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AKTUALITĀTES

LPS Domes sēdē paraksta Ministru 
kabineta un LPS 2017. gada vienošanās un 
domstarpību protokolu

5. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes sēde, kurā tika skatīts Ministru kabi-
neta un LPS 2017. gada vienošanās un domstarpī-
bu protokola projekts. Sēdē piedalījās arī Ministru 
prezidents Māris Kučinskis. Izskatot Ministru kabi-
neta un LPS vienošanās un domstarpību protokola 
projektu, ar Ministru prezidentu tika panāktas vai-
rākas papildu vienošanās, tai skaitā par iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumiem pašvaldību 

budžetā un garantijām nodokļa prognozes izpildei. 
Pēc diskusijām LPS domnieki ar balsu vairākumu 
pilnvaroja LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini protoko-
lu parakstīt. 

Saskaņā ar vienošanās un domstarpību protokolu 
2017. gadā pašvaldībām piekritīgā IIN ieņēmumu 
daļa saglabāsies 80% apmērā, kaut arī pašvaldībām 
būtiski pieaugs izdevumi saistībā ar izmaiņām ped
agogu darba samaksas apmērā un valsts budžeta 
mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm ped
agogu darba samaksai aprēķinā un sadalē. Nāka-
majā gadā prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību 
budžetā ir 1 312,1 milj. eiro, pārējo pašvaldību 
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budžetā ieskaitāmo nodokļu ieņēmumu summa tiek 
pro gnozēta 213 milj. eiro apmērā (bez IIN ieņēmu-
miem pašvaldību budžetā vēl tiek ieskaitīti nekusta-
mā īpašuma nodokļa ieņēmumi, daļa no dabas re-
sursu nodokļa un azartspēļu nodokļa ieņēmumiem).

Lai arī valstī vidējais pašvaldību vērtēto ieņēmumu 
pieaugums pēc izlīdzināšanas atbilstoši pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas aprēķinam ir 6,5%, divām 
pašvaldībām – Viļānu novada un Zilupes novada – 
2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ieņēmumi 
samazināsies. Saskaņā ar izlīdzināšanas aprēķinu 
kopējais izlīdzināto vērtēto ieņēmumu pieaugums 
sadalās šādi: 57% no kopējā izlīdzināto vērtēto ieņē-
mumu palielinājuma piekrīt deviņām republikas pil-
sētām, 19% – Rīgas plānošanas reģiona novadiem, 
7% – Zemgales plānošanas reģiona novadiem, 7% – 
Vidzemes plānošanas reģiona novadiem, 6% – Kur-
zemes plānošanas reģiona novadiem un 4% – Lat-
gales plānošanas reģiona novadiem.

Ministru kabineta un LPS 2017. gada vienošanās un 
domstarpību protokolā nozīmīgu daļu veido izglītī-
bas jomas jautājumi, un par lielāko daļu no tiem ir 
panākta vienošanās. Protokolā ir paredzēts, ka līdz 
šā gada beigām tiks izvērtētas pašvaldību internāt-
skolu attīstības iespējas un risinājumi internātsko-
lu finansēšanai turpmākajos gados, t. sk. izskatot 
iespēju internātskolu darbību nodrošināt no valsts 
budžeta līdzekļiem; līdz 2017. gada 1. martam tiks 
izvērtētas pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu attīstības iespējas, nosakot finansēju-
ma sadalījumu starp valsts budžetu un pašvaldības 
budžetu, kā arī izstrādāts profesionālās izglītības 
iestāžu programmu finansējuma modelis neatka-

rīgi no profesionālās izglītības iestādes dibinātāja, 
t. sk. izvērtējot iespēju no valsts budžeta finansēt 
mācību stipendijas. Tāpat paredzēts, ka Izglītības 
un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Labklājī-
bas ministriju līdz nākamā gada 1. martam izstrā-
dās risinājumus likvidējamo vai reorganizējamo 
skolu pedagogu atbalstam darba zaudēšanas gadī-
jumā vecumā no 60 līdz 63 gadiem.

Protokolā ir vienošanās arī par citu ministriju (Sa-
tiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības 
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas (VARAM) u. c.) atbildības jomās eso-
šajiem jautājumiem. Cita starpā: 

	Satiksmes ministrija, sadarbojoties ar plānoša-
nas reģioniem, izvērtēs vajadzību sakārtot tos 
autoceļus, kas funkcionāli ir saistīti ar izglītības 
iestāžu reorganizācijas rezultātā mainīto trans-
porta plūsmu un regularitāti, un attiecīgi finan-
sējuma pieaugumu ceļiem novirzīs valsts vietējo 
un reģionālo autoceļu sakārtošanai; 

	VARAM sadarbībā ar IZM izvērtēs un piedāvās 
valdībai risinājumus Pierīgas reģiona pirmssko-
las izglītības iestāžu un vispārizglītojošo izglītī-
bas iestāžu infrastruktūras attīstībai, tai skaitā 
piesaistot valsts budžeta un Eiropas Savienības 
fondu finansējumu.

Domstarpības starp abām pusēm saglabājās tādos 
jautājumos kā pārejas perioda dotācijas pagarinā-
šana tām pašvaldībām, kurām vērtētie ieņēmumi 
pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 2017. gadā 
salīdzinājumā ar 2016. gadu samazināsies; valsts 
budžeta atbalsts pašvaldībām uzņēmējdarbības 
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veicināšanai; finansējums pašvaldību valdījumā 
nodotās valsts īpašumā esošās jūras piekrastes 
joslas apsaimniekošanai u. c.

