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AktuALitāteS

iznācis jaunais žurnāla “LOGS” numurs

Jaunākajā numurā lasiet:
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis •	

Andris Jaunsleinis ievadrakstā uzsver, ka mūsu 
pieredze palīdzēs stiprināt Eiropas Savienības 
(ES) Austrumu partnerību.
LPS 26. kongresā Smiltenē pieņemtās rezolūcijas •	

un diskusijas norāda ceļu, “kā kļūt stiprākiem”.
LPS svarīgākajās norisēs īsumā •	 raksturotas ak-
tualitātes, kas LPS uzmanības lokā bijušas maijā 
un jūnijā.
Rubrikā “Eiropā” lasiet par •	 Reģionu komitejas 
sanāksmēm Rīgā, kurās tika akcentēta pašvaldī-
bu loma ES politikas veidošanā un spriests par 
Austrumu partnerības politikas nākotni.
Projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-•	

valdību veiktspējas uzlabošana” Latvijā izveidoti 
četri pašvaldību sadarbības tīkli, un publikācija 
stāsta par to, kāds bijis “Projekta izglītības un 
kultūras tīkla pavasara mācību semestris”.
SIA “ZZ Dats” iepazīstina ar •	 “Vienotās pašvaldī-
bu sistēmas atbalstu pašvaldību funkcijai gā-
dāt par iedzīvotāju izglītību”.
Rubrikā •	 “izpilddirektoru asociācijā” sniegts at-
skats uz trim Latvijas Pašvaldību izpilddirekto-
ru asociācijas pēdējā laika sanāksmēm – aprīļa 
sanāksmi Jēkabpilī (“Par labām pārmaiņām”), 

maija sanāksmi Dundagā (“Zaļā jumprava un za-
ļojošs mežs Dundagā”) un maija sanāksmi Liel-
vārdē (“Atgriešanās Lielvārdē”).



Žurnāla rubrikā “Svētki!” uzskatāmi atainots, kā •	

“Šovasar Latvija skanēs!” XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkos.
Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību ap-•	

vienības padomes loceklis Aivars Janelsītis atgā-
dina, ka šogad “Latvijas ugunssardzei – 150”.
Intervijā žurnālam “Logs” Kultūras ministrijas •	

Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas 
vadītājs Jānis Garjāns pierāda, ka “Muzejs – 
saikne starp pagātni, tagadni un nākotni”.
Rubrikā •	 “Muzeji” sniegts ieskats Muzeju dar-
binieku dienas svinībās Balvos, Latvijas muzeju 
darbinieku Gada balvas konkursā “Zelta putek-
lis”, un lasītāji tiek aicināti “Ceļojumā pāri Latvi-
jai Muzeju naktī”.
Savukārt apgāds “Jumava” sadarbībā ar LPS rīko •	

jau trešo manuskriptu konkursu “Mana novada 
lepnums”, lai celtu Latvijas novadu iedzīvotāju 
pašapziņu un pārliecību, ka tieši viņu novads ir 
īpašs ar izciliem cilvēkiem, stiprām ģimenēm un 
dzimtām un spēcīgām un senām tradīcijām.
“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” sadarbībā ar Vid•	

zemes piekrastes pašvaldībām izstrādājusi paš-
valdību mobilo lietotni tūrismam jeb “tūrisma 
ceļvedi Vidzeme Coast”.

Par žurnāla “LOGS” abonēšanas un iegādes iespē-
jām interesēties: 29428303 (Gunta klismeta) vai 
29130839 (Daina Oliņa)!

topošajā Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likumā joprojām 
daudz neskaidrību

Lai diskutētu par topošo Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likumu un sadarbību ar 
pašvaldībām nestandarta situācijās, pagājušajā ne-
dēļā LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē pieda-
lījās iekšlietu ministrs Rihards kozlovskis.

Tiesa gan, komitejas pārstāvji atzina, ka jaunajā li-
kumā tikai daļēji atrisināti LPS un Lielo pilsētu aso-
ciācijas izvirzītie problēmjautājumi, tajā skaitā par 
kompetenču sadalījumu un lēmumu pieņemšanu.

Tāpat, izstrādājot jauno likumprojektu, nav veikts 
pašreizējās civilās aizsardzības sistēmas darbības 
izvērtējums un nav pietiekami diskutēts par kon-
ceptuālu jautājumu: vai Civilās aizsardzības un ka-
tastrofu gadījumos veidojama profesionāla civilās 
aizsardzības institūcija, vai šī kompetence organi-
zējama, ievērojot nozares principus.

Likumprojektā izcelta civilās aizsardzības nozīme 
valsts un īpaši pašvaldību līmenī katastrofu gadī-
jumos, nošķirot ministriju padotībā esošās valsts 
institūcijas, taču nav precīzi definēta resoru sadar-
bība, it īpaši resoru atbildības koordinācija ārkārtas 
situācijās dažādiem katastrofu veidiem.

Tāpat joprojām nav pietiekami skaidri definēta 
valsts institūciju un dienestu operatīvā rīcība ārkār-
tas vai katastrofas gadījumos atbilstoši savai tieša-
jai kompetencei.

Pretrunā ar likumu “Par pašvaldībām” likumprojek-
tā paplašināta pašvaldību kompetence, paredzot 
papildu pienākumu – nodrošināt katastrofu pārval-
dību – bez papildu finansējuma.

