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Lēmumos par lauku skolu nākotni svarīga 
individuāla pieeja un izpratne

Pieņemot lēmumus par lauku skolu nākotni un vie-
tu izglītības sistēmā, ir svarīga individuāla pieeja 
un izpratne par to nozīmi gan konkrētās teritorijas 
attīstībā, gan izglītības pieejamības nodrošināša-
nā – šādu viedokli otrdien, 16. decembrī, pauda 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un 
kultūras komitejas pārstāvji.

Komitejas sēdē viesojās izglītības un zinātnes mi-
nistre Mārīte Seile. Viņa pauda, ka jautājumā par 
pamatizglītības iestādēm ir būtiski ņemt vērā izglī-
tības pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti. 
Savukārt vidusskolu gadījumā būtiska ir pašu paš-
valdību iesaiste. Patlaban valstī ir četras vidussko-
las, kurās vispār nav nevienas vidusskolas klases, 
bet vairāk nekā 20 vidusskolās šajā mācību gadā 
nav atvērta 10. klase. Turklāt šīs skolas nebūt neat-
rodas nomaļās vietās, bet gan tuvu attīstības cen-
triem un pamatskolas klasēs ir ļoti piepildītas. Līdz 
ar to pašvaldībām pašām ir jāizvērtē situācija un 
iespēju robežās jārūpējas par skolēnu piesaisti.

M. Seile pauda, ka pirms dažām dienām piedalīju-
sies sanāksmē ar visu ES izglītības ministru dalību 
un būtu bijusi gandarīta dzirdēt, ka kādā valstī pie-
ejamības un arī algu jautājums ir atrisināts, bet tā-
das vai citādas problēmas šajā jomā ir visās valstīs, 
un Latvija nav unikāls izņēmums.

LPS padomniece izglītības jautājumos Ināra Dun-
dure bilda, ka ir svarīgi vienoties par definīciju, ar 
ko saprot tā dēvētās “mazās skolas”, šo apzīmēju-

mu veltot vienīgi pamatizglītības līmenim.

Vēlamā pieeja – pašvaldība kopā ar skolām veic 
skolas attīstības analīzi, gatavo pamatojumu op-
timizācijai. Katrs gadījums tiek skatīts individuāli, 
ņemot par pamatu, ka skolu nav tik daudz un katrs 
bērns ir nozīmīgs.

Kritēriji, kas būtu jāņem vērā, ir iedzīvotāju sociāli 
ekonomiskais raksturojums, pierobežas tuvums, 
iedzīvotāju blīvums, ģeogrāfiskie apstākļi un infra-
struktūra, skolēni ar īpašām vajadzībām, migranti, 
remigranti, bērni no ģimenēm ar citu valodu.

Papildus LPS norāda, ka ar terminu “izglītības kva-
litāte” nedrīkst saprast tikai centralizēto eksāme-
nu rezultātus un sasniegumus mācību priekšmetu 
olimpiādēs, bet jāņem vērā arī skolēna attīstības 
dinamika, sociālā iekļaušanās sabiedrībā, līdzdalī-
ba, sociālās prasmes, brīvprātīgā darba iespējas un 
motivācija.

“Izglītības uzdevums nav tikai iemācīt rakstīt, lasīt 
un rēķināt, bet gan dot prasmes sarunāties, ņemt 
vērā savus biedrus, iemācīt empātiju pret klases-
biedriem un sabiedrības locekļiem, un to ir iespē-
jams panākt arī mazās skolās,” uzsver I. Dundure.

Diskutējot par to, vai visu līmeņu pedagogus varētu 
iekļaut vienotā atalgojuma sistēmā, M. Seile pau-
da, ka nevar apsolīt to, ko nevar pildīt, bet kopumā 
šim principam piekrīt. Taču skaidrs, ka bez papildu 
finansējuma to nav iespējams panākt.

Komitejas sēdē piedalījās arī Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības Valdes 
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priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško. Viņa atzina, ka fi-
nansiālā situācija izglītības jomā ir tik smaga, kā sen 
nav bijusi, turklāt ir skaidrs, ka uz papildu finansē-
jumu cerību praktiski nav. “Viss atkarīgs no mums 
pašiem, tādēļ ir ļoti liela pateicība pašvaldībām, kas 
atbalsta savus pedagogus. Taču, ja valsts pieprasī-
jums ir kvalitatīva izglītība, tad valstij tā jānodroši-
na un pašvaldībām nevajadzētu atraut līdzekļus no 
citām savām funkcijām,” pauda I. Mikiško.

LPS mājaslapā skatāms sēdes videoieraksts: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=4371, bet Info-
lapas 1. pielikumā – Ināras Dundures prezentācija.

