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Iepriekšējā nedēļā
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

4. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba disku-
sija “Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības attīs-
tības iespējas Latvijā”. Diskusijā piedalījās “Krāj
aizdevu apvienības” valdes priekšsēdētājs Inesis 
Feiferis, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Al
lažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders un 
“Vidzemes uzņēmējdarbības un inovācijas centra” 
valdes loceklis Pauls Irbins. Diskusijas laikā tika ska
tītas divas prezentācijas – “Reģionu ekonomiskā 
izaugsme, attīstot finanšu kooperāciju jeb krājaiz
devu sabiedrības” un “Kooperatīvās krājaizdevu sa
biedrības attīstības iespējas Latvijā”. Prezentācijas 

un diskusijas videoierakstu atradīsiet šeit: http://
www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&a
rticle_id=3411.

Iepriekšējā nedēļas konkursa “Eiro-
pas Gada pašvaldība 2013” vērtē
šanas komisija viesojās un vērtēja 
trīs pašvaldības – Rēzeknes pilsētu, 
Rēzeknes novadu un Preiļu novadu. 
Šonedēļ vērtēšanas komanda vieso
sies Vidzemes pašvaldībās – Alūksnes 

novadā, Valmieras pilsētā un Amatas novadā.

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ

10. septembrī plkst. 10 notiks LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā 
plānots skatīt šādus jautājumus: 

eiro ieviešana – kas jāzina sociālajam darbinie•	
kam? Ziņo Ilze Kukute, AS “Swedbank” Valsts un 
pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadī
tāja;

par sociālās jomas (gan valsts, gan pašvaldību) •	
informācijas (datu) ievākšanu, uzkrāšanu, ana
līzi, apmaiņu, izmantošanu; par sociālās palīdzī
bas sistēmas reformu (tai skaitā LM viedoklis 

par Ekonomikas ministrijas izstrādāto dzīvokļa 
pabalstu); par sociālo pakalpojumu “grozu”; par 
situāciju ar asistenta pakalpojumu nodrošināša
nu. Ziņo Ieva Jaunzeme, Labklājības ministrijas 
valsts sekretāre;

visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas ievie•	
šana ārstniecības iestādē. Ziņo Daiga Behmane, 
Latvijas veselības ekonomikas asociācijas valdes 
locekle.

Komitejas sēde notiks LPS ēkā M. Pils ielā 1, 4. stā
va zālē.

ŠoNEDĒĻ uN tuRPmĀK
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11. septembrī LPS Valdes pārstāvji tiksies ar Fi-
nanšu ministrijas (Fm) pārstāvjiem, lai runātu par 
nākamā gada budžetu. Šī saruna būs turpinājums 
26. augustā iesāktajai diskusijai starp Fm un LPS.

turpinās konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2013” 
vērtēšanas vizītes pašvaldībās. Sīkāka informāci-
ja šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3384.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, 
par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas 
nosacījumiem, kārtību un apmēru”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1014 “Ūdensobjektu ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kār-
tība””, 2. pielikums.

VSS1703 – Noteikumu projekts “Ģeotelpisko pa
matdatu informācijas sistēmas noteikumi” 

VSS1709 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 
“Vispārīgie būvnoteikumi”” 

VSS1711 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos 
Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aiz
sargjoslu noteikšanas metodika”” 

VSS1712 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
organizē kultūras konferenču atbalsta program
mu projekta “Rīga − Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2014.gadā” ietvaros” 

VSS1697 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū
ra” personā””” 

VSS1698 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” 

VSS1705 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis
tru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos 
Nr.704 “Intīma rakstura izklaides ierobežošanas 
noteikumi”” 

VSS1706 – Noteikumu projekts “Nepilngadīgo 
personu atbalsta informācijas sistēmas noteiku
mi” 

VSS1702 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi
nistru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos 
Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasā
kumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pa
sākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem”” 

VSS1715 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi
nistru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos 
Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu lī
dzekļiem”” 

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKumENtu PRoJEKtI

LPS NESASKAŅo
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Aicinām informēt mūzikas skolas par iespēju jau-
najiem mūziķiem piedalīties II starptautiskajā 
jauno mūziķu konkursā “Kaunas SoNoRum”, kas 
notiks novembrī Kauņā (Lietuvā). Pieteikšanās ter
miņš: 1. oktobris.

Sīkāka informācija šeit: http://www.kaunassono

rum.kaunas.lt/article/en/main/menu/kaunasso
norum2011; gintaras.balciunas@kaunas.lt. 

Gintars Balčūns
Kauņas pašvaldības Izglītības departamenta 

vecākais speciālists 

Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā (www.
lps.lv), sadaļā “LPS – Dokumenti” ir pieejams lejup
ielādei dokuments, kuru sagatavojusi Dzimumu 
līdztiesības komisija, – “Rekomendācijas sievie-
šu un vīriešu skaita līdzsvarošanai un dzimumu 
līdztiesības aspektu integrēšanai Latvijas pirms-
skolas, vispārējās, profesionālās un augstākās iz-

glītības līmeņos, izglītības procesā un saturā līdz 
2020. gadam”.

