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DARBA PLĀNS 2022.GADA JANVĀRIM 

Laiks Pasākums Vieta 
Koordinators/ 

atbildīgais 

Katras nedēļas 

otrdiena 
AIIC administrācijas sanāksme. Ms Team Z.Romanova 

Katras nedēļas 

otrdiena 
Iknedēļas iestāžu vadītāju sanāksmes.  MsTeam Z.Romanova 

07.01.2022. 

Tiešsaistes seminārs “Brīvprātīgā darba projekti” 

programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) 2022 
ietvaros.  

Zoom L.Kriškijāne 

10.01.2022.   Pasākums "Gada notikums 2021" 
Aizkraukles kultūras 

centrs 
A.Pulkstene 

Līdz 10.01.2022 
Eurodesk Latvija koordinatoru un informācijas punktu 

atskaites un novērtējuma par 2021. gadu iesniegšana.  
 L. Kriškijāne 

11.01.2022. Kā dzīvot “zaļāk”, bet ne dārgāk? Facebook A.Pulkstene 

Līdz 14.01.2022. 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. gadam atklātajā 

projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu 

“Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” Aizkraukles 

novada vidusskolas īstenotā projekta noslēguma pārskata 

iesniegšana.  

 L. Kriškijāne 

Līdz 14.01.2022. 

PIETEIKUMA dalībai izsludinājumā “Valsts valodas 

izglītības programmu īstenošana” (izsludinājuma 

identifikācijas numurs 19/2021) sagatavošana un iesniegšana 

NVA. 

 
R.Vuškāne, 

Z.Romanova 

Līdz 21.01.2022. 

Projekta pieteikuma gatavošana Sabiedrības integrācijas 

fonda administrētajam, Latvijas valsts budžeta finansētās 

programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta 
projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām 

“Ģimenei draudzīgas vides veidošana”.  

 L. Kriškijāne 

Līdz 24.01.2022. 

PIETEIKUMA dalībai izsludinājumā “Svešvalodu, 

datorzinību un citu izglītības programmu īstenošana” 

(izsludinājuma identifikācijas numurs 20/2021) 

sagatavošana un iesniegšana NVA. 

 
R.Vuškāne, 

Z.Romanova 

Janvāris  

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. 

gadam īstenotā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes 

politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros 

uzsākta projekta “Iepazīsties – politika!” (ID Nr. VP2021/5-

23) īstenošana.  

 L. Kriškijāne 

Janvāris  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās 

programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Aizkraukles 

novada Interešu izglītības centra Kvalitātes zīmes iegūšana.  

 L. Kriškijāne 

Janvāris 

Iestādes jauno darbinieku datu ievade IS, dokumentācijas un 

ziņu sagatavošana  un iesniegšana pašvaldības nodaļām. 
2021.gada dokumentācijas sagatavošana nodošanai arhīvam. 

 R.Vuškāne 

 
Plāns var tikt papildināts, mainīts. Aktivitāšu plāns tiek īstenots atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem 

nosacījumiem. Pulciņu nodarbības notiek pēc iepriekš apstiprināta plāna. 
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