Pēc diskusijas ar ministru, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta pārstāvjiem un Iekšlietu mi-
nistrijas vadību komiteja nolēma aicināt izveidot 



darba grupu, kuras kompetencē ietilptu:
VUGD, ministriju un pašvaldību kompetences •	
jautājumu definēšana katastrofu pārvaldībā, 
principi, pēc kuriem koordinēt šīs struktūras,
kārtība, kādā vietēja mēroga katastrofas pārval-•	
dīšanā tiks iesaistītas valsts un pašvaldību insti-
tūcijas, juridiskas un fiziskas personas, veids, kā 
tiks nodrošināta nepieciešamo resursu piesaiste,
Civilās aizsardzības komisijas juridiskā statusa •	
noteikšana,
pašvaldību priekšsēdētāju kompetence civi-•	
lās aizsardzības plāna sastādīšanā sadarbībā ar 
valsts institūcijām, juridiskajām un fiziskajām 
personām.

Komiteja arī nolēma aicināt Iekšlietu ministriju, 
sastādot 2016. gada valsts budžetu, sadarbībā ar 
LPS risināt jautājumu par papildu finansējumu paš-
valdībām civilās aizsardzības plānu izstrādei, pre-
cizēšanai un saskaņošanai un kopīgi ar Izglītības 
ministriju  risināt jautājumu par obligāto apmācību 
civilās aizsardzības jautājumos augstskolās un vi-
dējās speciālajās izglītības iestādēs, kā arī vispār-
izglītojošās skolās, pirms tam izstrādājot apmācību 
programmas.

Aicina pašvaldības pieteikties radošo 
pilsētu tīklam

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pašval-
dības pieteikties radošo pilsētu tīklam, kas izvei-
dots, lai veicinātu jaunrades un kultūras industrijas 
integerēšanu vietējos attīstības plānos.

Pilsētas, kas iesaistītas tīklā, darbojas kādā no sep-
tiņām tematiskajām jomām: amatniecībā un tautas 
mākslā; dizainā; gastronomijā; kino; literatūrā; me-

diju mākslā; mūzikā. Patlaban tīklā darbojas 69 pil-
sētas no 32 valstīm.

Plašāka informācija atrodama UNESCO mājaslapā. 
Pieteikuma anketa atrodama Infolapas 1. pieliku-
mā. Pieteikšanās līdz 15. jūlijam!

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir 
kopdarba paraugs

No 6. līdz 12. jūlijam Rīgu pieskandinās XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuru pla-
šo programmu veido koru un deju kolektīvu, pūtē-
ju un simfonisko orķestru, vokālo un instrumentālo 
ansambļu, mazo mūzikas kolektīvu, mūsdienu deju 
kolektīvu sniegums, kā arī priecēs radošās darbnī-
cas, teātru izrādes un citas aktivitātes.

“Vērtību izglītība ir daļa no vispusīgas personības 
attīstības, no kvalitatīva izglītības procesa. Par to 
ar izglītības jomas kolēģiem no citām valstīm daudz 
diskutējām arī Latvijas prezidentūras laikā. Dzies-
mu un deju svētki ir būtiska mūsu valsts vērtību iz-
glītības daļa, un esam lepni par visiem vairāk nekā 
100 tūkstošiem Latvijas skolēnu, kas ikdienā dzied, 
dejo, muzicē vai spēlē teātri,” preses konferencē 
uzsvēra svētku Rīcības komitejas priekšsēdētāja, iz-
glītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

“Svētki šogad iezīmējas ar vairākiem jaunināju-
miem gan mākslinieciskajā programmā, gan svēt-
ku organizācijā. Pirmo reizi svētkos notiks kokļu 
mūzikas koncerts, mūsdienu deju lieluzvedums, 
tērpu skate. Tiek atjaunotas arī vairākas tradīci-
jas – garīgās mūzikas koncerts, ielu koncerti, svēt-
ku atvēršana 11. novembra krastmalā, kas pulcēs 
visus svētku dalībniekus. Svētku organizācija ir 
kopdarba rezultāts – to rīkošanā iesaistīts plašs 
valsts un pašvaldību institūciju loks, nevalstiskās 
organizācijas, uzņēmumi, vecāki, pedagogi, bērni 
un brīvprātīgie. Īpašs akcents ir likts uz drošības 
jautājumiem,” akcentē svētku izpilddirektore Agra 
Bērziņa.

Svētkos pulcēsies 37 890 dalībnieku no visas pasau-
les, bet viskuplāk tiks pārstāvēts Vidzemes novads. 
26 000 dalībnieku no Latvijas reģioniem tiks īslai-
cīgi izmitināti 60 Rīgas pilsētas izglītības iestādēs. 
Viena dalībnieka izmaksas no valsts piešķirtā finan-
sējuma ir 9,84 eiro (viena dalībnieka ēdināšanas 
izmaksas dienā – 7 eiro, izmitināšanas izmaksas – 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/2015-call-for-applications/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4867&document_id=4867


2,84 eiro). Dalībnieki Rīgas sabiedriskajā transportā 
pārvietosies bez maksas, lietojot viedkartes.

“Rīgas pilsēta ir veikusi visus nepieciešamos priekš-
darbus veiksmīgai svētku norisei – analizējot svēt-
ku norisi un lielākās cilvēku plūsmas, tiks norīkoti 
sabiedriskā transporta papildu reisi, dalībnieku 
uzņemšanai ir gatavas arī Rīgas pilsētas izglītības 
ie stādes. Protams, rīdziniekiem jābūt gataviem, ka 
pilsētā veselu nedēļu būs dalībnieki no visas Lat-
vijas, pilsētas ielās būs daudz autobusu – Rīgā ie-
brauks papildu 1100 transporta vienības. Lūdzam 
sekot aktuālajai informācijai par transporta plūs-
mu un stāvvietu ierobežojumiem gan Rīgas, gan 
svētku rīkotāju mājaslapās un medijos,” atzīmē Rī-
gas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs.