LPS Finanšu un ekonomikas komitejā 
pārrunā situāciju ar 2015. gada budžetu

LPS Finanšu un ekonomikas sēdē otrdien, 16. de-
cembrī, pārrunāja jautājumus par 2015. gada paš-
valdību budžetu un iepazinās ar informāciju par 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda izmaksu 
izpildi 2014. gadā.

Diskusijā par 2015. gada budžetu pašvaldību pār-
stāvji vairākkārt uzsvēra, ka nākamajā gadā sarunas 
starp LPS un Ministru kabinetu par budžetu ir jāsāk 
daudz savlaicīgāk. Īpaši ņemot vērā to, ka vairāki 
simti miljonu eiro 2016. gada budžetā jau ir iezī-
mēti.

Būtisks uzdevums būs jaunās pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmas izstrāde, kas saskaņā ar ie-
priekš panākto vienošanos sāksies uzreiz pēc gadu 
mijas. Šajā jautājumā LPS centīsies panākt, lai visas 

ieinteresētās puses – turīgās lielās pilsētas, mazāk 
turīgās pilsētas, bagātie novadi un novadi ar iero-
bežotiem līdzekļiem – būtu vispusīgi pārstāvēti un 
neviena no grupām nebūtu zaudētāja.

Jāatgādina, ka LPS Dome 9. decembrī nolēma pa-
rakstīt vienošanās un domstarpību protokolu ar 
Ministru kabinetu par nākamā gada budžetu, to-
mēr pašvaldību vadītāji norādīja, ka līdzekļu sadalē 
nepieciešami uzlabojumi un jāstrādā arī pie jauna 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma.

Infolapas 2. pielikumā – LPS sagatavotā prezentā-
cija par pašvaldību budžeta situāciju.

Aicina pieteikties uz Reģionālo attīstības 
centru apvienības izpilddirektora amatu

LPS ietvaros izveidotā Reģionālo attīstības centru 
apvienība aicina pieteikties pretendentus uz apvie-
nības izpilddirektora/-es amatu.

Prasības pretendentiem:
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai •	
akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) 
vadības zinībās, ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai 
tiesību zinātnēs;
pieredze darbā valsts vai pašvaldības institūcijā •	
vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
pieredze vadošā amatā ne mazāk par trīs ga-•	
diem;
izpratne un labas zināšanas par finansēm, eko-•	
nomiku, uzņēmējdarbību un pašvaldību darbu;
teicamas latviešu valodas, labas angļu un krievu •	

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4371
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4371
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4388&document_id=4388
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4387&document_id=4387


valodas zināšanas;
organizēšanas un stratēģiskās plānošanas pras-•	
mes;
augsta atbildība, precizitāte un labas komunikā-•	
cijas prasmes;
labas analītiskās spējas.•	

Galvenie amata pienākumi:
organizēt Reģionālo attīstības centru apvienības •	
darbu;
pārstāvēt Reģionālo attīstības centru apvienību •	
valsts, pašvaldību un citās institūcijās.

Piedāvājam:
interesantu un atbildīgu darbu;•	
labus darba apstākļus;•	
sociālās garantijas.•	

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV 
un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 
2015. gada 5. janvārim (ieskaitot) jānosūta uz e-
pastu olga@lps.lv vai jāiesniedz Reģionālo attīstī-
bas centru apvienībai Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, LV-
1050, norādot amatu, uz kuru pretendē.

LPS mājaslapā izveidota sadaļa “Reģionālo attīstī-
bas centru apvienība”, kurā iespējams iepazīties ar 
apvienības mērķiem, nolikumu un informāciju par 
tās vadību: http://www.lps.lv/Profesionalas_ap-
vienibas/Regionalo_attistibas_centru_apvieniba/.

Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes 
centru slēgšana nedrīkst būt pašmērķis

Pagājušajā nedēļā notika LPS rīkotā videokonferen-
ce par deinstitucionalizācijas jautājumiem, galve-
nokārt saistībā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucēju-
miem.

LPS norāda, ka deinstitucionalizācijas sakarā vēl ir 
daudz neatbildētu praktisku jautājumu, tajā skai-
tā – par jaunās dzīvesvietas izvēli, pastāvīgu uzrau-
dzību, medikamentu lietošanu un to, kādas datu-
bāzes nodrošinās informācijas piegādi pašvaldību 
sociālajiem dienestiem.

Tāpat ir jātiek skaidrībā par kvalitatīvu pakalpoju-
mu pieejamību pēc tam, kad klients ir nonācis ār-
pus sociālās aprūpes institūcijas, – “sociālā mento-

ra” pieejamību, veselības un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem.

