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ES Reģionu komiteja pauž atbalstu 
D. Turlā ziņojumam par cīņu pret 
nedeklarēto darbu Eiropā

Eiropas Savienības Reģionu komiteja plenārsesijā 
Briselē otrdien apstiprināja ziņojumu par Eiropas 
platformu cīņai pret nedeklarēto darbu, ar kuru 
kā ziņotājs uzstājās Latvijas delegācijas pārstāvis 
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dai-
nis Turlais.

Šī bija pirmā reize, kad ar RK atzinumu kā ziņotājs 
uzstājās kāds no Latvijas delegācijas pārstāvjiem.

D. Turlais, uzstājoties ar ziņojumu, norādīja, ka 
analīze par nedeklarētā darba (ND) izplatību Eiro-

pas Savienībā un tā ietekmi uz valstu ekonomiku 
un sociālo politiku liecina, ka tas samazina nodokļu 
un sociālās apdrošināšanas ieņēmumus. 

Vienlaikus jāatzīst, ka nedeklarētā darba apzinā-
šana ir ļoti sarežģīta un tas apgrūtina mērķtiecīgas 
politikas izstrādi un uzraudzību. ND sastopams da-
žādās nozarēs, visbiežāk būvniecībā, mājsaimniecī-
bas pakalpojumos, bērnu un vecāku cilvēku aprū-
pē, privātā apsardzē, lauksaimniecībā, kā arī vies-
nīcu un restorānu biznesā.

Latvijas delegācijas pārstāvis uzsvēra, ka minēto ie-
meslu dēļ vienlīdz svarīgi ir runāt gan par nedekla-
rētā darba izskaušanu, gan tā cēloņiem. Galvenie 
iemesli nav tikai vāja kontrole un administrēšana, 
bet arī dzīves līmeņa un darba samaksas atšķirības 
ES valstīs. “Ja Latvijā viena darba stunda izmaksā 
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6,58 eiro, bet pāris stundu lidojuma attālumā par 
to pašu darbu maksā piecas līdz desmit reizes vai-
rāk, tad ir saprotama darba ņēmēju vēlme doties 
turp, kur maksā vairāk,” pauda Turlais, piebilstot, 
ka šajā sakarā ir būtiski runāt par Eiropas kohēzijas 
politikas efektivitāti, migrācijas politiku un nodar-
binātības politiku.

Kā būtisku aspektu viņš uzsvēra reģionu un pašval-
dību lomu cīņā pret nedeklarēto darbu. Plaši pie-
sauktais princips “domāt globāli – rīkoties lokāli” 
būtu vietā, realizējot platformas mērķus, jo tieši 
pašvaldības visvairāk cieš no ND sekām, tātad tās ir 
visvairāk ieinteresētas ND mazināšanā.

Ziņojuma par nedeklarēto darbu sagatavošanā pie-
dalījās ALDE (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvie-
nība) politiskās grupas pārstāvji, Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) eksperti.

Nedeklarēts darbs ir definēts kā jebkādas apmak-
sātas darbības, kas pēc sava rakstura ir likumīgas, 
bet ko nedeklarē valsts iestādēm, ņemot vērā da-
lībvalstu tiesiskā regulējuma sistēmas atšķirības. 
Šis jēdziens ir iekļauts Eiropas Nodarbinātības 

stratēģijā, un kopš 2001. gada šo jautājumu ietver 
nodarbinātības pamatnostādnēs, kas ir adresētas 
dalībvalstīm.

LPS un Vidzemes plānošanas reģions 
piedalās pieredzes apmaiņas pasākumā 
Slovēnijā

LPS un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji no 
7. līdz 9. oktobrim piedalījās trīs dienu pasākumā 
Moravske Toplice (Slovēnijā) INTERREG IVC pro-
jekta “GRISI PLuS” (Lauku ģeomātikas informāci-
jas sabiedrības iniciatīva PLuS) ietvaros.

7. oktobrī notika projekta vadības komitejas sanāk
sme, kurā partneri apsprieda 5. pārskata periodā 
veiktās aktivitātes un sasniegtos rezultātus, kā arī 
plānotās darbības noslēguma periodam. Partneri 
apsprieda labās prakses projektu ieviešanas gaitu.

