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LPS pārstāvji CEMR Politikas komitejas 
sēdē Spānijā

Attēlā (no kreisās): Gints Kaminskis, Ligita Gintere, 
Mudīte Priede un Andris Rāviņš

18. un 19. janvārī Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis, priekšsēža viet-
nieks Andris Rāviņš, Izglītības un kultūras komi-
tejas vadītāja Ligita Gintere un LPS ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede piedalījās Eiropas Vietējo un 
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reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) Politikas 
komitejas sanāksmē Sorijā (Spānijā).

Sanāksme tika atklāta ar diskusiju par Eiropas Sa-
vienības kohēzijas politiku pēc 2020. gada.

Diskusijā tika izvirzīti vairāki jautājumi: kādām būtu 
jābūt prioritātēm; vai atbalstīt tikai mazāk attīstītos 
reģionus; vai būtu jāievieš jauni instrumenti finan-
sējuma novirzīšanai?

LPS viedokli pauda ģenerālsekretāre Mudīte Prie-
de, kura uzsvēra, ka kohēzijas politikai ne tikai jāsa-
glabā ES pamatlīgumā minētais par dažādu reģionu 
attīstības līmeņa atšķirību mazināšanu, bet jādod 

daudz būtiskāks ieguldījums Eiropas Savienības 
pilsoņu dzīves apstākļu atšķirību straujai mazinā-
šanai.

ES rietumu valstu pārstāvji uzsvēra, ka kohēzijas 
politika jānovirza visiem reģioniem un neviens re-
ģions nedrīkstētu palikt bez atbalsta. Visu valstu 
delegācijām bija vienots viedoklis, ka finansēju-
mu kohēzijas politikai nedrīkst samazināt arī pēc 
2020. gada.

Vairāk lasiet šeit.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

16. janvārī notika LPS Izglītības un kultūras komi-
tejas sēde, kurā plaši tika diskutēts par kultūras 
centriem Latvijā un tapušo normatīvā regulējuma 
projektu.

Vispirms Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) 
direktore Signe Pujāte cēla priekšā statistikas da-
tus, un izrādās, ka Latvijā ir 554 kultūras centri. Tie 
ir kopienu pulcēšanās vietas mērķtiecīgām, rado-
šām un izglītojošām aktivitātēm un saturīgai atpū-
tai, mājvieta dziesmu un deju svētku tradīcijai, pro-
fesionālās mākslas pieejamībai u.c. Iepazīstinot ar 
likumprojektu, LNKC vadītāja uzsvēra, ka tā mērķis 
ir veidot vienotu kvalitātes sistēmu un pašvaldības 
varēs vadīties pēc šā likuma gan personāla izglītībā 

un profesionālās meistarības pilnveidē, gan atbil
stoša un kvalitatīva satura izveidē un uzturēšanā, 
gan materiāltehniskās bāzes attīstīšanā. Šo un citas 
prezentācijas meklējiet šeit.

Daudzo kultūras centru vadītājiem lielisks un profe-
sionāls palīgs ir Latvijas Kultūras darbinieku biedrī-
ba (LKDB). Komitejas sēdē biedrības Valdes priekš-
sēdētāja Dace Jurka informēja par LKDB darbības 
virzieniem: metodisko vadību, informācijas apmai-
ņu un konsultēšanu; tālākizglītību un profesionālo 
pilnveidi; līdzdalību nozares kultūrpolitikas veido-
šanā un ieviešanā; starptautisko sadarbību un pie-
redzes apmaiņu.

Interesantas diskusijas raisījās par Latvijas nema-
teriālo kultūras mantojumu, ko var uzskatīt par 

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3913-lps-generalsekretare-jamazina-eiropas-savienibas-pilsonu-dzives-apstaklu-atskiribas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3898-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
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reģionālās kultūras potenciālu, un par nacionālo 
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu, kurā 
jau iekļauta dziesmu un deju svētku tradīcija un 
simbolisms Latvijā un suitu kultūrtelpa. Savukārt 
vietējā nemateriālajā kultūras mantojumā, kas 
pretendē uz iekļūšanu nacionālo vērtību sarakstā, 
pērn minētas šādas dzīvās prakses: psalmu dziedā-
šana Ziemeļlatgalē, dziedāšana ar pusbalsu, mirušo 
ofīcija (saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līk
snas pagastā, Latgales mazo bundziņu – bubyna – 
spēles tradīcija, ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un 
spēlēšanas tradīcija un Siguldas spieķa darināšanas 
prasme.