“Valsts policijai svētku laikā prioritārās darbības 
jomas ir dalībnieku un skatītāju drošība, ceļu satik
sme un kārtība skolās un pasākumu norises vietās. 
Valsts policijas darbinieki apsargās 12 skolas – tās 
ir skolas, kurās dzīvos vairāk nekā 700 svētku dalīb-
nieku. Pārējās skolās par kārtību un drošību rūpē-
sies pašvaldības policijas un zemessardzes pārstāv-
ji. Īpašu uzmanību pievērsīsim autobusu vadītāju 

un braukšanas ātruma kontrolei. Lūdzam atgādi-
nāt bērniem par diviem tālruņu numuriem: 112 un 
110,” stāsta Valsts policijas priekšnieks ints Ķuzis.

“Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir ap-
sekojis pilnīgi visas izglītības iestādes, kurās dzīvos 
dalībnieki, kā arī pārbaudījis, ka ir novērstas kon-
statētās nepilnības. Katrā norises vietā būs norīko-
tas ekipāžas, kā arī dežurēs ugunsdrošības opera-
tori. Vakaros veiksim papildu pārbaudes, lai sekotu, 
kā tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi,” akcentē 
VUGD priekšnieka vietnieks kristaps eklons.

“Svētki būs intensīvs laiks arī mediķiem, tāpēc 
esam rūpīgi pārdomājuši, kā efektīvāk lietot mūsu 
resursus. Svētku laikā būs dažādi palīdzības veidi – 
sākot no pirmās palīdzības sniegšanas sadarbībā 
ar Sarkano Krustu, ārstu palīgu, ārstu brigādēm un 
beidzot ar reanimatologu un bērnu reanimatologu 
brigādēm. Norises vietās būs arī īpaši medpunkti. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība norises vietās 
tiks sniegta visiem, kam nepieciešams, – gan dalīb-
niekiem, gan skatītājiem,” stāsta NMPD direktora 
vietniece Renāte Pupele. Kopā ar dalībniekiem uz 
Rīgu dosies arī mediķi no pašvaldībām. Mežaparka 

Foto: ilmārs Znotiņš



Lielajā estrādē dalībnieku tribīnēs tiks izvietotas 
īpašas zīmes, kuras lietojot, mediķi precīzi spēs ātri 
reaģēt un sniegt nepieciešamo palīdzību.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un 
mākslas svētki, kas notiek reizi piecos gados. Svētki 
norisinās Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam, tajos piedalās 
ap 37 890 dalībnieku.

Vienojas meklēt risinājumu 
kultūrizglītības finansēšanas problēmai

Latvijas Pašvaldību savienībā piektdien notika ikga-
dējās sarunas ar Kultūras ministriju, kurās viena no 
karstākajām diskusiju tēmām bija finansējums pro-
fesionālās ievirzes izglītības programmām kultūras 
jomā, kur jau ilgāku laiku ir neskaidrības par finan-
sējuma sadalījumu.

Jau 2015. gada ievadā LPS Izglītības un kultūras ko-
miteja norādīja uz nepietiekamo finansējumu mū-
zikas un mākslas skolām, ņemot vērā, ka Ministru 
kabineta un LPS domstarpību un vienošanās pro-
tokolā tam paredzēts 100% valsts finansējums, bet 
realitātē visi līdzekļi netiek saņemti.

LPS norāda, ka 2010. gadā pašvaldības no valsts sa-
ņēma 48% no mūzikas un mākslas skolām nepiecie-
šamā finansējuma un pamazām šī proporcija tika 
palielināta, taču paredzētos 100% nav sasniegusi. 
Audzēkņu skaits pieaug, bet finansējums tam līdzi 
nepalielinās. Ar pašreizējo audzēkņu skaitu (apm. 

23 000) papildus būtu nepieciešami 5 miljoni eiro 
gadā.

Problēmas rada atšķirīgā izpratne par finansējuma 
sadalījumu, turklāt šajā jomā ir vēl virkne problēm-
jautājumu, kas jārisina. Piemēram, finansējums tiek 
paredzēts par 23 000 bērnu apmācību, bet dažādu 
iemeslu dēļ katru mācību gadu ap 3000 audzēkņu 
tiek atskaitīti. Ir svarīgi, vai mūzikas un mākslas 
skolu absolventi arī turpmāk apgūs profesiju šajā 
nozarē.

Kultūras ministre Dace Melbārde pauda, ka ik gadu 
kultūrizglītībai ministrija saņem tikai piekto daļu no 
pieprasītā finansējuma palielinājuma un jau tā kul-
tūrizglītības finansējums ir viena trešdaļa no visa 
kultūras budžeta.



Jāsaprot, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, ku-
rās tik lielā apmērā tiek finansēta mākslas un mū-
zikas profesionālā izglītība, un daļēji šajā procesā 
tomēr jāiesaistās arī pašvaldībām un vecākiem, 
piezīmē Kultūras ministrijas pārstāvji.

“Mēs, protams, varam katru gadu rāties par šo 
tēmu, bet finansējums ir tik, cik ir,” sacīja D. Mel-
bārde.