Un tas vēl nav viss – svarīgi ir saprast pakalpojuma 
attīstīšanas principus, kā klientiem plānots nodro-
šināt medicīnisko aprūpi un kā risināt situācijas, ja 
pēc kāda laika cilvēkam tomēr jāatgriežas sociālās 
aprūpes institūcijā.

Jebkurā gadījumā deinstitucionalizācija un sociālās 
aprūpes centru slēgšana nedrīkst būt pašmērķis. 
Valsts atbildību par slimiem un bezpalīdzīgiem cil-
vēkiem un budžeta finansējumu nevar pārlikt uz 
pašvaldību pleciem, un ir nopietni jādomā par ve-
selības pakalpojumu apjomu un pieejamību. 

Infolapas 3. pielikumā – LPS prezentācija par dein-
stitucionalizācijas jautājumiem, 4. pielikumā – 
Labklājības ministrijas skatījums. LPS mājaslapā 
skatāms videokonferences ieraksts: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&articl
e_id=4373.

G. Libekam par Sēlijas identitātes 
veicināšanu pasniedz Cicerona balvu

Svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā 
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājam Gun-
tim Libekam tika pasniegta Cicerona balva vietējā 
politikā – par Sēlijas identitātes stiprināšanu un lo-
kālpatriotisma veicināšanu.

G. Libeks ir viens no Sēlijas Novadu apvienības di-
bināšanas iniciatoriem un pirmais apvienības vadī-
tājs. Šomēnes notikušajā sanāksmē, atskatoties uz 
pirmajiem diviem Sēlijas Novadu apvienības darba 
gadiem, tās biedri atzina, ka Sēlijas pazīstamība ir 
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uzlabojusies, noticis daudz aktivitāšu identitātes 
iedzīvināšanai, sēliskās pašapziņas celšanai un pie-
derības audzināšanai, palielinājies kopīgo Sēlijas 
novada kultūras, izglītības un sporta pasākumu 
klāsts.

Būtiski nopelni šajos panākumos ir G. Libekam, vi-
ņam atzinību nu izteikusi un viņu sveikusi arī Cice-
rona balvas žūrija.

Sēlijas Novadu apvienības mērķis ir Sēlijas kultūr-
vēsturiskās identitātes saglabāšana, stiprināšana 
un izmantošana reģiona pazīstamības un tūrisma 
veicināšanai, kopīgas aktivitātes, projekti un pasā-
kumi, lai uzlabotu Sēlijas ekonomisko stāvokli un 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgu interešu pār-
stāvniecība valsts un starptautiskās institūcijās.

Cicerona balvu kopš 1999. gada Latvijas Zinātņu 
akadēmija sadarbībā ar vairākām nevalstiskajām 
organizācijām pasniedz politiķiem, zinātniekiem 
un publicistikas praktiķiem par veiksmīgu sabiedrī-
bas uzrunu un rīcību, realizējot sociālās saliedēša-
nas idejas vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 
Vienlaikus ar Cicerona balvu tiek piešķirta arī Mēr-
fija balva.

Aizvadīta IZM un pašvaldību jauniešu 
centru vadītāju metodiskā tikšanās

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) 18. decembrī 
notika metodiskā tikšanās ar pašvaldību jaunatnes 
lietu speciālistiem un jauniešu centru vadītājiem, 
uz sanāksmi tika aicināti arī plānošanas reģionu ad-

ministrācijas pārstāvji. Šādas tikšanās tiek organi-
zētas divas reizes gadā.

Metodisko tikšanos atklāja IZM Politikas iniciatīvu 
un attīstības departamenta direktores vietniece 
jaunatnes jomā Sanda Brūna, informējot arī par 
Jaunatnes politikas valsts programmu 2015. gadam 
un norādot, ka šajā valsts programmā finansējums 
tiks virzīts jaunatnes lietu speciālistu apmācībai, 
informatīviem izbraukuma semināriem, kas jau ir 
pierādījuši savu efektivitāti šajā gadā, apmeklējot 
10 pašvaldības. Atbalsts tiks virzīts arī sociālās ie-
kļaušanas veicināšanai, dažādu iniciatīvu īstenoša-
nai, mājaslapas www.jaunatneslietas.lv attīstībai, 
Latvijas Jaunatnes padomes atbalstīšanai, pētnie-
cībai, kā arī dažādiem prezidentūras pasākumiem. 
Tika sniegta arī informācija par Latvijas jaunatnes 
politikas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam.