LNKC direktora vietnieks kultūrizglītības jautāju-
mos un Kultūras un radošās industrijas izglītības 
nodaļas vadītājs Andis Groza informēja par aktua-
litātēm profesionālās ievirzes izglītības program-
mu īstenošanā un kvalitātes vērtēšanā.

Tiem, kas nevarēja piedalīties komitejas sēdē klā-
tienē vai arī to vērot tiešraidē, iesakām noskatīties 
videoierakstu, kas pieejams LPS interneta vietnē 
www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, vai arī 
sekojot saitei: šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

Lai labāk ielāgotu, atgādināsim, ka Tautsaimniecī-
bas komiteja agrāk saucās Tehnisko problēmu ko-
miteja, bet tās sastāvs palicis iepriekšējais. Uz pir-
mo sēdi šogad tā pulcējās 17. janvārī.

Sēdes darba kārtībā bija smagi jautājumi – par ce-
ļiem, to stāvokli, uzturēšanu un finansējumu un 
sabiedriskā transporta pārvadājumiem. Komiteja 
uzklausīja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes de-
partamenta direktoru Tālivaldi Vectirānu, AS “Lat-
vijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni Langi, 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) valdes lo-
cekli Vilni Vitkovski un SIA “Autotransporta direkci-
ja” valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu.

Vispirms komitejas dalībnieki iepazinās ar informa-
tīvo ziņojumu par valsts vietējo autoceļu izvērtēju-
mu un iespējamajiem risinājumiem. Šis ziņojums 
ir iesniegts valdībā un gaida termiņu noteikšanu 
risināmajiem uzdevumiem. Tautsaimniecības ko-
mitejā tika uzsvērts, ka autoceļu pētījumam jābūt 
sinhronizētam ar izglītības reformu un tam jābūt 
detalizētam, kā arī jāparedz tiesības LPS un paš-
valdībām, izmantojot Latvijas autoceļu tīkla ģeo-
telpiskās plānošanas rīku, izvērtēt un vienoties par 
informatīvajā ziņojumā norādīto valsts vietējo au-
toceļu tīkla izvērtējuma rezultātā identificēto valsts 
vietējo autoceļu posmu 3984 km garumā pārvaldī-
šanas formas maiņu. LPS Tautsaimniecības komite-
ja veidos darba grupu, kurā būs komitejas priekš-
sēdētājs, komitejas padomnieks, LPS Izglītības 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/122-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-16-janvari
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komitejas padomniece un piecu plānošanas reģio-
nu izvirzītie pārstāvji (politiķi), lai kopā mēģinātu 
vienkāršot procedūru valsts autoceļu pārņemšanā, 
sekotu līdzi iespējamajam valsts līdzfinansējumam 
valsts vietējo autoceļu pārņemšanā, sagatavotu ie-
teikumus valsts vietējo autoceļu nodošanai privāt-
personām un vienotos par pašvaldībām nododamo 
autoceļu apjomu.

Par valsts vietējo autoceļu finansējumu 2018. gadā 
“Latvijas valsts ceļu” valdes priekšsēdētājs J. Lan-
ge informēja, ka šogad valsts autoceļiem paredzē-
ti apmēram 35 miljoni eiro, jo palielināsies akcīzes 
nodokļa ieņēmumi. Jau sastādīti sakārtojamo valsts 
vietējo autoceļu saraksti, un šie saraksti veidoti pēc 
četriem principiem: grants posmu sakārtošana ap-
dzīvotās vietās; grants posmu sakārtošana apdzīvo-
tās vietās, savienojot ar asfalta segumiem; trūkstošo 
grants posmu ceļu savietošana; dubultā ceļu virsmas 
apstrāde (120 km). Kopumā šogad paredzēts sakār-
tot valsts vietējos autoceļus 400 km garumā.