Sarunu rezultātā LPS un KM vienojās veidot darba 
grupu, kas definētu konkrētus nosacījumus mērķ-
dotācijām profesionālās ievirzes izglītības program-
mām, definējot valsts pasūtījumu, procentuālo fi-
nansējuma sadalījumu starp valsti un pašvaldībām.

Sarunu prezentācijas un videoierakstu iespējams 
noskatīties šeit: http://www.lps.lv/Notikumi/
LPS/?task=view&article_id=4849/.

Projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” t3-1 apakštīkla “Pašvaldību 
investīciju politika sabiedriskajos 
pakalpojumos un autoceļu uzturēšanā un 
būvniecībā” sanāksme

Pārgaujas novadā notiks projekta “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uz-
labošana” T31 apakštīkla “Pašvaldību investīciju 
politika sabiedriskajos pakalpojumos un autoceļu 
uzturēšanā un būvniecībā” sanāksme. Pašvaldību 
pārstāvji ir aicināti pieteikties dalībai sanāksmē 
līdz 8. jūlijam, sekojot saitei http://goo.gl/forms/
zkqeFkOeDj.

Darba kārtība
Sanāksmes pirmās daļas norises vieta “Auciemmui-
ža”, Auciemā
10.00–10.30 Reģistrācija. Rīta kafija.
10.30–12.30
1. Pārgaujas novada priekšsēdētāja Hardija Ven-
ta uzruna – pašvaldības ieguvumi dalībai projek-
tā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana”.
2. Par publisko pakalpojumu organizāciju un inves-
tīciju piesaisti Pārgaujas novadā (Baiba Zvejniece, 
Pārgaujas novada Attīstības plānošanas nodaļas va-
dītāja, projekta eksperte).
3. Par sabiedriskā transporta organizāciju mazap-
dzīvotās lauku teritorijās. Vidzemes plānošanas re-
ģiona rīcības plāns “Transports pēc pieprasījuma” 
(Lotārs Dravants, Vidzemes plānošanas reģiona Sa-
biedriskā transporta nodaļas vadītājs).
4. Diskusija par skolēnu pārvadājumu organizāciju 
pašvaldībās (Aino Salmiņš, tīkla koordinators).
• Pārgaujas novada pieredze (Maruta Drubiņa, 
Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore);
• Alūksnes novada pieredze (Ingus Berkulis, 
Alūksnes novads Īpašuma nodaļas vadītājs);
• Viesītes novada pieredze.
12.30–13.30 Pusdienas.
14.00–16.00 Sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas organizācija, investīciju piesaiste, labās prakses 
piemēri. Vieta: SIA “ZAAO” poligons “Daibe”, Dai-
be, Pārgaujas novads (Aivars Sirmais, SIA “ZAAO” 
valdes priekšsēdētājs).
16.00–16.15 Diskusijas, sanāksmes noslēgums.

izsludina atklātu projektu konkursu 
programmā “Mazākumtautību NVO 
projektspējas veicināšana”

Sabiedrības integrācijas fonds 
izsludina atkārtotu projektu 
konkursu programmā “Mazā-
kumtautību NVO projektspē-

jas veicināšana” Vidzemes un Latgales plānošanas 
reģiona NVO, kas tiek finansēts no Sabiedrības in-
tegrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta do-
tācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis – veicināt Latvijā dzīvojošo 
mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sa-
biedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un 

ŠONeDēļ uN tuRPMāk
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nodibinājumu projektspēju, nodrošinot apmācības 
projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu saga-
tavošanā un projektu īstenošanā.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16516/.

izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākumam 
“Zvejas ostas un izkraušanas vietas”

Lauku atbalsta dienests izslu-
dina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiro-
pas Savienības Eiropas Jūrlie-
tu un zivsaimniecības fonda 

(EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības at-
tīstībai (ZRP) pasākumam “Zvejas ostas un izkrau-

šanas vietas”.

Pieejamais pirmās kārtas publiskais finansējums ir 
8 000 000 EUR.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja 
tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu ie-
gādei, ir viens gads; ja tiek veikta būvniecība – divi 
gadi kopš LAD lēmuma par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu stāšanās spēkā.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16517/.

eLPA izsludina projektu konkursu “Rīgas 
reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”

Biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse” ar prieku iz-
sludina projektu konkursu, kurā plānots piešķirt 
finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru 
juridiskā adrese un darbības vieta ir Rīgas plānoša-
nas reģionā. Konkursa mērķis ir Rīgas plānošanas 
reģionā veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, 
iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai 
skaitā mazākumtautību NVO darbu, un uzlabot 
romu integrāciju sabiedrībā. Projektu konkurss ie-
dalīts šādās jomās:

mazākumtautību NVO atbalsta projekti;1) 
pilsoniskās sabiedrības attīstības projekti;2) 
starpkultūru dialoga projekti;3) 
romu integrācijas projekti.4) 

Projektu konkursā pretendentiem nav jābūt līdz-
finansējumam projektu īstenošanai, bet ir nepie-
ciešama sadarbība ar citu organizāciju idejas īste-
nošanā. Projektu īstenošanas laiks: no 2015. gada 
1. augusta līdz 2016. gada 31. janvārim.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16514/.

Apstiprināti visi Latvijas būvnormatīvi

Ministru kabineta (MK) 30. jūnija sēdē apstiprinā-
ti 16 Latvijas būvnormatīvi, nosakot prasības, kas 
jāievēro, projektējot dažādu veidu būves, kā arī 
nosaka būvizmaksu noteikšanas kārtību, inženier-
izpētes noteikumus būvniecībā un būvju tehniskās 
apsekošanas darbu kārtību.