“Runājot par protokolu, jāuzsver, ka ir panākta 
vienošanās divās trešdaļās jautājumu, kas ir labs 
rādītājs, jo kompromiss ir nevis tad, kad visi visam 
piekrīt, bet aizstāv savu nostāju, diskutē un vieno-
jas. Atzinīgi vērtēju Latvijas Pašvaldību savienības 
darbu, kā arī pateicos par sadarbību ministrijām un 
pašvaldībām,” savā runā uzsvēra LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis. 

“Jebkura vienošanās parasti ir divu vai vairāku pušu 
panākums. Ja neviena no pusēm nenostājas spē-

ka pozīcijā, bet izturas ar izpratni, tad arī rezultāts 
zināmā mērā ir labs un prognozējams. Atsevišķos 
gadījumos, kad nav panāktas vienošanās, būtiski, 
lai vienmēr būtu argumenti tam, kas tiek darīts un 
kāpēc tieši tā,” pauda Ministru prezidents Māris 
Kučinskis.

Domes sēdes otrajā daļā Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera pasniedza Publisko Pakalpo-
jumu Gada balvu Liepājas, Cēsu un Raunas nova-
dam. Plašāka informācija: http://www.chamber.lv/
lv/content/jaunumi/628.

Jana Bunkus un Lāsma Ūbele,
LPS padomnieces

Konference “Eiropas identitāte un 
patvēruma meklētāju integrēšana” Atēnās

Šā gada 5.–8. oktobrī Atēnās (Grieķijā) risinājās kon-
ference “Eiropas identitāte un patvēruma meklētā-
ju integrēšana”, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas 
domes delegācija domes priekšsēdētāja vietnieka 
Pētera Dzalbes vadībā un LPS pārstāvji. Seminārs 
norisinājās projektā “Eiropas reģioni – pilsoniskās 
sabiedrības veidotāji”, kurā piedalās 14 partneri 
no 10 ES valstīm. Projekts tiek finansēts no ES pro
grammas “Eiropa pilsoņiem”.

Konferences dalībnieki apmeklēja pirmo Grieķi-
jā izveidoto patvēruma meklētāju nometni “Ele-
onas”, kas atrodas viena kilometra attālumā no 
Atēnu centra. Nometnē mitinās 2450 patvēruma 
meklētāju no 26 pasaules valstīm. Šobrīd valstī 
darbojas jau 46 bēgļu nometnes. Ik dienu Grieķijā 
ieplūst jaunas bēgļu straumes. Patvēruma meklē-
tāji nevēlas aizkavēties Grieķijā, viņu galamērķis ir 
Eiropas pārticīgās valstis. Bēgļu jautājums šobrīd 
sašķēlis ES valstis, jo bēgļu uzņemšana tām ir no-
pietns pārbaudījums – galvenokārt tam, cik saticīgi 
spēs sadzīvot tik atšķirīgu kultūru pārstāvji.

http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/628
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/628
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Pasākuma dalībnieki piekrita Atēnu pilsētas vice-
mēra Leftera Papajanaka teiktajam: “Censties ap-
turēt patvēruma meklētāju plūsmu ir gluži kā mē-
ģināt apturēt tekošu ūdeni.” Mums visiem kopā ir 

jāmeklē labākie risinājumi patvēruma meklētāju 
integrēšanai.

Nauris Ogorodovs

Notikusi otrā lekcija par jaunatnes 
organizācijām

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, LPS 
un Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) 7. oktobrī no-
tika otrā videolekcija “Jaunatnes organizācijas 
pašvaldībā. Pienākumu deleģēšana organizācijām. 
Prakse, piemēri, rezultātu nodrošināšana”.

LJP izpilddirektore Inese Šubēvica lekcijas klausī-
tājus iepazīstināja ar jaunatnes organizāciju nozīmi 
pašvaldībās, to juridisko statusu, šķēršļiem, ar ko 
nākas saskarties, veidojot organizācijas, un, pro-
tams, arī ar ieguvumiem.

Ar pašvaldību labajiem piemēriem dalījās Ventspils 
Jauniešu domes pārstāvis Emīls Anškens un Engu-
res novada domes pārstāvis Kristaps Zaļkalns. 

Noslēdzošā šī cikla videolekcija notiks 24. novem-
brī.

Aicinām tiešraides skatīties LPS mājaslapā: http://
www.lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesraide/ un 
tiešraides laikā uzdot jautājumus, rakstot uz epas-
ta adresi: tiesraide@lps.lv.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste 

Par Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas un 
Ukrainas teritoriālo integritāti

Ārlietu ministrija ir konstatējusi gadījumus, kuros 
pašvaldības ir popularizējušas starptautiski neat-
zītās teritorijās notikušus pasākumus, tādēļ uzsver 
Latvijas nostāju Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas 

un Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritā-
tes jautājumos: Latvija atzīst Kalnu Karabahu par 
Azerbaidžānas sastāvdaļu, Pārdņestru – par Mol-
dovas, Krimu un tā saucamās Doņeckas un Lu-
hanskas tautas republikas – par Ukrainas sastāv-
daļām, Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionus – 
par Gruzijas sastāvdaļām.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv


Tā kā Latvijas valsts un pašvaldību darbībām ir jā-
saskan ar Latvijas ārpolitisko pozīciju, Ārlietu mi-
nistrija aicina nepieļaut situācijas, kurās ar rīcību, 
publiskiem paziņojumiem vai lēmumiem var tikt 
leģitimētas citā statusā minētās teritorijas un re-
ģioni. Ārlietu ministrija lūdz pret valsts ārpolitikas 
pamatnostādnes skarošas informācijas ievietošanu 
Latvijas pašvaldību oficiālajos portālos attiekties 
rūpīgi un precīzi. Kalnu Karabahas, Pārdņestras, 
Abhāzijas, Dienvidosetijas, Doņeckas un Luhan
skas “tautas republiku” dēvēšana par valstīm, kā 

arī prettiesiski anektētās Krimas nosaukšana par 
Krievijas sastāvdaļu nav pieļaujama. Nav arī atbal
stāma šajos reģionos notiekošo kultūras, sporta un 
citu pasākumu popularizēšana.