Raksturojot pašreizējo situāciju Latvijas autoceļu 
uzturēšanā un darbības prioritāšu noteikšanu un 
rādot galīgi neiepriecinošas bildes no dzīves, LAU 
pārstāvis V. Vitkovskis aicināja ceļu lietotājus ziņot 
pa tālruni 80005555 un dalīties ar aktuālo informā-
ciju, lai tā parādītos mobilajā aplikācijā Waze.

Noklausoties Autotransporta direkcijas valdes 
priekšsēdētāja K. Godiņa informāciju par sabiedris-
kā transporta pārvadājumu problemātiku, komi-
teja precizēja finanšu nepieciešamību 2018. gadā 
autobusu pārvadājumiem, kas ir 5,7 miljoni, un 
nenokārtotās saistības par 2017. gadu 2,9 miljonu 
eiro apmērā. Spēkā ir arī LPS un Ministru kabineta 
vienošanās un domstarpību protokolā ierakstītais.

Sēdē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit, video
ieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Piekrastes pašvaldību apvienībā

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības Valde 
16. janvārī pulcējās, lai izskatītu jautājumu par Vi-
des aizsardzības fonda aktivitāti “Publisko ūdeņu 
pārvaldība”, un pieņēma finansējuma sadales kri-
tērijus atbalsta sadalei, kā arī uzklausīja Latvijas 

Zaļās kustības Valdes priekšsēdētāja Jāņa Matuļa 
informāciju par projekta “Saglabāsim Latvijas kā-
pas” ieguldījumiem dabas pieejamībā un iespēja-
mo sadarbību ar pašvaldībām.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

Videodiskusija par kreditoru tiesībām 
maksātnespējas procesos

18. janvārī notika LPS un Maksātnespējas admi-
nistrācijas diskusija par kreditoru tiesībām mak-
sātnespējas procesos, kurā Maksātnespējas admi-
nistrācijas Juridiskā departamenta direktore Alla 
Ličkovska, juriskonsulte Agnese Gabuža un Mak-
sātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta 
vecākā eksperte Arita Klagiša skaidroja, kas ir ju-
ridiskās un fiziskās personas maksātnespējas pro-
cesa jēdziens, kreditors maksātnespējas procesā, 
maksātnespējīgā darba devēja darbinieks kā kredi-
tors maksātnespējas procesā un šīs personas tiesī-
bas un pašvaldību un citu publisko juridisko perso-
nu iespējas ierosināt maksātnespējas lietu.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3899-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/123-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-17-janvari
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Prezentācijas meklējiet šeit, diskusijas videoie-
raksts skatāms LPS interneta vietnē šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Videoseminārs par pašvaldību politikas 
instrumentiem remigrācijas veicināšanai

19. janvārī Latvijas Pašvaldību savienībā notika vi-
deokonference, kurā Pārresoru koordinācijas centrs 

(PKC) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) iepazīstināja ar pētījumu “Pašval-
dību politikas instrumenti remigrācijas veicināšanai”.

Prezentāciju atklāja sadarbības platformas “Demo-
grāfisko lietu centrs” vadītājs 12. Saeimas deputāts 
Imants Parādnieks. Ar pētījumā veikto aptauju re-
zultātiem iepazīstināja Baltijas Sociālo zinātņu in-
stitūta pārstāve Oksana Žabko. Savukārt VARAM 
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits informēja par iniciatīvu – pilotprojektu 
pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālais 
koordinators”.

Plašāk lasiet šeit. Videoieraksts pieejams šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS biedru sapulce un Domes sēde

LPS biedru sapulce notiks 24. janvārī plkst. 9.45 
Zemkopības ministrijas Lielajā zālē 2. stāvā (Rīgā, 
Republikas laukumā 2).

LPS Domes sēde sāksies plkst. 10.

Darba kārtība:

1. Par sadarbību pašvaldību pārraudzības un kon-
troles jautājumos 2018. gadā (informēs vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards, Valsts kontroles padomes lo-
ceklis Edgars Korčagins un KNAB vadītājs Jēkabs 

Straume).

2. Par LPS 2017. gada ieņēmumu un izdevumu tāmi 
un 2018. gada projektu (informēs LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis).

3. Par izmaiņām Latvijas delegācijas sastāvā Eiro-
pas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā (informēs LPS ģenerālsekretāre Mudī-
te Priede).

4. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3902-lps-un-maksatnespejas-administracijas-diskusija
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/124-lps-un-maksatnespejas-administracijas-diskusija
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3903-petijuma-pasvaldibu-politikas-instrumenti-remigracijas-veicinasanai-rezultatu-prezentacija
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/125-petijuma-pasvaldibu-politikas-instrumenti-remigracijas-veicinasanai-rezultatu-prezentacija
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LPS un CFLA aicina uz semināru 
“Valsts atbalsta un snieguma rezerves 
jautājumi projektu iesniegumu atlasē un 
īstenošanā”

25. janvārī no plkst. 11 līdz 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

11:00–11:05 Ievads, vispārīgie jautājumi (Dace Bar-
kāne, CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 
vadītāja)

11:05–11:35 Valsts atbalsta darbības (Agnese Rū-
siņa, CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 
vecākā eksperte)

11:35–12:05 Valsts atbalsta darbību uzraudzība 
(Dinija Frijāre, CFLA Teritoriju infrastruktūras attīs-
tības projektu nodaļas vecākā eksperte)

12:05–12:35 Snieguma rezerve, valsts budžeta do-
tācija (VARAM pārstāvis)

12:35–13:00 Jautājumi un atbildes

Lūdzam jūs apmeklēt semināru klātienē vai izman-
tot iespēju to skatīties tiešraidē LPS vietnē šeit. 
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 30. janvārī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē

Darba kārtība:

1. Par Valsts kontroles pašvaldību revīzijās konsta-
tētajām iekšējās kontroles sistēmas pilnveidoša-
nas iespējām pašvaldībās. Uzaicināts Valsts kon-
troles Piektā revīzijas departamenta direktors 
Edgars Korčagins.

2. Par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopota-
jiem statistikas datiem pašvaldībām.

Uzaicināti: 

-	 VID Nodokļu administrēšanas risku vadības 
daļas Analīzes nodaļas vadītāja Ilze Kuciņa;

-	 VID Maksājumu uzskaites daļas Atbalsta no-
daļas galvenā nodokļu inspektore Inga Dārz-
niece.

2017. gadā LPS vienojās ar VID par pašvaldību 
statistikas tabulu sagatavošanu un publicēšanu 
VID mājaslapā. VID mājaslapā publicētas vairāk 

nekā 20 statistikas tabulas (dati par valsti ko-
pumā un par konkrētu pašvaldību): VID admi-
nistrētie budžeta nodokļu ieņēmumi; pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā reģistrēto darba 
devēju un ienākuma izmaksātāju iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) summu sadalījums pa 
administratīvajām teritorijām un strādājošo 
skaita sadalījums pa pašvaldībām; ieturētais IIN 
no darba algas ienākumiem deklarētiem darba 
ņēmējiem darba devēju pašvaldību griezumā; 
pašvaldībā reģistrēto mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāju aprēķinātais mikrouzņēmumu no-
doklis un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju 
iesniegušo nodokļa maksātāju skaits; pašvaldībā 
reģistrēto nodokļu maksātāju deklarētais neto 
apgrozījums un ieņēmumi no saimnieciskās dar-
bības sadalījumā pēc to pamatdarbības veida 
informācijas apkopošanas brīdī; fizisko personu 
skaits, kurām ir ieturēts IIN no pensijas, sadalīju-
mā pa vecuma un ieturētā IIN apmēra grupām; 
fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma un 
kopējā ienākuma lieluma grupām; fizisko per-
sonu skaits, kurām ir ieturēts IIN, sadalījumā pa 
vecuma un ienākuma līmeņa grupām u.c. Plašā-
ka informācija šeit.

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam
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3. Par LPS Finanšu un ekonomikas komitejas noli-
kuma projektu.

4. Dažādi

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde notiks 
30. janvārī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par energoefektivitātes aizdevumu ESKO un 
aizdevumiem uzņēmumu energoefektivitātei 
(informēs AS “Altum” valdes priekšsēdētāja 
konsultants ESKO projektu jautājumos Edgars 
Kudurs).

2. Par Novadu dienas rezolūciju “Par tālākajiem so-
ļiem skolu tīkla optimizācijā” (informēs LPS ve-
cākais padomnieks Māris Pūķis un padomniece 
Ināra Dundure).