Lai apskatītu labās prakses piemērus Slovēnijā, 
8. oktobrī projekta partneri apmeklēja Amatniecības 



un mākslas centru “Veržej”, MuraDrava veloceliņu 
(kur iepazinās ar evelosipēdu izmantošanu), kā arī 
apmeklēja vietējo ražotāju viesu namus, lai apgūtu 
pieredzi vietējo ražojumu popularizēšanā, izman-
tojot ģeomātikas iespējas.

Vizītes pēdējā dienā notika noslēdzošā ģeomātikas 
konference dažādu nozaru interesentiem. Klāteso-
šie tika iepazīstināti ar “GRISI PLUS” projektu, kā arī 
projekta partneru ieviestajiem labās prakses pie-
mēriem lauku teritoriju attīstībā partneru valstīs.

LPS mājaslapā – divu pagājušās nedēļas 
pasākumu videoieraksti

LPS mājaslapā skatāmi divu pagājušās nedēļas pa-
sākumu videoieraksti. Ceturtdien, 9. oktobrī noti-
ka seminārs pašvaldību darbiniekiem “uzņēmu-
mu reģistra e-pakalpojumi pašvaldībām, atvērtie 
dati un citas aktualitātes”. Seminārā Uzņēmumu 
reģistra Funkciju un vadības nodaļas vadītāja Jana 
Jantone un Uzņēmumu reģistra Informācijas sistē-
mu attīstības un atbalsta nodaļas vadītājs Mārtiņš 
Štāls sniedza informāciju pašvaldību darbiniekiem 
par Uzņēmumu reģistra epakalpojumu veidiem, 
sadarbības līguma noslēgšanas kārtību, izziņas sa-
ņemšanu no Integrētās valsts informācijas sistē-
mas portāla, atvērtajiem datiem, to saņemšanas 
un atlases kārtību, kā arī atbildēja uz pašvaldību 
pārstāvju uzdotajiem jautājumiem par minētajām 
tēmām un citiem jautājumiem saistībā ar Uzņēmu-
mu reģistra darbību.

Videoeraksts skatāms šeit: http://www.lps.lv/Pasa-
kumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=4198/.

Šajā pašā dienā notika tiešsaistes sanāksme, kurā 
Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras pārstāvji informēja 
par divām ar jauniešu garantijām un nodarbinā-
tību saistītām Eiropas Savienības fondu darbības 
programmām, to saturu, projekta ieviešanas grafi-
ku un pašvaldību lomu.

Videoieraksts skatāms šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4200/.

Notiks Baltijas jūras valstu reģionālo 
pašvaldību tīkla konference “Laiks 
jauniem izaicinājumiem un inovācijām 
Baltijas jūras reģionā”

Jūrmalā 15.–17. ok-
tobrī norisināsies Bal-
tijas jūras valstu reģio-
nālo pašvaldību tīkla 
organizētā konference 
“Laiks jauniem izaici-

nājumiem un inovācijām Baltijas jūras reģionā”.

Tiek plānots, ka konference pulcēs 200 dalībnie-
kus, kuri pārstāvēs gan politisko un izpildvaras lī-
meni (vietējo, reģionālo, nacionālo un ES), gan 
akadēmisko, NVO un privāto sektoru no 11 Baltijas 
jūras valstīm. Konferencē tiks diskutēts par Balti-
jas jūras valstu transporta, enerģētikas un klimata, 
veselības, kultūras un jauniešu politikas aktuāliem 
jautājumiem, ņemot vērā inovāciju perspektīvu. 
Starp konferences dalībniekiem būs ES Komisijas, 
Reģionu komitejas, CSSS, CBSS, CPMR, VASAB un 
citu institūciju pārstāvji.

konferenci palīdz organizēt LPS un Jūrmalas pil-
sētas dome. Pilnu darba kārtību skatiet Infolapas 
1. pielikumā.

Mācību vizītē Latvijā ieradīsies Moldovas 
pašvaldību vadītāji

Nākamajā nedēļā, no 20. līdz 26. oktobrim, piere-
dzes mācību vizītē ieradīsies Moldovas pašvaldību 
vadītāji. Vizīte notiks projekta “Fiskālā decentrali-
zācija – pārvaldes reformas pamats” ietvaros. Pro-
jekta īstenošanai LPS ir saņēmusi Ārlietu ministrijas 
finansējumu. Projekta partneris ir CALM (Congress 
of Local Authorities from Moldova – Moldovas vie-
tējo pašvaldību kongress). 

Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt lietpratīgu 
pārvaldību Moldovā, tiešais mērķis – atbalstīt un 
veicināt Moldovas vietējo pašvaldību reformu veik-
smīgu gaitu, daloties Latvijas pašvaldību pieredzē, 
iepazīstinot ar Latvijas finanšu sistēmu un konkrē-
tiem pašvaldību budžeta izstrādes un uzraudzības 
piemēriem, izpētīt to iespējamo piemērošanu Mol-
dovā. Kaut arī Moldova ir pievienojusies Eiropas 
Vietējo pašvaldību hartai un Moldovas Republikas 
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likumos formāli ir atzītas pašvaldību pamattiesības, 
reāli pašvaldību patstāvība ir visai ierobežota un 
tām nav stabilas budžeta ieņēmumu bāzes. Problē-
mas rada neskaidrs funkciju sadalījums starp dažā-
diem varas līmeņiem. 

Projektā tiek organizēta 28 Moldovas pašvaldību 
pārstāvju mācību vizīte Latvijā, lai stiprinātu Mol-
dovas vietējo pašvaldību administratīvo veiktspēju, 

veidojot konstruktīvu dialogu ar likumdevēja insti-
tūcijām, kā arī sekmējot pārvaldes reformu īsteno-
šanu valstī. Mācību vizītē viesi iepazīsies ar Latvijas 
pieredzi stabilas pašvaldību finansējuma bāzes vei-
došanā, apmeklēs Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, Finanšu ministriju un Saeimu. 
Moldovas pašvaldību pārstāvji viesosies Cēsu no-
vada, Amatas novada un Priekuļu novada pašval-
dībās.

Notiks LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

14. oktobrī plkst. 13.00 LPS mītnē notiks LPS Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas sēde. 

Darba kārtībā:
1. “Par pašvaldībām pieejamajiem ES fondu 
līdzekļiem 2014.–2020. gadā” (ziņo: Raivis Brem
šmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta 
direktors).
2. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas sagatavoto MK noteikumu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa notei-
kumos nr. 207 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir 
mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un 
uzraudzības kārtība”” projektu (ziņo: Ivita Peipiņa, 
LPS padomniece; Raivis Bremšmits, VARAM Reģio-
nālās politikas departamenta direktors).
3. “Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas priekšlikumi teritoriālā iedalījuma 
pilnveidošanai” (ziņo: Ilona Raugze, VARAM valsts 
sekretāra vietniece; Arnis Šults, VARAM Pašvaldību 
departamenta direktora vietnieks).
4. Dažādi.

Notiks LPS Valdes sēde

Otrdien, 14. oktobrī, plkst. 10.00 notiks LPS Valdes 
sēde. Norises vieta – LPS mītne, Mazā Pils iela 1, 
4. stāva zāle.

Novadu diena Iecavā 17. oktobrī

Novadu diena tradicionāli notiek ik gadu, lai novadu 
vadītāji varētu tikties un apspriest aktuālos jautāju-
mus. Iecavu par norises vietu Latvijas Novadu ap-
vienības Valde septembra sākumā izvēlējās tāpēc, 
ka novads pērn ieguva Gada pašvaldības titulu.

Programma:
10.00 Reģistrācija. Rīta kafija 
11.00 Atklāšana, uzrunas, apsveikumi (Iecavas 

novada pašvaldība, Jānis Pelsis, pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs, Gints Kaminskis, 
Novadu apvienības priekšsēdētājs)

11.30 Pārtraukums
11.45 Darba grupu sanāksmes

Izglītības darba grupaü	  (Ligita Gintere, LPS 
Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdē-
tāja)
Sociālā uzņēmējdarbība un kooperācija ü	
(Aivars Okmanis, LPS Tehnisko problēmu 
komitejas priekšsēdētājs)
Deinstitucionalizācija ü	 (Aivars Lācarus, LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs)

Kafijas pauze
14.45 Plenārsēde

Darba grupu ziņojumiü	
Debates un noslēgums ü	 (Gints Kaminskis, 
Novadu apvienības priekšsēdētājs; darba 
grupu vadītāji vai pārstāvji)

16.00 Iecavas novada iepazīšana
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uzbekistānas pārstāvji Briselē iepazīstas 
ar Latvijas pašvaldību sistēmu

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 9. oktobrī Brise-
lē (Beļģijā) iepazīstināja Uzbekistānas vēstniecības 
Beļģijā un Uzbekistānas Publiskās administrācijas 
akadēmijas pārstāvjus ar Latvijas pašvaldību sistē-
mu un LPS darbību.

Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes (CEMR) 
rīkotās tikšanās laikā Uzbekistānas vēstnieks Beļģijā 
un Uzbekistānas misijas Eiropas Savienībā vadītājs 
Vladimirs Norovs vairākkārt uzsvēra, ka Uzbekistā-
na ir laicīga valsts Centrālāzijā, taču tā arvien vairāk 
iesaistās pasaules kopienā un ir ieinteresēta apmai-
nīties ar labās prakses piemēriem ar Eiropas Savie-
nības dalībvalstu pašvaldībām Uzbekistānas attīstī-
bas veicināšanai. Savukārt Uzbekistānas Publiskās 
administrācijas akadēmijas rektors Abdudžabars 
Abduvahitovs atklāja, ka daudz kas jau pārņemts 
no Eiropas partneriem, kuri atbalstījuši Uzbeki
stānas centienus atrast savu vietu pasaulē. “Esam 
pakāpeniski pabeiguši politiskās un ekonomiskās 
reformas. Tagad valsts tiek virzīta pretī tirgus eko-
nomikai un biznesam, taču pilsoniskā sabiedrība ir 
visnozīmīgākais pīlārs,” uzsvēra Abduvahitovs.

Publiskās administrācijas akadēmijas rektors no-
rādīja, ka Uzbekistānas valsts virzības modelis pat-
laban ir “no spēcīgas valsts uz spēcīgu pilsonisko 

sabiedrību”. Savukārt par pilsonisko sabiedrību Uz-
bekistānā tiek uzskatīta mahalla – vēlētu pārstāvju 
vadīta vietējā kopiena, kuru vada vecāko padome 
un kurā darbojas dažādas nozaru komitejas. Lai gan 
pēc Padomju Savienības sabrukšanas mahalla dau-
dzos gadījumos nebija piemērota jaunajiem apstāk-
ļiem, tirgus ekonomikai un iedzīvotāju vajadzībām, 
taču pakāpeniski tā attīstījusies un darbojas arvien 
sekmīgāk. Patlaban Uzbekistānas valdība nodevusi 
mahallai 32 deleģētās funkcijas. Abduvahitovs arī 
uzsvēra, ka, atšķirībā no Tadžikistānas, Uzbekistā-
nā mahallās vadošā loma nav piešķirta islāma ga-
rīdzniekiem jeb imāmiem. Lai gan imāms ir daļa 
no uzbeku mahallas, viņam mahallā nav juridisku 
pienākumu un darbs notiek aksakalu jeb mahallas 
vadošās personas vadītās komitejās.

Tikšanās noslēgumā Uzbekistānas vēstnieks No-
rovs atgādināja, ka pirms desmit gadiem Uzbe-
kistānas galvaspilsēta Taškenta uzdāvinājusi Rīgai 
īpašu dāvanu – pieminekli viduslaiku zinātniekam 
Mirzo Ulugbekam, kurš bija viens no mūsdienu 
astronomijas pamatlicējiem un zvaigžņu kataloga 
izveidotājs.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos 

agita.kaupuza@lps.lv
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Pašvaldību darbiniekiem būs 
iespēja piedalīties semināros par 
uzņēmējdarbības veicināšanas 
jautājumiem

Šī gada oktobrī un novembrī, kā arī 2015. gadā 
ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu Lat-
vijas pašvaldību darbiniekiem, kuru ikdienas dar-
ba pienākumi saistīti ar attīstības plānošanas un 
uzņēmējdarbības vecināšanas jautājumiem, būs 
iespēja piedalīties “Zināšanu eņģeļu” apmācības 
programmas semināros.

Apmācību programma ietvers lekcijas, labās prak-
ses piemērus, radošās domāšanas metodes, simu-
lāciju spēli, praktisku darbu komandās, komandu 
darbu prezentācijas un diskusijas.