S. Brūna informēja arī par Latvijas prezidentūru ES 
padomē, norādot uz trim izvirzītajām prioritātēm:

starpnozaru sadarbība jauniešu sociāli ekono-•	
misko jautājumu risināšanai;
jaunatnes jomas ieguldījums ES 2020 stratēģijas •	
mērķu sasniegšanā;
jauniešu iespēju veicināšana.•	

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Struktūrfondu daļas vadītāja Marta Meženiece 
informēja par iespējām pašvaldībām iesaistīties 
projektā “PROTI un DARI”, kas norisinās “Jauniešu 
garantijas” ietvaros. 

Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents emīls 
Anškens informēja par iniciatīvām 2015. gadam, 
par plānoto jaunatnes informācijas sistēmu, kā arī 
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par ideju izveidot nomināciju “Jauniešiem draudzī-
ga pašvaldība”, ko pašvaldībai varētu piešķirt uz 
vairākiem gadiem.  

IZM ministre Mārīte Seile norādīja, ka atbalsta jau-
natnes lietu speciālistus, jo tieši viņi rūpējas par 
jauniešiem grūtajā posmā starp bērna un pieaugu-
šā vecumu. M. Seile lūdza jaunatnes lietu speciālis-
tus sociālajos tīklos ierosināt, kurš varētu būt viņas 
ārštata padomnieks jaunatnes lietās.

Slimību profilakses nodaļas vecākā veselības veici-
nāšanas koordinatore Maija Pauniņa klātesošos in-
formēja par paveikto 2014. gadā un iecerēm turp-
mākajam darba periodam. 

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 
pārvaldes vecākā referente Marika Arkliņa infor-
mēja par iecerēm darbā ar jaunatni Latvijā. Tika 
norādīts uz Jaunatnes likuma nozīmīgumu darbā ar 
jaunatni, kā arī uz problēmām, kas būtu risināmas 
pašvaldību līmenī, piemēram, nav skaidras un pre-
cīzas izpratnes, kā vispareizāk organizējams darbs 
ar jaunatni pašvaldību līmenī. M. Arkliņa informē-
ja, ka jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2015.–
2020. gadam paredzēts par valsts budžeta līdzek-
ļiem katrā plānošanas reģionā izveidot jaunatnes 
lietu koordinatora amatu. Par šo jautājumu izcēlās 
diskusijas, kurās tika uzskaitīti ieguvumi no šādas 
amata vietas, kā arī tika izteikti iebildumi šādai ide-
jai. Tika informēts par plāniem 2015. gadā nošķirt 
jaunatnes darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu 
kompetences un funkcijas, lai tās nepārklātos un 
netiktu pārslogoti jaunatnes lietu speciālisti.

Noslēgumā ar veiksmes stāstu par savu pieredzi uz-
stājās nometņu vadītājs Artis Žentiņš, kurš iedves-
moja uz pozitīviem darbiem daudzus klātesošos 
jaunatnes lietu speciālistus un jaunatnes centru 
vadītājus.

Informāciju sagatavojusi LPS jaunatnes lietu  
speciāliste Lelde Vazdiķe

Latvijas pašvaldību pārstāvji Romā 
piedalās konferencē “Citizen in my city, 
citizen in europe”

Ik pēc četriem gadiem Eiropas Vietējo un reģionā-
lo pašvaldību padome (CEMR) organizē konferenci 
Eiropas pilsoņiem, veicinot pašvaldību sadraudzību 
un pilsoņu līdzdalību. Šogad konference “Citizen in 
my city, citizen in Europe” notika 15.–17. decembrī 
Romā saistībā ar Itālijas prezidentūru Eiropas Sa-
vienības Padomē.

Latvijas pašvaldības konferencē pārstāvēja Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja LPS valdes locekle Li-
gita Gintere un Mazsalacas novada domes priekš-
sēdētājs Harijs Rokpelnis.

Konferencē notika vairākas paralēlās sesijas. Sesijas 
Eiropas hartas ieviešanai dzimumu līdztiesības īste-
nošanai dalībnieki uzklausīja veiksmes stāstus par 
hartas ieviešanu vietējās pašvaldībās, kā arī disku-
tēja par izaicinājumiem un grūtībām, ar ko nākas 
saskarties, ieviešot dzimumu līdztiesības principus 
vietējā un reģionālajā līmenī Eiropā. Jaunpils nova-
da domes priekšsēdētāja Ligita Gintere piedalījās 
arī CEMR Politikas komitejas sanāksmē.