3. Par likumprojektu “Par zemes dzīlēm” (informēs 
LPS padomnieces Ivita Peipiņa un Sandra Bērzi-

ņa un Tukuma novada un Pārgaujas novada do-
mes pārstāvji).

4. Par reģionālās attīstības politikas pamatnostād-
ņu izvērtējumu (informēs Ivita Peipiņa).

5. Par Novadu apvienības pārstāvi Reģionālās at-
tīstības koordinācijas padomē (informēs I. Pei-
piņa).

6. Par fonda “1836” iniciatīvu (informēs fonda pār-
stāvji).

7. Dažāda informācija – par aktualitātēm LPS ko-
mitejās (informēs LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks, 
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
priekšsēdētājs Guntis Gladkins un Tautsaimnie-
cības komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis).

Gints Kukainis,
Latvijas Novadu apvienības priekšsēdētājs

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību 
kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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18. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS61 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 
“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi””

VSS64 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 
529 “Ēku būvnoteikumi””

VSS65 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 
633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi””

VSS66 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi””

VSS67 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 
“Būvju ugunsdrošība”””

VSS43 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par po-
liciju””

VSS38 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumos Nr. 
474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, 
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi de-
gradējoša objekta statusa piešķiršanu””

VSS41 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 

kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 
1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi””

VSS57 – Noteikumu projekts “Prasības speciālās 
atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā 
veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo 
automobili”

VSS58 – Rīkojuma projekts “Par Skrīveru novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Amatnieku parks 
A”, Skrīveru novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS55 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 
948 “Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas 
noteikumi””

VSS45 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 154 
“Noteikumi par republikas pilsētu un novadu ad-
ministratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprinā-
šanu””

VSS46 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pub-
lisko ūdeņu nomu”

VSS47 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 
918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību””

VSS50 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aiz-
sardzības likumā”

Lekcija par ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mobilitātes programmas “Valsts 
administrācija” piedāvātajām iespējām

25. janvārī plkst. 11 Valsts administrācijas skolā 
(Raiņa bulvārī 4, 1. stāvā, 118. telpā) notiks atvērtā 

lekcija par ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitā-
tes programmas “Valsts administrācija” piedāvāta-
jām iespējām. Uz lekciju tiek aicināti valsts un paš-
valdību iestāžu darbinieki, kurus interesē pieredzes 
apmaiņas iespējas ar kolēģiem ziemeļvalstīs.

Programma:

– iepazīstināšana ar ziemeļvalstu un Baltijas val-
stu mobilitātes programmu “Valsts administrāci-
ja” (Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445948
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445948
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445948
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445930
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445930
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445903
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445932
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445933
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445934
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445936
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40445936
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padomniece Daina Mežecka);

– VARAM (Ludmila Ivanova);

– Rīgas dome (Andris Izinkēvičs);

– Ogres novada pašvaldība (Sanda Zemīte);

– Valmieras pilsētas pašvaldība (Inga Rokpelne);

– jautājumi un atbildes.

Dalībnieku ieguvumi:

•	 praktiskas zināšanas par starptautisku pieredzes 
apmaiņas vizīšu un semināru plānošanu un īste-

nošanu, ārvalstu partneru meklēšanu un rezul-
tātu izplatīšanu;

•	 praktiskas zināšanas par projekta pieteikumu 
sagatavošanu, projekta vērtēšanas kritērijiem, 
raksturīgākajām kļūdām;

•	 informācija ierosmei par to, kādus ieguvumus 
ikdienas darbā var sniegt pieredzes apmaiņa ar 
kolēģiem kaimiņvalstīs.

Dalības maksa: nav.

Pieteikšanās šeit.

Semināri par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību

Saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2008. gada 21. aprīļa 
noteikumiem nr. 288 “So-
ciālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības saņemšanas 
kārtība” noteikts, ka, sākot 
ar 2017. gada 1. decembri, 
personām, kurām funkcio-

nālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi 
aprūpēt, ir tiesības uz nepieciešamās aprūpes lī-
menim atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu. 
Pašvaldību sociālie dienesti un sociālās aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji klientam, kurš pieprasa vai 
saņem valsts vai pašvaldības finansētu sociālās ap-
rūpes pakalpojumu, izvērtē viņa spējas un nosaka 
aprūpes līmeni.