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki 
likumi un MK noteikumi, kas apkopoti atbilstoši 
būvniecības procesam un kopā ar būvizstrādājumu 
atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu 
sarakstu vienuviet publicēti Ekonomikas ministri-
jas mājaslapā: Latvijas būvnormatīvs LBN 222–15 
“Ūdensapgādes būves”, LBN 223–15 “Kanalizācijas 
būves”, LBN 262–15 “Elektronisko sakaru tīkli”, LBN 
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224–15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 
būves”, LBN 501–15 “Būvizmaksu noteikšanas kār-
tība”, LBN 208–15 “Publiskas būves”, LBN 005–15 
“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, LBN 221–
15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 
201–15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 242–15 “Da-
basgāzes ārējo gāzesvadu sistēma”, LBN 243–15 

“Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzes-
vadu sistēma”, LBN 241–15 “Dabasgāzes iekšējo 
gāzesvadu sistēma”, LBN 405–15 “Būvju tehniskā 
apsekošana”, LBN 003–15 “Būvklimatoloģija”, LBN 
002–15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumteh-
nika” un LBN 211–15 “Dzīvojamās ēkas”. Visi šie 
Latvijas būvnormatīvi stājās spēkā 1. jūlijā.

Apstiprināti noteikumi neregulāro 
pasažieru pārvadājumu veikšanai
30. jūnijā valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas 
izstrādātos noteikumus par neregulāro un speciālo 
regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanu.

Noteikumi nosaka pārvadājumu veikšanas kārtī-
bu, tajā skaitā grupas izveidošanas nosacījumus 

un brauciena nosacījumus, prasību līgumā obligāti 
iekļaut informāciju par brauciena maršrutu, mērķi, 
pasažieru skaitu, pakalpojumu izpildes datumu un 
norēķinu kārtību, pazīšanas zīmes lietošanas nosa-
cījumus autobusam, kas tiks izmantots neregulāro 
vai speciālo regulāro pakalpojumu veikšanā, kā arī 
samaksas veikšanas kārtību par sniegtajiem pakal-
pojumiem.

izmaiņas maternitātes, slimības un 
paternitātes pabalstu piešķiršanas kārtībā

Kopš 1. jūlija, pieprasot slimības vai maternitātes 
pabalstu, nav nepieciešams darba devēja apstip-
rinājums par darbinieka neierašanos darbā darb-
nespējas periodā, proti – darba devējam nevajag 
aizpildīt darba ņēmējam izsniegtās darbnespējas 
lapas B sadaļu “Darba devēja informācija”. To pa-
redz 30. jūnijā valdībā apstiprinātās izmaiņas MK 
noteikumos “Vidējās apdrošināšanas iemaksu al-
gas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdro-
šināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un 
izmaksas kārtība” un “Obligātās sociālās apdroši-
nāšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arod-
slimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas 
un aprēķināšanas kārtība”.

Ņemot vērā, ka papīra formāta darbnespējas lapas 
pakāpeniski aizstās ar vienotajā veselības nozares 
elektroniskajā informācijas sistēmā sagatavotajām 
darbnespējas lapām, pieprasot pabalstu, cilvēkam 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) būs 
jāiesniedz tikai iesniegums. Tādējādi pabalstu varēs 
pieprasīt arī elektroniski. VSAA lēmumu par slimī-
bas vai maternitātes pabalsta piešķiršanu pieņems, 
pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elek-
troniskās informācijas sistēmā sagatavoto darbne-
spējas lapu. Savukārt darba devējs informāciju par 
darbiniekiem izsniegtajām darbnespējas lapām sa-
ņems Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās de
klarēšanas sistēmā (VID EDS).

Līdz 2016. gada 1. janvārim plānots pārejas pe-
riods, kad izsniegs arī papīra formāta darbnespējas 
lapas.

Pašvaldības var pieteikties finansiālam 
atbalstam vienoto kAC izveidei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) aicina pašvaldības līdz 21. jūlijam iesniegt 

pieteikumus valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru (KAC) izveidei. Valsts budžetā 
šim mērķim šogad paredzēti 919 739 eiro, un tie tiks 
piešķirti centru pielāgošanai un aprīkošanai, darba-
vietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai.
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Pašvaldību pieteikumi jāizstrādā saskaņā ar MK 
2015. gada 26. maija noteikumiem nr. 260 “Kārtī-
ba, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts bu-
džeta dotāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu 
nozīmes attīstības centros”. Tāpat ir jāpievieno 
pašvaldības domes lēmums par vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveidi un telpu plāns šā centra 
izvietojumam. Pašvaldības līdzfinansējums norā-
dāms 30% apjomā no nepieciešamajiem izdevu-
miem vienotā centra izveidei un 50% apjomā no 
vienotā centra uzturēšanas izmaksām. Papildus 
pašvaldība var līdzfinansēt pašvaldības klientu ap-

kalpošanas speciālista atlīdzību.

VARAM izveidotā komisija pieteikumu vērtēšanu 
veiks līdz 18. augustam, secīgi notiks līgumu slēg-
šana. Plānots, ka septembra sākumā VARAM sāks 
pašvaldību klientu apkalpošanas speciālistu mācī-
bas par valsts minimālā pakalpojumu groza snieg-
šanu vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar VARAM 
Publisko pakalpojumu departamenta direktoru 
Aivaru Draudiņu (66016555; aivars.draudins@va-
ram.gov.lv) vai eksperti Maiju Anspoku (66016538; 
maija.anspoka@varam.gov.lv).