Ārlietu ministrija vērš uzmanību, ka saskaņā ar 
Azerbaidžānas likumdošanu ieceļošana Kalnu Kara-
bahā no Armēnijas puses ir nelegāla un par to var 
saņemt aizliegumu turpmāk ieceļot Azerbaidžānā. 
Saskaņā ar Gruzijas likumdošanu ieceļošana no 
Krievijas teritorijas Abhāzijas un Dienvidosetijas 
reģionos ir krimināli sodāms pārkāpums. Saskaņā 
ar spēkā esošajiem Ukrainas normatīvajiem aktiem 
iebraukt Krievijas Federācijas prettiesiski anektēta-
jās Ukrainas administratīvajās teritorijās atļauts ti-
kai caur Ukrainas robežkontroles punktiem likumā 
noteiktajā kārtībā ar īpašu Ukrainas varasiestāžu 
atļauju.

Neskaidrību gadījumā aicinām konsultēties ar Ār-
lietu ministriju.

Elita Kresse,
padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Izpilddirektori sasmēlās sauli lietainā dienā

Arī tādi brīnumi var notikt. Par to kādā drēgni ru-
denīgā dienā – 7. oktobrī – pārliecinājās Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) bied-
ri ikmēneša sanāksmē Jēkabpils novada Rubenes 
pagasta Rubeņos. 

Sanāksmes pirmajā daļā LPS pārstāvji klātesošos ie-
pazīstināja ar Norvēģijas finanšu instrumenta finan-

sētā projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” rezultātiem. 
Pats projekts nesen oficiāli noslēdzies, LPS padom-
nieku virsvadībā četros sadarbības “tīkliņos” bija ie-
saistītas 44 Latvijas pašvaldības, kas praksē apguva 
sistēmu “mācīties salīdzinot”. NFI projekta vadītāja 
Ligita Pudža, raksturojot projekta ieguvumus tajā 
līdz šim neiesaistītajiem, apliecināja, ka viss turpi-
nāsies. NFI projekta datubāzes administrators Jānis 
Upenieks iepazīstināja ar projekta gaitā izstrādāto 
salīdzināmo datu datubāzi – informācijas sistēmu 
BLIS –, kā arī nodemonstrēja tās iespējas, vērtējot 
un dažādos aspektos salīdzinot Latvijas skolu eksā-
menu rezultātus.

Sanāksmes “runu daļas” otrais temats skāra aktuā-
lo deinstitucionalizācijas jautājumu. Par pašreizējo 
situāciju un jaunumiem izpilddirektorus un paš-
valdību sociālos darbiniekus informēja Labklājības 
ministrijas ES struktūrfondu departamenta direk-
tore Sarmīte Uzuliņa un Sociālo pakalpojumu de-
partamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš. LPS 
padomniece Ilze Rudzīte pirms sanāksmes bija ap-
kopojusi pašvaldību atsūtītos problēmjautājumus, 
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kurus uzdeva ciemiņiem. Diemžēl ne visas atbildes 
klātesošajiem likās gana skaidras.

Sanāksmes turpinājums bija tematiski radniecīgs: 
dažāda vecuma smagi slimo pacientu psihosociālās 
rehabilitācijas iespējas. Tās izklāstīja Onkoloģisko 
pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” Valdes 
priekšsēdētāja Gunita Berķe un Mārtiņa fonda Val-
des priekšsēdētāja Elita Keiša (Jēkabpils novada 
Kalna pagastā izveidots fonda psiholoģiskās reha-
bilitācijas centrs “Dūjas”, lai sniegtu atbalstu bēr-
niem ar īpašām vajadzībām un viņu tuviniekiem). 
Ierobežotā laika dēļ uz “Dūjām” izpilddirektori “aiz-
lidoja”, noskatoties videofilmu. Jēkabpils novada 
sabiedrisko lietu speciālists Kaspars Sēlis stāstīja 
par pašvaldības un biedrību veikumu, rīkojot da-
žādas bērnu un jauniešu nometnes. (Tomēr īpašu 
publikas ievērību Kaspars izpelnījās, džigita cienī-
gā tempā nenogurdināmi iemūžinot katru bagātās 
dienas mirkli.) Kādām jābūt nometnēm un sociālās 
aprūpes centriem, lai tie atbilstu valsts prasībām, 
atbraukušajiem skaidroja Veselības inspekcijas 
Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles de-
partamenta Sabiedrības veselības kontroles noda-
ļas vadītāja Solvita Muceniece.

Tad dalībnieki sadalījās pa mazliet atšķirīgiem 
maršrutiem: daļa ciemiņu “sarūmējās” amatniecī-
bas centra “Rūme” mājīgajās telpās Zasā, daļa mē-
roja ceļu uz Kaldabruņu, kur vecajā skolas ēkā Ievas 
Jātnieces vadībā biedrība “Ūdenszīmes” uzbūrusi 
īpaši poētisku dabas brīnumu piestrāvotu pasauli – 

Pļavas muzeju, bet pagalmu vēl rotā šīs vasaras Sie-
na skulptūru plenēra oriģinālie darbi. Visi atkal sa-
tikās saulainajā Raiņa bērnu dienu zemē Tadenavā, 
kur šovasar durvis no jauna vēris netipisks muzejs, 
kā radīts mazajiem apmeklētājiem, kas, saules mo-
tīva pavadīti, dzejnieka pasauli iepazīst spēlējoties. 
Līksmi kā bērni dzīvespriecīgi skanīgo sēļu pasauli 
dienas izskaņā iepazina izpilddirektori, kuri izbū-
vētajā Tadenavas šķūnī dziedāja un dejoja kopā ar 
folkloras kopu “Dignojīši”.