Dokumentu var lejupielādēt arī, atverot šo saiti: 
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/ob
jects/documents/document_3410&document_
id=3410.

Notiks seminārs “Pašvaldību atbildība un 
loma atkritumu apsaimniekošanā”

19.–20. septembrī SIA “Liepājas RAS” sadarbī
bā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu 

PRoJEKtI, SEmINĀRI, FINANSĒJumS, DAŽĀDI

Apgāds “Jumava” 
sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību 

izsludina manuskriptu konkursu “mūsu 
stiprās dzimtas”.

Mūsu tautas vēsture un tās kultūrmantojums ir 
mūsu tautas pašapziņa, tā apzināšana un sagla
bāšana ir ļoti svarīgs uzdevums. Apgāds “Jumava” 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludi
na šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vec
vecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nākošajām 
paaudzēm. Aicinām pilsētu un novadu pašvaldības, 
kultūras iestādes un bibliotēkas līdzdarboties, in
formējot interesentus par šo konkursu.

Izveidota profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos ma
nuskriptus, un konkursa uzvarētāja manuskripts 

tiks izdots apgāda “Jumava” grāmatu sērijā par 
Latvijas kultūrvēsturi. Žūrija papildus nominēs vēl 
divus manuskriptus, kuru autori saņems balvas no 
apgāda “Jumava”.

Manuskriptu iesniegšanas termiņš: no 9.9.2013. 
līdz 7.3.2014.

Iesniegto manuskriptu vērtēšana tiks uzsākta pēc 
iesniegšanas termiņa beigām, un konkursa uzva
rētāji tiks paziņoti 8.5.2014. Grāmata tiks izdota 
2014. gada nogalē.

Visa informācija par konkursu (nolikums un dalīb
nieka anketa): www.jumava.lv.

Apgāds “Jumava”
pasutijums@jumava.lv

 www.jumava.lv
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Izsludināts 
konkurss “Eiropas 
balva pilsētām ar 
pieejamu vidi”

Eiropas Komisija jau ceturto reizi ir izsludinājusi 
konkursu balvai “Access City Award” jeb Eiropas 
balvu pilsētām ar pieejamu vidi. Šīs ikgadējās bal-
vas mērķis ir godināt un apbalvot pilsētas, kurās 
liela vērība ir pievērsta tam, lai vide būtu pieeja-
ma it visiem, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti un ga-
dos vecākiem cilvēkiem.

Konkursā aicinātas piedalīties visas Eiropas pilsē
tas, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju, un Latvijā 
tādas ir Rīga, Daugavpils, Jelgava, Liepāja un Jūr-
mala, kuras tiek aicinātas savu kandidatūru balvai 
pieteikt līdz 10. septembrim (pusnaktij pēc Briseles 
laika) interneta vietnē http://ec.europa.eu/justice/
accesscity. Pieteikums jāaizpilda angļu, franču vai 
vācu valodā.

Aicinām Latvijas pilsētu nevalstiskās organizāci
jas un pašvaldību sadarbības partnerus atbalstīt 
pilsētu dalību šajā konkursā. Tā ir iespēja pilsētai 
iegūt starptautisku popularitāti un dalīties veik

smīgajā pieredzē par pilsētvides attīstības lēmu
miem.

Atklājot konkursu 2013. gada 21. maijā, Eiropas Ko
misijas priekšsēdētāja vietniece Eiropas Savienības 
tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumu 
komisāre Viviāna Redinga (Viviane Reding) sacīja: 
“Turpināsim kopīgi strādāt, lai atvieglotu dzīvi ES 
iedzīvotājiem. Es aicinu iesaistīties pilsētas no visas 
Eiropas un dalīties ar idejām par to, kā dzīvi pada-
rīt pieejamāku ikvienam. Ja esat īpaši strādājuši, lai 
uzlabotu pieejamību, jūsu pilsēta var būt labs pie-
mērs un iedvesma citiem.”

Konkursā tiks vērtēta iniciatīvu integrētā pieeja 
četrās pamatjomās:

radītā pilsētvide un sabiedriskās vietas;1. 

transports un ar to saistītā infrastruktūra;2. 

informācija un komunikācija, tostarp jaunās 3. 
tehnoloģijas (IKT);

sabiedriskie objekti un pakalpojumi.4. 

Vairāk informācijas par projektu pieejama kon-
kursa mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/
discrimination/disabilities/award/index_en.htm.

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv

asociāciju, Latvijas atkritumu saimniecības asociā
ciju un Latvijas Pašvaldību savienību rīko semināru 
pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājiem un ci
tiem nozares profesionāļiem “Pašvaldību atbildība 
un loma atkritumu apsaimniekošanā”. Semināra 
mērķis ir atrast efektīvākās metodes atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Latvijā.

Vairāk lasiet šeit: http://www.liepajasras.lv/lv/
uznemums/zinuarhivs/notiksseminarspasvaldi
buatbildibaunlomaatkritumuapsaimniekosa
na/.
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