Pašvaldības aicinātas izvirzīt savas 
pludmales Piekrastes balvai

Kampaņā “Mana jūra” jau trešo gadu tiks pasniegta 
Vides izglītības fonda ieviestā Piekrastes balva. Tās 
izcīņa norisinās sadarbībā ar Zilā karoga kampaņu, 
kas Latvijā apvieno tās pašvaldības, kuras iegulda 
darbu un pūles piekrastes atbildīgā apsaimnie-
košanā. Piekrastes balva aicina izvēlēties Latvijas 
labāko atpūtas vietu pie ūdens, kura iegūs šo at-
zinības zīmi, ar ko lepoties visas nākamās sezonas 
garumā.

Piekrastes balvas mērķis ir noskaidrot Latvijā iemī-
ļotāko pludmali (gan pie jūras, gan pie iekšzemes 
ūdeņiem), kā arī popularizēt mazāk zināmas atpū-
tas vietas pie ūdeņiem. Piekrastes balvas ieguvēju 
noteiks iedzīvotāju balsojums sabiedriskā medija 
portālā www.lsm.lv, taču nominantus šim godam 
izvirza pašvaldība – no katras pašvaldības drīkst iz-
virzīt vienu pludmali neatkarīgi no tā, vai tā atrodas 
pie jūras vai pie iekšzemes ūdeņiem.

Par balvas nominantu var kļūt gan oficiāla, gan ne-
oficiāla publiska, bez maksas pieejama labiekārtota 
atpūtas vieta pie ūdens. Pirmās kārtas nominantus 
paziņos 10. augustā, kad sāksies balsojums portālā 
www.lsm.lv, kurā varēs piedalīties ikviens intere-
sents un savas piekrastes patriots.

Kampaņu “Mana jūra 2015” īsteno Vides izglītības 
fonds ar EEZ un Norvēģijas Finanšu instrumenta 
granta atbalstu un sadarbībā ar Latvijas preziden-
tūru Eiropas Savienības Padomē.

izsludināts konkurss “eiropas Atzinības 
zīme valodu apguvē”
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinā-
jusi konkursu “Eiropas Atzinības zīme valodu apgu-
vē”, kura mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt 
oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus. 
Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir starptau-
tiska balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācī-
šanas un apguves projektiem. Tā ir Eiropas Komisi-

jas iniciatīva, kas darbojas kopš 1998. gada visās Ei-
ropas Savienības valstīs, Norvēģijā un Īslandē. Kopš 
2002. gada projektā piedalās arī Latvija.

Šogad konkurss notiek jau astoto reizi, un tajā ai-
cināti pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves 
projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valo-
du apguves iespējas. Konkursā var piedalīties valsts 
pārvaldes iestādes, fiziskas personas, neformālās 
izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi) 
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un komersanti. Šogad konkursa tematiskās priori-
tātes ir valoda kā sociālās iekļaušanās veicinātāja 
un valodu apguve un sports.

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 10. augustam. 
Plašāka informācija par konkursu, tā nolikums un 
pieteikuma veidlapa ir pieejama VIAA mājaslapā: 
www.viaa.gov.lv.

Rīgas Doma tornis rekonstrukcijas laikā 
kļūst par mākslas darbu

Jau pusgadu Rīgas Domā notiek vērienīgi restaurā-
cijas darbi, atjaunojot katedrāles rietumu kapelas 
un nostiprinot torni, – tiek mainītas un protezētas 
Doma torņa nesošās sijas, kā arī likts jauns jumta 
segums. Rīgas Doma tornis tiks papildināts arī ar 
septiņiem jauniem zvaniem, kas savu skanējumu 
gaidījuši Doma dārzā.

Jūnijā sadarbībā ar būvuzņēmumu “Arčers” tika 
realizēta biedrības “Ascendum” projekta “Mans 
Doms” radošā iniciatīva – uz Rīgas Doma torņa re-
konstrukcijas laikā uzstādīti atzītā grafiķa Paula Lie-
pas jaunradītie darbi, kuru motīvi vēsta par kated-
rāles arhitektūras senajām vērtībām.

“Izmantojot torņa rekonstrukciju, tehnisko ten-
tu esam pārvērtuši par estētisku vērtību, paceļot 
mākslas darbu virs Rīgas 65 metru augstumā un 
ļaujot to baudīt ikvienam pilsētniekam un tās vie-
sim,” teic projekta “Mans Doms” vadītājs Gatis 
Vectirāns.

Video saite uz prezentācijas video pieejams šeit: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=3SPr1NWGLTc.

Pedvālē apskatāmi jauni mākslas darbi

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja 2015. gada ra-
došajā sezonā “Akmens. Vēsts” tapusi jauna vides 
mākslas objektu un skulptūru izstāde. Mākslas dar-
bus veidojuši tēlnieki no ASV, Skotijas un Latvijas.

Izstādē apskatāmi divi vides mākslas objekti, kas 
veidoti no čuguna un akmens, – amerikāņu tēlnie-
ka Džima Brenera “Polārzvaigzne” un skotu tēlnieka 
Džordža Bīzlija veidotais “X”. Savukārt amerikāņu 
tēlnieka Karla Bilingslija nerūsējošā tērauda skulp-
tūra “Ziemeļvējš” atklāj no Amerikas dienvidiem 
nākušā mākslinieka divējādās sajūtas par Latviju – 

gan auksto ziemeļu vēju, gan garās, gaismas pilnās 
dienas vasaras saulgriežu laikā.