Tā viņi sasmēlās neesošo sauli, kuras pietiks ja ne 
visam mūžam, tad drūmajām rudens dienām. Sa-
smēlās – par spīti dažāda sparīguma lietus uzbru-
kumam un drēgnajam vējam; par spīti jūtami sa-
rukušajai dienas gaismas daļai, kas neļauj pamatī-
gi iepazīt mājinieku novadu; par spīti pat tam, ka 
Jēkabpils novads ir viens no retajiem, kur asfalta 
“krikumi” tikuši vien dažiem kilometriem ap lie-
lākajām apdzīvotajām vietām. Sasmēlās tāpēc, ka 
par to gādāja un sardzē stāvēja Jēkabpils novada 
ļaudis ar priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi un LPIA sa-
nāksmes galveno “diriģentu” izpilddirektoru Jāni 
Subatiņu priekšgalā. Visu garo un darbīgo dienu – 
no sagaidīšanas “rituāla” pie kultūras nama durvīm 
līdz pat atvadu sveicienam, pavadot izpilddirekto-
rus mājupceļā uz visām Latvijas malām. Paldies par 
bagāto un “saulaino” dienu!

 
Daina Oliņa,

žurnāla “Logs” redaktores vietniece
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 11. oktobrī plkst. 10–12.30 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas li-
kumprojekts (ziņo Tieslietu ministrijas Valststiesību 
departamenta direktore Anda Smiltēna).

2. Pasaules bankas ziņojumi: slimnīcu apjo-
mi un aprūpes kvalitāte Latvijā un Latvijas veselī-

bas aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016.–
2025. gadam (ziņo Veselības ministrijas valsts sek-
retārs Kārlis Ketners, Investīciju un ES fondu uzrau-
dzības departamenta direktors Jevgenijs Blaževičs).

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesrai-
de/. Tiešraides laikā būs iespējams uzdot jautāju-
mus, rakstot uz: tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības  

un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 11. oktobrī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Aktuālie likumdošanas jautājumi Saeimā: grozīju-
mi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā 
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un Zemes 
pārvaldības likumā (ziņo Kristīne Kinča, LPS pa-
domniece juridiskajos jautājumos; Sniedze Spro-
ģe, LPS padomniece lauku attīstības jautājumos).

2. Par ERAF darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma 
“Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu 
izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizē-
šana un attīstība” projekta “Teritoriālās attīstī-
bas plānošanas procesu un informācijas sistē-
mas attīstība” pieteikumu (Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un 
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) 
attīstība un pilnveidošana) (ziņo Rudīte Spriņ-
ģe, konsultantu firma SIA “AA projekts”; Ingūna 
Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departa-

menta direktore).

3. Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plā-
nošanas perioda ieguldījumi un to ietekme uz re-
ģionu attīstību” (ziņo Zintis Hermansons, VARAM 
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 
ekonomikas nodaļas vecākais eksperts).

4. Dažādi.

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi 
var noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

•	 pārlūkprogrammā (ieteicams lietot Internet Ex-
plorer) jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm 
adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://
www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/;

•	 jāievada lietotāja vārds un parole, kas tika nosū-
tīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nauris.
ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms sēdes sākuma);

•	 kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sē-
des”;

•	 jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
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Tiešsaistes diskusija “Līdzdalība UNESCO – 
ieguldījums pašvaldības attīstībai”

Šogad UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim tiks 
atzīmēta 25. gadadiena, kopš Latvija pievienojās 
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijai (UNESCO).

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas 
ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika 
ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai 
organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veido-
šanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņēmī-
bu turpmāk darboties miera kultūras un starpkul-
tūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā 
un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, 
zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas 
palīdzību.

Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir 
izcelt vērtības, kas stiprina valstiskumu un piede-
rību, un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sa-
biedrībai. Latvijas pašvaldībās ir uzkrāta vērtīga 
pieredze, kā strādāt ar kultūras un dabas mantoju-
ma vietām, nemateriālā kultūras mantojuma vērtī-
bām, kā arī dokumentārā mantojuma liecībām, kas 
iekļautas dažādos UNESCO mantojuma program-

mu sarakstos. Šie pieredzes stāsti ir dažādi, un tie 
pierāda, ka arī mazas pašvaldības un nevalstiskās 
organizācijas, darbojoties ar UNESCO program-
mām, var kļūt par labās prakses piemēru pārdomā-
tai pašvaldības attīstībai.

Novērtējot šo pieredzi, 12. oktobrī UNESCO Latvi-
jas Nacionālā komisija un LPS aicina ikvienu, kas 
pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizāci-
jās vai savās kopienās īsteno mantojuma vai iz-
glītības programmas, kā arī jebkuru interesentu, 
kas vēlas uzzināt vairāk par šo tēmu, piedalīties 
tiešsaistes diskusijā “Līdzdalība UNESCO – ieguldī-
jums pašvaldības attīstībai”.

Diskusija pulcēs pārstāvjus no dažādām Latvijas 
pašvaldībām, kas darbojas ar UNESCO mantojuma 
un izglītības programmu mērķu īstenošanu, kā arī 
dažādus ekspertus. Diskusijas dalībnieki stāstīs par 
to, kā iesaiste UNESCO programmās un vietējo vēr-
tību izcelšana veicinājusi pašvaldības attīstību.

Diskusijas gaitai būs iespējams sekot tiešsaistē, 
tās dalībnieki varēs uzdot jautājumus. Aicinām ik-
vienu interesentu pieslēgties diskusijai 12. oktob-
rī plkst. 12–14 LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/
lv/seminariunvideo/tiesraide/.