Darba grupa “Jaunie Eiropas līderi aktīvai pilsonī-
bai” pulcēja gados jaunos vēlētos politiķus no Ei-
ropas Savienības dalībvalstīm. No Latvijas tajā pie-
dalījās Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs 
Harijs Rokpelnis. Darba grupa norisinājās “pasau-
les kafejnīcas” (world café) formātā, tas ir, dalīb-
niekiem bija iespēja diskutēt par vairākiem jautāju-
miem, mainot diskusijas partnerus.

Informāciju sagatavojusi elita kresse,  
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Videokonference par grozījumiem Meža 
likumā

16. decembrī notika LPS organizētā diskusija par 
grozījumiem Meža likumā. Tajā piedalījās LPS pār-
stāve Sniedze Sproģe un Zemkopības ministrijas 
pārstāvji. LPS mājaslapā pieejams diskusijas ie-
raksts un LPS un ministrijas prezentācijas: http://
www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&a
rticle_id=4374/. Prezentācija – 5. pielikumā.
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LPS Valdes sēde

LPS ēkā M. Pils ielā 1 Rīgā 6. janvārī notiks LPS Val-

des sēde. Daba kārtība drīzumā tiks publicēta mā-
jaslapā www.lps.lv un nosūtīta visiem Valdes locek-
ļiem.

Izsludina pieteikšanos 
uz Medību 
saimniecības attīstības 
fonda finansējumu 
2015. gadam

 
Konkursa mērķis ir finan-

siāli atbalstīt medību saimniecību attīstības pro-
jektus. Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai ju-

ridiska persona. kopējais pieejamais finansējums 
ir 141 621 euR.

Projektu īstenošanas laiks – no līguma noslēgšanas 
līdz 2015. gada 15. novembrim. Pieteikšanās ter-
miņš – 15 dienas kopš izsludināšanas.

Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/
lv/a/sakums/16257_izsludina-pieteiksanos-uz-me-
dibu-saimniecibas-attistibas-fonda-finansejumu-
2015gadam/.

VARAM aicina piedalīties Centrālā Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadarbības 
projektu konkursā

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–
2020. gadam tiek rīkots pirmais projektu pieteiku-
mu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu 
sadarbības projektiem.

Finansējumam var pieteikties pārrobežu sadar-
bības projekti, kuros ir partneri no vismaz divām 
programmas valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedri-

jas un Somijas, ieskaitot Ālandu salas. Projektam 
jāatbilst vienai no programmas prioritātēm: kon-
kurētspējīga ekonomika, ilgtspējīga kopīgu resursu 
izmantošana, labi savienots reģions vai kvalificēts 
un sociāli iekļaujošs reģions, kā arī jābūt skaidrai 
pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai kopī-
gas Baltijas jūras reģiona problēmas risināšanā.

Projektu pieteikumu iesniegšana – no 2014. gada 
18. decembra līdz 2015. gada 9. februārim.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=18649/.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk

PRoJektI, koNkuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASākuMI

“Latvijas Būvniecības Gada balva 2014” 
sadarbībā ar VARAM, RDĪD, VkPAI

Piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai, Rīgas domes Īpašuma departa-
mentam un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijai, 2014. gada 1. decembrī ir izsludināts 
žurnālu “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architek-
tūra” konkurss ēkām un būvēm “Latvijas Būvniecī-
bas Gada balva 2014”. Konkursa devīze – “Drošība, 

inovācija, kvalitāte”.

Latvijas labākās ēkas un būves ir pelnījušas plašu 
atzinību un sabiedrības un valsts institūciju ievērī-
bu, jo labas būves apliecina būvnieku, arhitektu un 
projektētāju prasmes. Un nav veiksmīgāka izcilāko 
ēku un būvju noteikšanas veida kā organizēt kon-
kursu ar precīziem kritērijiem. Nolikums pieejams 
vietnē www.latvijasbuvnieciba.lv. Pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš – 2015. gada 31. janvāris.
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VSS-1105 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Savienības 
Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas te-
ritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu 
finanšu kontrole”, 6. pielikums.

Par Reģionālās attīstības koordinācijas padomi, 
7. pielikums.

VSS-1059 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Meliorācijas sistēmas būvniecības, eksplua-
tācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sa-

dales, norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība 
piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas melio-
rācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uztu-
rēšanā, kā arī šo izmaksu segšanā”, 8. pielikums.

VSS-1078 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Ugunsdrošības noteikumi”, 9. pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošanai”, 10. pielikums.

VSS-1142 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos 
Nr.541 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskai-

tes sistēmu””

VSS-1140 – Rīkojuma projekts “Par Rankas Profe-
sionālās vidusskolas likvidāciju”

LPS NeSASkAņo

LPS SASkAņoŠANAI PIePRASĪtIe DokuMeNtu PRoJektI

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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