Labklājības ministrija organizē pašvaldību sociālo 
dienestu speciālistu un sociālo pakalpojumu snie-
dzēju apmācības par klienta aprūpes līmeņa no-
teikšanu atbilstoši noteikumu 4. un 5. pielikumā 
norādītajiem kritērijiem. Apmācības nodrošina Lat-
vijas Samariešu apvienība.

Apmācībām varat pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu šeit. 

Dalība seminārā ir bez maksas.

25. janvārī seminārs notiks Jūrmalā, bet februārī 
un martā apmācības paredzētas šādās vietās: Kul-
dīgā 1. februārī, Gulbenē 8. februārī, Daugavpilī 
15. februārī, Liepājā 22. februārī, Valmierā 1. mar-
tā, Rēzeknē 8. martā un Ikšķilē 15. martā. Jautā-
jumu gadījumā, lūdzu, rakstiet Latvijas Samariešu 
apvienības komunikācijas speciālistei Baibai Parei 
(baiba.pare@samariesi.lv).

Sociālās uzņēmējdarbības diena Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Soci-
ālās uzņēmējdarbības asociāciju un LIAA Jūrmalas 
Biznesa inkubatoru aicina uz pasākumu “Sociālās 
uzņēmējdarbības diena Jūrmalā”, kas norisināsies 
31. janvārī plkst. 10 Jūrmalas Kultūras centrā (Jūr-

malā, Jomas ielā 35). Pasākuma mērķis – diskutēt 
par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā sociālie 
uzņēmumi darbojas praksē, kāds atbalsts pieejams 
un kā sadarboties ar pašvaldībām.

Sīkāka informācija par pasākumu, reģistrācijas an-
keta un pasākuma programma pieejama šeit.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc24il3Lyn4DV5nlcWtZR6gyJ9HHx4KDb3Gbk3tGvfCT0IbqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5SfcsCZtc-oTIffBrziOQ9AlLLJIQ3_YJIwL26-ReAhzI1g/viewform
mailto:baiba.pare@samariesi.lv
https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/sabiedriba/55954-31janvari-socialas-uznemejdarbibas-diena-jurmala
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Mērķprogrammas konkurss “Latvijas 
skolas somas” satura radīšanai

Līdz 9. februārim pieņem pieteikumus Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas sko-
las soma” satura radīšanas konkursā. Mērķpro
grammas mērķis ir sekmēt tādu profesionālās 
mākslas mazo formu projektu radīšanu, kas vērsti 
uz bērnu un jauniešu auditoriju (1.–12. klase), vei-
cinot izpratni par Latvijas valsts vērtībām, kultūru 

un mūsdienu radošajiem procesiem, sekmējot pie-
derības izjūtu un vēlmi līdzdarboties. Konkursā var 
piedalīties tikai juridiskas personas.

Pieteikumus mērķprogrammas finansējuma sa-
ņemšanai pa pastu var iesniegt līdz 5. februārim, 
bet elektroniski – līdz 9. februārim.

Plašāka informācija šeit: Nolikums un pieteikuma 
veidlapa; Tāmes veidlapas paraugs.

Izsludināts konkurss “Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā 2017”

Labklājības ministrija (LM) līdz 15. februārim iz-
sludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2017”, lai apzinātu un pateiktu paldies so-
ciālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu 
atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu ri-
sināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbi-
nieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiks izvirzīti un vērtēti šādās nominā-
cijās:

– Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks Latvijā;

– Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora 
sociālais darbinieks Latvijā;

– Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūci-
jas vadītājs Latvijā;

– Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi-
nieks Latvijā.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiks nominēts par Labāko sociālo dar-
binieku Latvijā 2017. gadā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā un vērtēs iesniegtās anketas un pie-
šķirs atbilstošus titulus.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē 
https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/ – 
aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstis-
kās apvienības; https://www.visidati.lv/aptau-
ja/1329206138/ – aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Saites pieejamas LM mājaslapā, kur atrodams arī 
pilns konkursa nolikums: www.lm.gov.lv.