Videokonference 
“Programmnodrošinājuma pārvaldības 
izvērtējums pašvaldībās un pašvaldību 
izglītības iestādēs”

Videokonference norisināsies 12. oktobrī 
plkst. 11–12 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 3. stā-
va sēžu zālē.

Pirms nepilniem trīs gadiem Valsts kontrole vairākās 
pašvaldībās veica likumības revīziju “Programm-
nodrošinājuma pārvaldības izvērtējums pašvaldī-
bās un pašvaldību izglītības iestādēs”. 2013. gadā, 
pabeidzot šo revīziju, Valsts kontrole bija spiesta 
secināt, ka programmnodrošinājuma pārvaldība 
pašvaldībās nav pietiekami attīstīta, tāpat kā nav 
attīstīta informācijas tehnoloģiju drošība, nav no-
drošināta atbildības noteikšana un pamata norma-
tīvās bāzes izstrāde un ieviešana pašvaldības infor-
mācijas sistēmu un datu aizsardzībai.

Kopumā 14 revīzijā pārbaudītajām pašvaldībām 
tika sniegti 170 ieteikumi, kuru ieviešanai Valsts 
kontrole ir uzmanīgi sekojusi līdzi.

IT pārvaldības jautājumi pašvaldībās ir aktuāli jo
projām, tāpēc 12. oktobrī organizējam videokon-
ferenci par revīzijas “Programmnodrošinājuma 
pārvaldības izvērtējums pašvaldībās un pašvaldī-
bu izglītības iestādēs” rezultātiem – gan par Valsts 
kontroles, gan pašvaldību secinājumiem darbā pie 
revīzijas ieteikumu ieviešanas.

Tiešraide būs redzama LPS interneta vietnes sa-
daļā “Semināri un video – Tiešraide2” vai, sekojot 
šai saitei: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
tiesraide2/.

Jautājumus tiešraides laikā lūdzam iesūtīt epastā 
tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide-2/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide-2/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS seminārs–videokonference pašvaldību 
sabiedrisko attiecību speciālistiem

Seminārs–videokonference notiks 13. oktobrī 
plkst. 12–14 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Dienas kārtība:

1. Preses relīze masu medijiem: par ko un kā rak
stīt? (Mg. soc. Viktors Zaķis).

2. Infografikas kā preses relīzes veids (Mg. soc. Bai-
ba Bartaševiča).

Videotiešraides adrese: http://www.lps.lv/lv/se-

minariunvideo/tiesraide vai LPS interneta vietnē 
(www.lps.lv), sadaļā “Semināri un video”, tiešrai-
de.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt epastā: ties-
raide@lps.lv.

Pirms videokonferences plkst. 10 4. stāva zālē tik-
šanās par datu aizsardzības jautājumiem. Pieteik-
šanās un sīkāka informācija: jana.bunkus@lps.lv, 
tālrunis: 29170955. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS un Finanšu ministrijas Komercdarbības 
atbalsta kontroles departamenta seminārs

13. oktobrī plkst. 14–16 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē notiks seminārs par tēmu 
“Pārredzamības prasības ievērošana, piešķirot 
komercdarbības atbalstu”. Mērķis ir veidot satu-
risku semināru un diskusiju, kura būtu balstīta uz 
praktiskiem piemēriem un problēmu jautājumiem. 
Aicinām pašvaldības izmantot iespēju un iesūtīt 

jautājumus FM Komercdarbības atbalsta kontroles 
departamenta pārstāvjiem.

Seminārs tiks translēts tiešsaistē: http://www.lps.
lv/lv/seminariunvideo/tiesraide/. Tiešraides laikā 
būs iespējams uzdot jautājumus, sūtot tos uz e
pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

CFLA aicina pašvaldības pieteikt projektus 
Natura 2000 teritoriju labiekārtošanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludi-
na atklātu projektu iesniegumu atlasi pašvaldībām 
vai to izveidotām iestādēm par infrastruktūras būv-
darbu veikšanu Natura 2000 vai tai piegulošā teri-
torijā.

Projektu īstenošanai pieejami 3,4 miljoni eiro no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Iesniegt projektus ERAF līdzfinansējuma saņem-
šanai pašvaldības vai to izveidotas iestādes, kuru 
funkcijās ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tai pie-
gulošas teritorijas apsaimniekošana, kur projektā 
paredzēti infrastruktūras būvdarbi, var no 3. ok-
tobra līdz 2017. gada 6. janvārim.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22800.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22800
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22800
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Aicina uz konferenci par Latvijas 
reģionu attīstības izaicinājumiem un to 
risinājumiem

VARAM 13. oktobrī savās telpās Peldu ielā 25 Rīgā 
organizē konferenci par Latvijas reģionu attīstības 
izaicinājumiem un to risinājumiem. Uz pasākumu 

aicinām pieteikties pašvaldību un plānošanas re-
ģionu attīstības plānošanas un projektu speciālis-
tus, pašvaldību vadītājus, izpilddirektorus un citus 
interesentus.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22796.

Izsludina pieteikšanos nodarbību ciklam 
“Prakses kalve 2016”

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/prakseskal-
ve/izsludinampieteiksanosnodarbibuciklam
prakseskalve2016.

Lekcija par atlases konkursiem darbam ES 
institūcijās

Kādi ir pašreizējie ES Eiropas personāla atlases bi-
roja atklātie konkursi? Kā pieteikties darbam ES 
institūcijās? Kā sagatavoties testiem? 10. oktob-
rī plkst. 16–18 Eiropas Savienības mājā Aspazijas 
bulvārī 28 atbildes uz šiem un citiem jautājumiem 

sniedz vieslektors Uldis Šalajevs. Viņš kopā ar klāt-
esošajiem analizē konkrētus priekšatlases testu 
paraugus, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus to 
pildīšanai.