Izstādes ekspozīciju papildina arī Pedvāles saimnie-
ka Ojāra Feldberga veidotais vides mākslas objekts 
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“Pielāgošanās” un eksponētā “Akmens sēkla Skoti-
jai”. Ikvienam parka apmeklētājam ir iespēja nodot 
šim akmenim savu vēstījumu. 30. augustā māk

slinieks Ojārs Feldbergs šo akmens sēklu vedīs uz 
Skotiju, lai 5. septembrī to iestādītu Skotijas zemē 
kopā ar tai nodotajiem vēstījumiem.

Jūras svētkos Ventspilī meklēs Zelta zivtiņu

11. un 12. jūlijā Ventspilī tiks svinēti tradicionālie 
Jūras svētki, kuru vadmotīvs šogad – “Zelta zivti-
ņu meklējot” (zelts – pārticības simbols un lustī-
gas dzīvošanas krāsa, zivs – īstā Ventspils garša). 
Svētku vadmotīvs sevi apliecinās populāru mūziķu 
koncertos, sporta, aktīvas nodarbes un atpūtas pa-
sākumos lieliem un maziem, ventspilniekiem un 
pilsētas viesiem.

Galvenie svētku pasākumi notiks 11. jūlijā no pulk-

sten 11 Ostas ielas promenādē. Svinot svētkus, Zelta 
zivtiņu meklējot, apmeklētāji varēs pārbaudīt savu 
veiksmi tiešā nozīmē – visas dienas garumā te dar-
bosies Zelta zivtiņas vēlēšanās iecirknis, kurā savu 
karstāko vēlēšanos varēs iemest vēlēšanās urnā, 
no kuras svētku noslēgumā viens biļetens tiks izlo-
zēts un apbalvots ar ceļojumu četrām personām uz 
Zviedriju, bet laimēt varēs arī ventus, nofotografē-
joties kopā ar Zelta zivtiņas māksliniecisko objektu 
un lejupielādējot bildes: Visitventspils.com. Svētku 
pasākumi notiks arī Livonijas ordeņa pilī, Amatu 
mājā, pie Galvenās bibliotēkas, pludmales volejbo-
la laukumā, Ventas upes akvatorijā, tirgus laukumā 
un bērnu parkā “Fantāzija”. Svētku dienas vakarā 
pulksten 21 Reņķa dārzā sāksies Jūras svētku balle.

12. jūlijā svinības turpināsies Mazajos Jūras svēt-
kos ar īpašām programmām bērnu parkos, Piejūras 
brīvdabas muzejā un Herberta Dorbes memoriāla-
jā muzejā “Senču putekļi”.

Ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls 
“Vadātājs” 10. jūlijā pieturēs kuldīgas 
mākslinieku rezidencē

10. jūlijā festivāla “Vadā-
tājs” pietura būs Kuldīgas 
mākslinieku rezidence 
Kuldīgā, Pils ielā 2. Festi-
vāla programma Kuldīgā 
ietvers mūzikas koncer-
tus, etīžu teātri, laikmetī-
gās dejas performanci un 
īsfilmu programmu.

No plkst. 19 visi aicināti uz laikmetīgā dejā veidotu 
veloizrādi “ABi” – horeogrāfes Lilijas Liporas veido-
tajā iestudējumā piedalīsies triālists Jānis Lācis un 
dejotāja Eva Vancāne. “Nerten” ir Latvijā vienīgais 
etīžu teātris, kura radītāji ir literāts un žurnālists 

Toms Treibergs un mākslinieks Svens Kuzmins. Kā 
viens, tā otrs teātrī darbojas kā dramaturgi, reži-
sori un aktieri vienā personā. Koncertā dzirdēsiet 
“Marko spēlē flautu”, bet noslēgumā uzstāsies an-
samblis “Manta”, kas pērn saņēmis gan Zelta mik-
rofonu par labāko alternatīvās mūzikas albumu, 
gan Alternative.lv gada balvu, bet pavisam nesen 
vinila plates formātā laidis klajā savu debijas albu-
mu “Manta”. Visa vakara garumā tiks demonstrēta 
Latvijas jauno režisoru īsfilmu programma, kā arī 
Latvijas mūzikas videoizlase “Videoritmi”.

Ceļojošais festivāls “Vadātājs” ir radošo nozaru 
kopprojekts – izbraukuma pasākums, kurā vieno-
jas dažādi mākslas un kultūras veidi. Katrā norises 
vietā “Vadātājs” piedāvā īpaši veidotu programmu, 
iesaistot arī vietējos māksliniekus un kultūras aktī-
vistus. Festivāla ideja ir decentralizēt norises Lat-
vijas kultūras kartē, aktualizējot vai atklājot jaunas 



pasākumu vietas, sadarbības iespējas, kā arī iepa-
zīstinot māksliniekus un publiku. Iniciatīvas autori 
ir pieredzējuši kultūras produktu radītāji: Kalncie-
ma kvartāla komanda, mūzikas producenti biedrī-
ba “Hi” un ansamblis “Manta” sadarbībā ar virkni 
Latvijas kultūras un mākslas profesionāļu.