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=6cef8731a5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=6cef8731a5&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5d7cdcfc3c&e=c29645e246
https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/
https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/
https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/
http://www.lm.gov.lv
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Piesakiet apbalvojumiem kultūrizglītības 
nozarē talantīgos bērnus, jauniešus un 
skolotājus!

Līdz 17. februārim Kultūras ministrija (KM) aicina 
apbalvojumiem pieteikt bērnus un jauniešus, kā 
arī viņu skolotājus, kuri 2017. gadā guvuši nozīmī-
gus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs 
un izstādēs. Savukārt Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) aicina pieteikt Cimzes balvai izcilākos 
kultūrizglītības skolotājus.

Ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē – 
Kultūras ministrijas balvu – tiek novērtēti Latvijas 
bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskajos 
konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalen-
dārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas 
nozarē. Kultūras ministrijas balvas pretendenti ir 
arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši 
bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, 
izstādēm un skatēm, ja šie konkursu dalībnieki ie-
guvuši godalgotu vietu.

Jau piekto reizi LNKC pasniegs pedagoga, tautas 
dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja 
un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa 
Cimzes vārdā nosaukto balvu izcilākajiem mūzikas, 
mākslas, dizaina un dejas pedagogiem. Cimzes bal-
va ir īpašs LNKC apbalvojums skolas pedagogam – 
izcilībai par ilggadēju pedagoģisko darbību un bū-
tisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, 
to piešķir vienu reizi mūžā.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama 
Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv un 
Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā www.
lnkc.gov.lv.

LVAF projektu konkursi pašvaldībām

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrā-
cija izsludinājusi divus projektu konkursus finansē-
juma saņemšanai vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Aktivitāte “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana”:

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aiz-
sargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsar-
dzības pasākumiem, ja šie pasākumi uz projektu ie-
snieguma iesniegšanas dienu ir noteikti spēkā eso-
šā sugu vai biotopu aizsardzības plānā. Pieejamais 
LVAF finansējums – 190 000 eiro. Minimālā no LVAF 
pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam 
nav noteikta. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav 
obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var 
būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai no-
dibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija vai 
zinātniska institūcija.

Foto: Sandra Bērziņa

http://www.km.gov.lv
http://www.lnkc.gov.lv
http://www.lnkc.gov.lv
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Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 
30. marts.

Sugas un biotopu aizsardzības plāni pieejami šeit.

Atsevišķos plānos paredzētie apsaimniekošanas 
pasākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru 
krastu apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldī-
bām apsaimniekojot savā valdījumā nodotos pub-
liskos ezerus. Īstenojot šos plānus, iespējama arī 
veco parku izkopšana, upju straujteču atbrīvošana 
no bebru dambjiem u.c. Protams, jāņem vērā, ka 
pasākumus var īstenot vietās, kur konstatētas īpaši 
aizsargājamās sugas, kurām izstrādāti sugas aizsar-
dzības plāni. Šī ir iespēja iegūt papildu līdzekļus, lai, 
saglabājot vai uzlabojot kādas aizsargājamas sugas 
dzīves vietu, vienlaikus veidotu sabiedrībai pievilcī-
gu un rekreācijai izmantojamu vidi.

Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”:

Konkursā tiek atbalstīti īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasā-
kumi dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsar-
dzībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT 
dabas aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums – 600 000 eiro. Mini-
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam ir 40 000 eiro. Minimālais līdzfinan-
sējuma apjoms – 10% no projekta kopējām izmak-
sām.

Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā re-
ģistrēta biedrība, nodibinājums, zinātniskā institū-
cija vai pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 

23. marts.

Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.

Šajā aktivitātē iespējama, piemēram, tūrisma infra-
struktūras izveide vai atjaunošana, ezeru apsaim-
niekošana u.c.

Ar jautājumiem par iespējamajām veicamajām 
aktivitātēm, konkrētām vietām, kurās aktivitātes 
iespējams īstenot, un citiem jautājumiem laipni 
aicināti vērsties pie LPS padomnieces vides aizsar-
dzības jautājumos Sandras Bērziņas (sandra.berzi-
na@lps.lv).

Vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” izsludināts 
viens konkurss finansējuma saņemšanai:

aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vi-
des stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma 
risku novēršanai”:

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz 
vides stāvokļa uzlabošanu un esoša, potenciāla vi-
des stāvokļa apdraudējuma riska novēršanu.