Plašāka informācija: http://esmaja.lv/epso/esma-
ja10oktobrilekcijaparatlaseskonkursiemdar-
bamesinstitucijas.

Seminārs “Ūdens piesārņojuma 
ierobežošana Latvijā: Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmu ieguldījums”

VARAM 26. oktobrī plkst. 12 aicina piedalīties se-
minārā “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā: 
Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldī-
jums”. Seminārā varēs uzzināt par Eiropas terito-
riālās sadarbības projektiem ūdens piesārņojuma 
mazināšanā sadalījumā pa šādām tēmām:

•	 ūdens piesārņojuma mazināšana lauksaimniecī-
bas zemju apsaimniekošanā un ūdens pārvaldī-
ba mežos;

•	 apdzīvoto vietu piesārņojuma ieplūdes ierobe-
žošana ūdenstilpēs;

•	 ūdens resursu efektīva izmantošana un inovatīvi 
tehniskie risinājumi ūdens piesārņojuma iero-
bežošanai un piesārņoto vietu uzraudzībai.

Semināra mērķis ir sekmēt saziņu starp Eiropas teri-
toriālās sadarbības programmu projektu īstenošanā 
iesaistītajām institūcijām, iespējamajiem projektu 
rezultātu lietotājiem un ekspertiem, veicinot ūdens 
piesārņojuma ierobežošanu Latvijā.

Seminārs notiks VARAM ēkā Rīgā, Peldu ielā 25, 
409. telpā. Dalībai seminārā var reģistrēties līdz 
20. oktobrim, rakstot uz epasta adresi laura.cun
skaaboma@varam.gov.lv. Papildu informācija pa 
tālruni 67026467. Plašāka informācija: https://
www.facebook.com/ETCInterregLatvia/?fref=nf. 
Semināra dienas kārtība 1. pielikumā.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22796
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22796
http://esmaja.lv/prakses-kalve/izsludinam-pieteiksanos-nodarbibu-ciklam-prakses-kalve-2016
http://esmaja.lv/prakses-kalve/izsludinam-pieteiksanos-nodarbibu-ciklam-prakses-kalve-2016
http://esmaja.lv/prakses-kalve/izsludinam-pieteiksanos-nodarbibu-ciklam-prakses-kalve-2016
http://esmaja.lv/epso/es-maja-10-oktobri-lekcija-par-atlases-konkursiem-darbam-es-institucijas
http://esmaja.lv/epso/es-maja-10-oktobri-lekcija-par-atlases-konkursiem-darbam-es-institucijas
http://esmaja.lv/epso/es-maja-10-oktobri-lekcija-par-atlases-konkursiem-darbam-es-institucijas
mailto:laura.cunska-aboma@varam.gov.lv
mailto:laura.cunska-aboma@varam.gov.lv
https://www.facebook.com/ETCInterregLatvia/?fref=nf
https://www.facebook.com/ETCInterregLatvia/?fref=nf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_38_p1.pdf
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Izsludina konkursu pedagogiem par 
labāko klases audzināšanas stundu

Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto ini-
ciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
kustībā “Draudzīga skola” arī šogad izsludina kon-

kursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas 
stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai 
klasē.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7362.

Liepājā norisināsies uzņēmējdarbības 
forums “LV2020”

26. oktobrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē no-
risināsies radošās ekonomikas attīstībai Latvijā vel-
tīts uzņēmējdarbības forums “LV2020 jeb Latvija 
2020. gadā”.

Forumā Latvijā plaši zināmi uzņēmēji, investori un 

uzņēmējdarbības atbalsta institūciju vadītāji da-
līsies viedokļos par izglītības lomu uzņēmējdarbī-
bā, jaunuzņēmumu vides un radošās ekonomikas 
attīstību Latvijā, kā arī reģionu lomu Latvijas eko-
nomikas attīstībā, lai ieskicētu Latvijas kā radošās 
uzņēmējdarbības un inovāciju valsts perspektīvas.

Plašāka informācija: http://www.chamber.lv/lv/
content/jaunumi/618.

Izsludina konkursu “Labākais darbā ar 
jaunatni 2016”

Turpinot aizsākto tradīciju, IZM izsludina kon-
kursu, lai noskaidrotu labākos darbā ar jaunatni 
2016. gadā. Izvirzīt pretendentus līdz 31. oktobrim 
var jebkura fiziska vai juridiska persona. Konkur-

sa noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 
9. decembrī Jelgavā.

Plašāka informācija: http://www.jaunatneslietas.
lv/jaunumi/3020izsludinakonkursulabakaisdar-
baarjaunatni2016.

Pedagogu meistarklases

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotā-
ju pieteikšanos uz profesionālās kompetences 
pilnveidi pedagogu meistarklasē (36 stundu pro

gramma). Meistarklase paredzēta pirmsskolas  
pedago giem.

Plašāka informācija: http://www.valoda.lv/Aktuali-
tates/Pedagogu_meistarklases/1728/mid_522.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7362
http://www.lm.gov.lv/news/id/7362
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/618
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/618
http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/3020-izsludina-konkursu-labakais-darba-ar-jaunatni-2016
http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/3020-izsludina-konkursu-labakais-darba-ar-jaunatni-2016
http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/3020-izsludina-konkursu-labakais-darba-ar-jaunatni-2016
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Pedagogu_meistarklases/1728/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Pedagogu_meistarklases/1728/mid_522
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Aicina pieteikties radona gāzes mērījumu 
veikšanai sabiedriskajās ēkās un darba vietās

VARAM sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes 
Darba drošības un vides veselības institūtu oktobra 
otrajā pusē uzsāks radona gāzes monitoringu sa-
biedriskajās ēkās un darba vietās. Aicinām pirms-
skolas izglītības iestāžu, skolu un dažādu iestāžu, 
piemēram, slimnīcu, ražošanas un pakalpojumu 
uzņēmumu, vadītājus pieteikt uzņēmumus radona 
mērījumu veikšanai darba vietās.

