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Aizvadīta videokonference par Āfrikas cūku 
mēra ierobežošanu
Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) otrdien, 29. jū-
lijā, ar zemkopības ministra Jāņa Dūklava, Pārtikas 
un veterinārā dienesta, Valsts meža dienesta un 
Valsts policijas vadības piedalīšanos notika video-
konference par Āfrikas cūku mēra ierobežošanas 
pasākumiem.

“Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās un buferjos-
lās ir stingri un obligāti jāievēro visi Pārtikas un ve-
terinārā dienesta noteiktie biodrošības pasākumi 
gan lauksaimniekiem, gan medniekiem, gan visiem 
iedzīvotājiem. Esmu gandarīts par Latvijas pašval-

dību aktīvo iesaistīšanos šās bīstamās slimības ap-
karošanā un iedzīvotāju informēšanā par biodrošī-
bas pasākumiem, kas jāīsteno saskaņā ar Pārtikas 
un veterinārā dienesta, Valsts meža dienesta un 
Valsts policijas norādēm,” norādīja zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs.

Videokonferencē piedalījās arī Pārtikas un vete-
rinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, 
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēs-
liņš, Zemkopības ministrijas Meža departamenta 
direktors Arvīds Ozols un Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un dienestu 
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vadītāji pašvaldībām sniedza aktuālāko informāciju 
par biodrošības pasākumiem, kompensācijām, die-
nestu tālāko rīcību ĀCM apkarošanā un ierobežoša-
nā un citām aktualitātēm. Pašvaldību pārstāvjiem, 
lauksaimniekiem, medniekiem un lauku iedzīvo-
tājiem tika papildus sniegti padomi un informāci-
ja par biodrošības pasākumiem, kas jāievēro ĀCM 
skartajās teritorijās, lai ierobežotu bīstamās slimī-
bas tālāku izplatīšanos. Ikvienam interesentam bija 
iespēja uzdot jautājumus par ĀCM apkarošanu gan 
ministram, gan dienestu vadītājiem. Videokonfe-
renci organizēja Latvijas Pašvaldību savienība.

Interese par šo jautājumu bija ļoti plaša, tiešsaistē 
pasākumu vēroja vairāk nekā pusotrs simts intere-
sentu, tika saņemts arī ļoti daudz jautājumu. 

Videokonferences ierakstu var noskatīties LPS mā-
jaslapā: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=4058/, kur arī pieejamas saites uz Zemkopības 
ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta infor-
māciju par Āfrikas cūku mēra izplatību, apkarošanu 
un kompensācijām.

Pašvaldības ir aicinātas piedalīties pilsētu 
pārvaldības pētījumā

ANO iedzīvotāju apmetņu programma (United Na-
tions Human Settlements Programme, UN Habi-
tat) aicina Latvijas pašvaldības piedalīties pētījumā 
par pilsētu pārvaldību. Pētījumā ietvertās tēmas 
ir politiskā vara, budžeta un finanšu plānošana, 
daudz līmeņu pārvaldība, iedzīvotāju iesaistīšana, 
kā arī stratēģiskā plānošana un nepārtrauktība.

UN Habitat programmas pārstāvji uzsver, ka pētīju-
ma izdošanās ir atkarīga no vietējo pašvaldību ak-
tivitātes, jo ir svarīgi aptvert pēc iespējas plašāku 
pašvaldību daļu dažādos reģionos un valstīs.

Pētījumā iespējams piedalīties, aizpildot anketu 
tiešsaistē: http://surveymonkey.com/s/urbango-
vernance/.
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Notiks Latvijas Pašvaldību savienības 
Valdes sēde

Otrdien, 5. augustā, plkst. 10.00 notiks LPS Valdes 
sēde. Darba kārtībā šādi jautājumi:
1. Par piemērojamo atbalsta mehānismu elektro-
enerģijas cenas kompensēšanai (ziņo Ogres nova-
da domes deputāts E. Bartkevičs).
2. Par mežacūku populācijas regulāciju (ziņo Balvu 

novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kazi-
novskis).

3. Par grozījumiem LPS Valdes 7.1.2014. sēdes lēmu-
mā nr. 2 “Par projekta “Lietpratīga pārvaldība un Lat-
vijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Uzraudzības 
komiteju” (ziņo LPS ģenerālsekretāre M. Priede).

4. Dažāda informācija.

Sēde notiks LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

LPS NeSASkAņO

VSS-661 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu 

uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un 
attīstīšanas kārtība”, 1. pielikums.
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VSS-701 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.430 
“Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, 
saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu 
ministrijas valdījumā””

VSS-703 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada paš-
valdības īpašumā”

VSS-695 – Pamatnostādņu projekts “Valsts pār-
valdes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam” 

VSS-706 – Programmas projekts “Igaunijas – Latvi-
jas programma 2014.-2020.gadam”

VSS-707 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekritīgā 
nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 9A, Rīgā, nodo-
šanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”
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Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmā “kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Kultūra” atbalsta mākslinieku reziden-
ces, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izvei-
di, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku 
mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izvei-
dot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

No 23. jūlija līdz 20. augustam profesionāli māk-
slinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti ie-
sniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu 
no Ziemeļu vai Baltijas valstīm uz laiku no 1 līdz 
10 dienām.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16112/.

izsludināts projektu konkurss Jaunatnes 
politikas valsts programmā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iz-
sludina Jaunatnes politikas valsts programmas 
2014. gadam 2.2. apakšsadaļas atklāto projektu 

konkursu “Atbalsts sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kur-
sus, organizēto projektu–iniciatīvu īstenošanai, kas 
nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās 
pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un 
reģiona līmeņa demokrātijas procesos”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir sekmēt jaunie-
šu, tai skaitā to, kuri pakļauti sociālās atstumtības 
riskam, iesaistīšanos jauniešu iniciatīvu projektu 
veidošanā un īstenošanā, kā arī dalību neformālās 
mācībās kā nākamo mācīšanās posmu pēc ilgter-
miņa apmācības kursiem, tādā veidā iegūstot un 
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pilnveidojot kompetences, kas ir pieprasītas darba 
tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16113/.

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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