Semināra dalībnieki, apmeklējot seminārus, apgūs 
prasmi patstāvīgi sniegt konsultācijas par konku-
rētspējīgas uzņēmējdarbības izveides un attīstības 
pamatprincipiem, jaunu biznesa modeļu formām 
idejas komercializēšanai, risku pārvaldību uzņē-
mējdarbībā, radošas domāšanas metodēm biznesa 
idejas pilnveidei, investīciju piesaistes un inovāciju 
atbalsta instrumentiem u.c. jautājumiem.

Semināri tiks organizēti katrā Latvijas reģionā, to 
ilgums būs divas dienas, dalībnieku skaits katrā 
seminārā – līdz 25 personām. Plānots, ka kopumā 
notiks 15 semināru un apmācību programmā tiks 
apmācīti 375 pašvaldību darbinieki.

Šogad semināri plānoti Limbažos, Tukumā, Cēsīs, 
Ogrē un Balvos, savukārt 2015. gadā – Ludzā, Rē-
zeknē, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Valmierā, Madonā, 
Jelgavā, Jēkabpilī un Bauskā.

Apmācību programmā ir izstrādātas rokasgrāma-
tas, kas tiks nodotas pašvaldībām, lai pilnveidotu 
atbildīgo pašvaldības darbinieku prasmes sadar-
boties ar vietējo sabiedrību radošu biznesa ideju 
izstrādē un komercializācijā, esošo uzņēmumu 
konkurētspējas paaugstināšanā un investīciju pie-
saistē.

Šādas apmācību programmas organizēšanu paredz 
Norvēģijas Finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 
perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un 
institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvē-
ģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” projekts “Reģionālās politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasāku-
mu izstrāde”. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas 
pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu 
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. 

Projekta īstenotājs ir Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija sadarbībā ar Latgales, Vid
zemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas 
reģioniem. Projekta partneri Norvēģijā – Norvēģi-
jas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, 
Oplannes reģionālā līmeņa pašvaldība un Eustag-
deres reģionālā līmeņa pašvaldība. Kopējās projek-
ta izmaksas – 1 172 029 EUR.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Normunds Tropiņš paraksta 
nodomu protokolu par sadarbību ar 
Gruzijas Telavi pašvaldību

Talsu novada pašvaldības delegācija no 29. sep-
tembra līdz 1. oktobrim viesojās Telavi pašvaldībā 
Gruzijā, lai iepazītos ar potenciālajiem sadarbības 
partneriem un parakstītu nodomu protokolu par 
iespējamo sadarbību. Ideja par draudzību ar Telavi 
pašvaldību Kahetijas reģionā radās jau pavasarī, kad 
bija iespēja piedalīties ES finansētā projektā, tēmā 
“Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības 

attīstībai”. Plašāk: http://www.talsi.lv/aktualitates/
gruzija___jaunu_iespeju_zeme/.

PROJEkTI, kONkuRSI, SEMINāRI, fINANSēJuMS, PASākuMI

NOVADu uN PILSēTu VēSTIS
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Notiks muzicējošo pašvaldību vadītāju saiets

Lubānas novadā 18. oktobrī notiks jau par tradīci-
ju kļuvušais muzicējošo pašvaldību vadītāju saiets, 

kura tēma šogad ir “Trīs lietas, ko jūs par mums vēl 
nezināt”. Dalību apstiprinājuši deviņu pašvaldību 
vadītāji un vadības pārstāvji. Plašāk: http://www.
lubana.lv/lv/jaunumi/jaunums/?news_id=821/.

Jēkabpils pilsētā sākta pašvaldības 
veselības veicināšanas programmas 
2015.–2020. gadam izstrāde

Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk pašvaldības ve-
selības veicināšanas programmas 2015.–2020. ga-
dam izstrādi. Programma ietver esošās situācijas 
novērtējumu, galvenos darbības virzienus un sa-
sniedzamos rezultātus. Veselība ir ilgtspējīgas attīs-
tības pamats, taču laba veselība ir ne tikai slimību 
neesamība un visiem pieejami veselības aprūpes 
pakalpojumi.

Plašāk: http://www.jekabpils.lv/lv/jaunu-
mi/20141010/pazinojumsparjekabpilspilsetas

pasvaldibasveselibasveicinasanasprogrammas
20152020gadam/.

