925.

Neskaidrību gadījumā jautājumus var sūtīt uz e
pasta adresi diasporaskonference@km.gov.lv.

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16051
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16051
https://docs.google.com/forms/d/1sLMB7TCyJMnJonAjoc7ND-C87YjFvIo9qb0S7o_6O-4/viewform
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4925
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4925
mailto:diasporaskonference@km.gov.lv


Aicina uz forumu “dzīves kvalitāte”

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vārdā ai-
cinām apmeklēt forumu “Dzīves kvalitāte” 5. jūnijā 
plkst. 9.00–16.00 Rīgā, Elizabetes ielā 55, viesnīcas 
“Radisson Blu Hotel Latvija” konferenču zālē “Ome-
ga 2”. Pasākumā būs iespēja kopā ar ekonomikas, ve-
selības, izglītības un reģionālās attīstības ekspertiem 
diskutēt par Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uz-

labošanas iespējām un ilgtspējīgu valsts attīstību. 

Forumu atklās Latvijas Republikas Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma un Eiropas Savienības 
reģionālās politikas komisārs johanness Hāns.

Vairāk informācijas un foruma programma pieeja-
ma šeit: http://www.esmaja.lv/dziveskvalitate/ai-
cinajumspiedalitiesforumadziveskvalitate/.

Iznākusi starptautiskā projekta 
“nodarbinātība Plus” trešā ziņu lapa

Latvijas Universitāte (LU) aicina iepazīties ar starp-
tautiskā projekta “Nodarbinātība Plus” trešo ziņu 
lapu (http://labourplus.eu/images/Labour_plus_
newsletter_number_3.pdf) par projekta aktivitā-
tēm no šāgada janvāra līdz aprīlim. Ziņu lapā īpaša 
uzmanība pievērsta Nīderlandes un Beļģijas paš-
valdību darbam ar romu tautības cilvēku integrāci-
ju, projekta semināram par nodarbinātības sociāli 
ekonomiskajiem aspektiem Eiropā un pretdiskrimi-
nācijas diskusijām Briselē.

LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju aka-
dēmiskais centrs kopš 2012. gada piedalās starp-
tautiskā ES projektā “Nodarbinātība Plus” (Labour 
Plus, www.labourplus.eu). Viens no projekta gal-
venajiem mērķiem ir mazināt īpaši neizsargātu 
sabiedrības grupu sociālo atstumtību darba tirgū. 
Latvijas partnera loma projektā ir sniegt atbalstu 
projekta pētījumu īstenošanā, integrācijas prakšu 
pārņemšanas koordinēšanā, piedalīties citās pro-
jekta aktivitātēs, kā arī iegūt un analizēt citu valstu 
pieredzi imigrantu integrācijā darba tirgū.

Šāgada maija sākumā LU piedalījās projekta semi-
nārā un partneru sanāksmē Ziemeļīrijā. Semināra 
organizatori ir sagatavojuši pārskatu par pasākumu 
un par projektu īsā videomateriālā: https://www.
youtube.com/watch?v=WPBAXjNaB6c.

Atgādinām, ka 11. jūnijā LU notiks reģionālais se-
minārs par dažādu sociālo grupu integrāciju darba 
tirgū projektā “Nodarbinātība Plus”. Tiks apspries-
ta Latvijas pieredze un problēmas dažādu sociālo 
grupu integrācijā darba tirgū, kā arī tiks apskatīta 
projekta partnervalstu pašvaldību prakse mazāk 
aizsargāto sociālo grupu integrēšanā darba un iz-
glītības tirgū. Vairāk informācijas par semināru šeit: 
http://www.lu.lv/zinas/t/26391/.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda atbalstu “Interreg 4C” programmā.

Romāns Putāns,

LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju aka-
dēmiskā centra pētnieks, projekta koordinators 

(romansputans@gmail.com)

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
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