Pieejamais LVAF finansējums – 260 000 eiro. Mini-
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam ir 30 000 eiro. Līdzfinansējums – ne 
mazāk par 30% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība.

Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš ir 
2. marts.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elek-
troniski pieejami LVAF administrācijas vietnes 
www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, Pro-
jektu konkursu nolikumi”.

Arī šogad “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektiem pieejami vairāk nekā trīs 
miljoni eiro

Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar jaunatni kat-
rā Latvijas reģionā, Jaunatnes starptautisko pro
grammu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un 
valsts iestādes, nevalstiskā sektora biedrības un or-
ganizācijas izmantot visas programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas. 2018. gadā 

“Erasmus+” jaunatnes jomas projektus varēs ie-
sniegt trīs reizes: līdz 15. februārim, līdz 26. aprī-
lim un līdz 4. oktobrim. 

Šogad pieejamais finansējums starptautisku pro-
jektu īstenošanai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmā ir vairāk nekā trīs miljoni eiro. Kopējais 
plānotais finansējums 2018. gada pirmajam pro-
jektu konkursam – 852 428,75 eiro.

Programmā iespējams īstenot projektus trīs 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
mailto:sandra.berzina@lps.lv
mailto:sandra.berzina@lps.lv
http://www.lvafa.gov.lv
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
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pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mā-
cību nolūkos” (mobilitātes veids “jauniešu apmai-
ņas”, “brīvprātīgais darbs”, “jaunatnes darbinieku 

mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jau-
natnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jau-
niešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Var pieteikties Eiropas Jaunatnes  
Kārļa Lielā balvai

Eiropas Parlaments aicina jauniešus vecumā no 16 
līdz 30 gadiem pieteikties Eiropas mēroga projek-
tam – Kārļa Lielā balvai 2018. Konkursa mērķis ir 
ES līmenī iepazīstināt ar projektiem, kas veicina sa-
prašanos un veido kopīgu eiropeisko identitāti, kā 
arī praktiski demonstrē uzskatāmus piemērus par 
eiropiešu kā vienas kopienas dzīvi.

Visiem 28 valstu uzvarētājiem būs iespēja ar savu 
projektu iepazīstināt plašu starptautisku auditori-

ju. Balva par labāko projektu ir 7500 eiro, otrā vieta 
saņems 5000 eiro, bet trešā – 2500 eiro. Trīs labāko 
projektu pārstāvji 2018. gada rudenī apmeklēs Eiro-
pas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā. Savukārt visu 
28 ES valstu izvirzīto projektu pārstāvji 2018. gada 
maijā tiks aicināti doties četru dienu ceļojumā uz 
Āheni Vācijā, lai piedalītos apbalvošanas ceremonijā.

Pieteikties Eiropas Jaunatnes Kārļa Lielā balvas 
konkursam var līdz 29. janvārim. Informācija par 
balvu, pieteikšanās anketa, konkursa nolikums un 
atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atroda-
mas Kārļa Lielā balvas tīmekļa vietnē.

Aicinājums jauniešiem aizpildīt aptauju

Sociālās inovācijas centrs, kas “Digital gamification 
for youth engagement” projektā veic pētījumu jau-
natnes darbinieku un jauniešu vidū, lai noskaidrotu, 
vai un cik plaši darbā ar jauniešiem tiek izmantoti 
spēļu elementi un metodes, kā arī kāda ir jauniešu 
pieredze saskarsmē ar tām, aicina aizpildīt aptauju.

Aptauja ir angļu valodā un neaizņem vairāk par pie-

cām minūtēm.

Saiti uz aptauju jaunatnes darbiniekiem atradīsit 
šeit. Ja neesat iesaistīts darbā ar jauniešiem, bet 
esat jaunāks par 30 gadiem, varat piedalīties jau-
niešu aptaujā: http://ej.uz/gamificationyouth.

Šī aptauja tiek veikta ne tikai Latvijā, bet arī Igau-
nijā, Horvātijā, Portugālē, Argentīnā, Vjetnamā un 
Indijā.

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/application-form.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/introduction.html
http://ej.uz/gamificationyworker
http://ej.uz/gamificationyouth
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