Daugavpilī tuvojas beigām Daugavas 
krasta promenādes skiču projektu 
sabiedriskā apspriešana

Tuvojas beigām Dau-
gavas krasta prome-
nādes skiču projektu 
sabiedriskā apsprieša-
na. Ar konkursam ie-
sniegtajām skicēm var 
iepazīties domes foajē 
līdz 20. oktobrim. At-
klātais skiču konkurss 
“Daugavas labā krasta 
piekrastes teritoriju 
attīstības koncepci-
ja Daugavpils pilsētas 
teritorijā” nebija vien-
kāršs. Pirmkārt, tāpēc, 

ka jāņem vērā upes viltīgas raksturs, it īpaši pava-
sarī. Otrkārt, promenāde sastāvēs no divām da-
ļām.

Plašāk: http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/8341/.
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Gada balva dizainā par Saulkrastu Jūras 
parka labiekārtojumu

Dizaineru savienības organizētajā konkursā “Gada 
balva dizainā 2014” par Jūras parka labiekārtojumu 
Saulkrastos kategorijā “Vides dizains” balva piešķir-
ta arhitektam Arnim Dimiņam. Kopā konkursam 
tika iesniegti 103 pieteikumi un pasniegtas balvas 
daudzās apakškategorijās.

Plašāk: http://www.saulkrasti.lv/index.php/lv/
dome/1838gadabalvadizainparsaulkrastujras
parkalabiekrtojumu/.

Ja LPS Infolapas sadaļā NOVADU UN PILSĒTU VĒS-
TIS vēlaties ievietot informāciju par aktualitātēm 
savā pašvaldībā, lūdzu, sūtiet ziņas, preses relīzes 
vai saites uz rakstiem mājaslapā uz e-pasta adresi 
prese@lps.lv!

LPS NESASkAņO

VSS884 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 
2014.–2020. gada plānošanas periodā”, 2. pieli-
kums.

VSS876 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
4. februāra noteikumos nr. 75 “Noteikumi par vides 
aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekus-
tamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā 
īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargāja-
mām dabas teritorijām””, 3. pielikums.

VSS875 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas 
vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, ku-
ras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek 

apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”, 4. pieli-
kums.

Par Ministru prezidenta rezolūciju par koncepciju 
“Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām 
Latvijā”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu 
īstenošanai un veic maksājumus 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” un tā anotāciju, 6. pielikums.

VSS896 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. no-
vembra noteikumos nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites 
sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteiku-
mi””, 7. pielikums.
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LPS SASkAņOŠANAI PIEPRASīTIE DOkuMENTu PROJEkTI

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

VSS925 – Noteikumu projekts “Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzrau-
dzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu 
vadības informācijas sistēmas 2014.2020.gadam 
izveides un izmantošanas kārtība”

VSS926 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Mežirbes”, Rumbas pagastā, Kuldīgas no-
vadā, pārdošanu”

VSS927 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Līgo pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, pārdošanu”

VSS928 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās 
noteikšanas kārtību””

VSS929 – Likumprojekts “Grozījumi Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likumā”

VSS935 – Likumprojekts “Patvēruma likums”

VSS913 – Informatīvais ziņojums “Par priekšliku-
miem atalgojuma sistēmas attīstībai kultūras noza-
rē”

VSS916 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Ei-
ropas Savienības fondu darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju 
un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” 
īstenošanu”

VSS917 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
nekustamā īpašuma daļas nodošanu Priekules no-
vada pašvaldības īpašumā”

VSS937 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darb-
spēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termi-
ņiem un kārtību”

VSS918 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā 
arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un mak-
sātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās 
nodevas daļu 2015.gadā”

VSS919 – Noteikumu projekts “Personas datu 
apstrādes atbilstības novērtējuma izstrādes un ie-
sniegšanas kārtība”

VSS920 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr. 40 
“Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un 
organizatoriskās prasības””

VSS915 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos 
Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi””

VSS932 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā Valsts 
vides dienests izdod tehniskos noteikumus pare-
dzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes 
uz vidi novērtējums”

VSS933 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā no-
vērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akcep-
tē paredzēto darbību”
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