Līdz šim Latvijā nav konstatēta palielināta radona 
koncentrācija, kas varētu radīt riskus cilvēka veselī-
bai. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijā un 
apzināt teritorijas ar paaugstinātu radona līmeni. 
Līdz 2018. gadam valstij jāizstrādā radona rīcības 
plāns dažādu ieteikumu sniegšanai radona līmeņa 
kontrolei ēkās, kā arī pasākumi radona līmeņa sa-
mazināšanai vietās, kur vajadzīgs.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22816.

Valdība atbalsta IZM izstrādātos 
grozījumus Izglītības likumā

4. oktobrī valdība atbalstīja IZM sagatavotos gro-
zījumus Izglītības likumā, kuru pieņemšana ir sva-
rīga saistībā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 
2017. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ie-
tvaru 2017., 2018. un 2019. gadam” apstiprināša-
nu. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina 
Saeimā.

Ar grozījumiem Izglītības likumā paredzēts pastip-
rināt izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atbil-

dību. Piemēram, varēs izbeigt darba tiesiskās attie-
cības ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, 
ja tiks konstatēts, ka viņš nav lojāls Latvijai un tās 
Satversmei vai arī bērniem mācību procesā tiek 
veidota nepareiza attieksme pret sevi, citiem, dar-
bu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Tāpat būs 
aizliegts nodarbināt valsts, pašvaldības vai valsts 
augstskolas dibinātas izglītības iestādes vadītāju, ja 
viņa profesionālā darbība novērtēta neapmierinoši.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1998valdibaatbalstaizmizstrada-
tosgrozijumusizglitibaslikuma.

Pašvaldībām pārskaitīta mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai

3. oktobrī IZM pārskaitījusi 49,98 milj. eiro mērķdo-
tāciju pašvaldībām pedagogu darba samaksai par 
septembri un oktobri. Kopējais finansējums vispā-
rīgās izglītības iestādēm 2016. gada septembrim–
decembrim ir pieaudzis par 5,7%.

Lielākajā daļā pašvaldību mērķdotācijas apmērs 
pedagogu darba samaksai ir palielinājies. Mērķ
dotācijas apmēru katrai pašvaldībai ietekmē vai-

rāki faktori. Kā būtiskākais jāmin skolēnu skaita iz-
maiņas: kopējā vairāku gadu tendence liecina par 
to, ka, izņemot Pierīgas reģionus, skolēnu skaits 
būtiski samazinās. Mērķdotācijas apjomu ietekmē 
arī izmaiņas skolotāju un skolēnu skaita proporcijā, 
un mērķis ir taisnīgi sadalīt finansējumu, tuvinot to 
reālajai situācijai, ko ietekmē demogrāfijas procesi 
un migrācija.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/
lv/aktualitates/1997pasvaldibamparskaitita
merkdotacijapedagogudarbasamaksai.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22816
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22816
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1998-valdiba-atbalsta-izm-izstradatos-grozijumus-izglitibas-likuma
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1998-valdiba-atbalsta-izm-izstradatos-grozijumus-izglitibas-likuma
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1998-valdiba-atbalsta-izm-izstradatos-grozijumus-izglitibas-likuma
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1997-pasvaldibam-parskaitita-merkdotacija-pedagogu-darba-samaksai
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1997-pasvaldibam-parskaitita-merkdotacija-pedagogu-darba-samaksai
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1997-pasvaldibam-parskaitita-merkdotacija-pedagogu-darba-samaksai
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Reģionālās attīstības koordinācijas 
padomes ceturtā sēde

12. oktobrī plkst. 13–14.30 Peldu ielā 25, 409. tel-
pā, notiks Reģionālās attīstības koordinācijas pa-
domes ceturtā sēde, kurā plānots lemt par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašval-
dības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunoja-
mo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ener-
goefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo 

energoresursu izmantošana ārpus nacionālas no-
zīmes attīstības centru pašvaldībām” (110 novadu 
pašvaldību) projektu ideju konceptu priekš atlases 
rezultātā atbalstāmajiem projektu ideju koncep-
tiem, to Eiropas Reģionālās attīstības fonda finan-
sējuma apmēru un sasniedzamajiem iznākuma 
rādītājiem.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valstsparvalde/3338regionalasattistibaskoordi-
nacijaspadomesceturtasede. Šajā saitē pieeja-
ma arī SAM 4.2.2. informācija (tabula) par projek-
tu ideju konceptu vērtējumiem.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. ok-

tobra noteikumos nr. 735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”” (VSS870), 2. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS944 – Likumprojekts “Grozījumi Likumā par 
budžetu un finanšu vadību”

VSS953 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.619 
“Kontrolpirkuma veikšanas kārtība””

VSS947 – Plāna projekts “Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas 
plāns 2017.–2018.gadam”

VSS963 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 
“Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lū-

guma formām””

VSS948 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 
“Noteikumi par riska ūdensobjektiem””

VSS951 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 
“Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformē-
šanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un paš-
valdību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektro-
nisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību 
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām””

http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3338-regionalas-attistibas-koordinacijas-padomes-ceturta-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3338-regionalas-attistibas-koordinacijas-padomes-ceturta-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3338-regionalas-attistibas-koordinacijas-padomes-ceturta-sede
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400879
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400879
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400957
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400941
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_38_p2.pdf
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Karjeras nedēļa 2016

Karjeras nedēļa ir 
ikgadējs pasāku-
mu cikls, kas jau 
piekto gadu tiek 
organizēts, lai ak-
tualizētu savlaicī-
gas un apzinātas 
tālākās izglītības 
un karjeras izvēles 
nozīmi veiksmīgas 

personiskās dzīves veidošanā.

Šogad Karjeras nedēļa Latvijā notiek no 10. līdz 
14. oktobrim, un tās tēma – “ES BŪŠU darba tirgū”. 
Šīs nedēļas laikā jauniešiem tiek dota iespēja iepa-

zīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņē-
mumus un karjeras konsultācijas, kā arī piedalīties 
aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras nedēļa 2016 vienlaikus notiek 25 Latvijas 
pilsētās un novados: Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 
Dagdā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Kul-
dīgā, Lielvārdē, Liepājā, Limbažos, Līvānos, Ogrē, 
Olainē, Preiļos, Ventspilī, Rēzeknē, Rojā, Saldū, 
Smiltenē, Talsos, Tukumā un Valmierā.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības 
pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas program-
mas Erasmus+ karjeras konsultēšanas un informā-
cijas tīkls Euroguidance.

Rakstnieku pēcpusdiena pirms 86 gadiem 
veidotā Rakstnieku parkā

11. oktobrī par godu Amatas novada Spāres muižas 
Rakstnieku parka iniciatora Aleksandra Čaka 115. 
dzimšanas dienai notiks “Rakstnieku pēcpusdiena”.

Sadarbībā ar A. Čaka muzeju un biedrību, SIA 
“ZAAO” un Spāres internātpamatskolu Amatas no-
vada pašvaldība turpinās dzejnieka aizsākto parka 
ideju, šoreiz pēc literāta Valda Atāla ierosinājumam 
tiks veidots enerģētikas parks – kokus stādīs atbil-

stoši stādītāja horoskopa zīmēm. Literātiem palī-
dzēs speciālās Spāres internātpamatskolas bērni. 
Koku stādīšanai sekos dzejas un prozas lasījumi, sa-
runas pie siltas tējas un ugunskura zupas. Kociņus 
dāvina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA “ZAAO”.

Pasākums ir pieteikts arī kā Amatas novada pašval-
dības ieguldījums vides iniciatīvā “100 darbi Lat-
vijai”, kas aicina ikvienu ceļā uz Latvijas simtgadi 
paveikt kādu vērtīgu vides labiekārtošanas, izdaiļo-
šanas vai izglītības darbu.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/euroguidance_sadala/euroguidance/
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Konference par energoefektivitāti

Viens no “Rīgas 
Enerģētikas dienu 
2016” centrālajiem 
notikumiem būs 
“Rīgas enerģētikas 
aģentūras” (REA) 
organizētā starp-
tautiskā konferen-
ce “Energoefektivi-

tāte – pirmais enerģijas avots ilgtspējīgai un notu-
rīgai pilsētvidei”, kas ir viens no Ķīpsalā notiekošās 

starptautiskās izstādes “Vide un enerģija 2016” 
pasākumiem un notiks 14. oktobrī.

Konference tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas 
Ilgtspējīgas būvniecības padomi, un tajā piedalīsies 
pārstāvji no vairākām valsts un finanšu institūci-
jām, siltumapgādes uzņēmumiem, Rīgas Tehniskās 
universitātes un citām organizācijām.

Plašāka informācija šeit: http://ibp.lv/lv/
jaunumi/14oktobrinorisinasiesstarptautiska
konferenceenergoefektivitatepirmaisenergijas
avotsilgtspejigaiunnoturigaipilsetvidei.

Liepājā notiks Vispasaules diktāta 
rakstīšanas svētki

Lai attīstītu latviešu valodas rakstītprasmi, audzi-
nātu cieņu pret dzimto valodu, saliedētu sabiedrī-
bu, kā arī aicinātu cittautiešus labāk apgūt latviešu 
valodu, 15. oktobrī plkst. 12 Liepājas Universitātē 
ikviens interesents tiek aicināts piedalīties II Vispa-
saules diktāta rakstīšanas svētkos.

Liepājniekiem šis ir jau trešais gads, kad, kopīgi rak

stot diktātu, ikviens var pārbaudīt savu rakstītprasmi.

Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, 
kurš vienlaikus norisināsies visā pasaulē un kurā var 
piedalīties jebkurš interesents. Diktātu latviešu valo-
dā klātienē varēs rakstīt ne tikai Liepājā, bet arī Rīgā, 
Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē.

Savukārt, ja kāds vēlas tiešsaistē sekot līdzi rak
stīšanas svētkiem un rakstīt diktātu, to nodrošinās 
interneta vietne www.raksti.org.

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Ziņas sagatavojušas Indra Paseka un Dzintra Āboliņa

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm pašvaldībās sūtīt uz e-pastu: prese@lps.lv.

http://ibp.lv/lv/jaunumi/14oktobri-norisinasies-starptautiska-konference-energoefektivitate-pirmais-energijas-avots-ilgtspejigai-un-noturigai-pilsetvidei
http://ibp.lv/lv/jaunumi/14oktobri-norisinasies-starptautiska-konference-energoefektivitate-pirmais-energijas-avots-ilgtspejigai-un-noturigai-pilsetvidei
http://ibp.lv/lv/jaunumi/14oktobri-norisinasies-starptautiska-konference-energoefektivitate-pirmais-energijas-avots-ilgtspejigai-un-noturigai-pilsetvidei
http://ibp.lv/lv/jaunumi/14oktobri-norisinasies-starptautiska-konference-energoefektivitate-pirmais-energijas-avots-ilgtspejigai-un-noturigai-pilsetvidei
http://www.raksti.org
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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