Pirmā festivāla pietura bija 15. maijā Zaķumuižā, 
tam sekoja viesošanās Mākslas telpā “Mala” Cēsīs 
23. maijā. Pēc Kuldīgas pasākuma nākamā pietura 

būs 26. septembrī “Filcītī” Limbažos un 3. oktobrī – 
Ideju mājā Aizputē.

Pašvaldības un nevalstiskās kultūras organizācijas 
tiek aicinātas piedalīties un kļūt par nākamajām 
“Vadātāja” pieturām!

“Vadātājs” norisēm aicinām sekot: www.face-
book.com/CelojosaisFestivals un @vadatajsfest 
Twiterī.

Preiļu novada pašvaldība veicina zivju 
atražošanu un pavairošanu

Preiļu novadā realizēti divi Zivju fonda atbalstīti 
projekti, kas tika īstenoti, lai saglabātu un aizsargā-
tu zivju resursus novada ūdenstilpēs un veicinātu 
zivju atražošanu, pavairojot līdaku resursus Pelēču 
ezerā. Šis ir ceturtais gads, kad Preiļu novada dome 
realizē zivju mazuļu pavairošanas projektu publis-
kajās ūdenstilpēs. Iepriekšējos gados, piesaistot 
projektu finansējumu, Pelēču ezers tika papildināts 
ar zandartu un līdaku mazuļiem. Arī šogad 27. jūni-
jā Pelēču ezerā tika ielaisti 8000 līdaku mazuļu.

Lai aizsargātu zivju resursus pret nelikumīgu mak-
šķerēšanu, pašvaldība pirmo reizi startēja Zivju 
fonda programmā ar projektu “Materiāli tehnisko 
līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasāku-
miem Preiļu novada ūdenstilpēs”. No SIA “Nippon 

auto” par summu 6042 eiro pašvaldība iegādājās 
piepūšamo gumijas laivu, laivas motoru un laivas 
pārvadāšanas piekabi. Materiāli tehniskie līdzekļi 
nodoti Preiļu novada pašvaldības policijas rīcībā, 
kas novadā veic pasākumus, lai novērstu nelikumī-
go zveju novada ūdenstilpēs.

Daugavpilī atklāti zili brīnumi

1. jūlijā Daugavpilī, bijušā kinoteātra “Renesanse” 
telpās, atklāts bērnu zinātkāres centrs “Zili brīnu-
mi”. Centru ar Daugavpils pilsētas domes līdzdalību 
un finansiālu atbalstu veido biedrība “V.I.U.C”.

Zinātkāres centrs “Zili brīnumi” piedāvā uz zināt-
nes principiem balstītu interaktīvu ekspozīciju un 
iespējas pašiem izmēģināt dažādas tehnoloģijas 
un pārbaudīt dabas likumus. Centra apmeklējums 

būs interesants gan lieliem, gan maziem, bet īpaši 
tiek gaidīti bērnudārzu vecāko grupu un 1.–7. kla-
šu audzēkņi. Centrā tiks organizētas arī aizraujošas 
un izglītojošas nodarbības, demonstrējumi, bērnu 
nometnes, būs iespēja organizēt bērnu jubilejas un 
citus pasākumus.

“Zili brīnumi” Daugavpilī ir ceturtais bērnu zinātnes 
centrs Latvijā. Šāds zinātnes centru tīkls ļauj apko-
pot spēkus, efektīvāk izmantot resursus un iesaistī-
ties vērienīgāku projektu realizēšanā.

http://www.facebook.com/CelojosaisFestivals
http://www.facebook.com/CelojosaisFestivals


Alūksniešu fotogrāfijas izstādē Veros

No 4. līdz 26. jūlijam starptautiskajā mākslas simpo-
zijā “Kilometre of Sculpture” alūksniešu sadraudzī-
bas pilsētā Veros Igaunijā būs aplūkojama Alūksnes 
novada pašvaldības rīkotā fotogrāfiju konkursa 
“Māksla manā pilsētā” laureātu darbu izstāde. 

Alūksnes novadu simpozijā ar savām fotogrāfijām 
pārstāv konkursa “Māksla manā pilsētā” laureāti – 
Valts Čibals, Elīna Dambe un Diāna Lozko.

Vairāk informācijas par simpoziju un tajā notieko-
šajiem pasākumiem mājaslapā: http://sculpture.
ee/.

Piedalies tūrisma akcijā “22 vasaras 
krāsas” un laimē velosipēdu!

No 1. jūlija līdz 30. septembrim Valmieras Tūrisma 
informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar Kocēnu, Burt-
nieku un Beverīnas novadiem, kā arī Cēsu TIC aicina 
ikvienu – individuālu ceļotāju, ģimenes ar bērniem, 
draugu kompānijas, tūristu grupas – piedalīties aiz-
raujošā tūrisma akcijā “22 vasaras krāsas”.

Lai piedalītos akcijā, interesentiem jādodas pēc ak-
cijas bukleta uz Valmieras TIC, Cēsu TIC, kādu no 
apkārtnes tūrisma informācijas punktiem vai akcijā 
iesaistītajiem uzņēmumiem un apskates objektiem. 
Pēc tam trīs mēnešu laikā jāapmeklē vismaz devi-
ņi no 22 objektiem, viesojoties katrā novadā kaut 
vienu reizi un izmantojot to piedāvātos tūrisma 
pakalpojumus. Ciemojoties apskates vietā, jābūt 
īpaši vērīgam, jo būs jānoskaidro pareizā atbilde uz 
jautājumu, kas minēts bukletā pie katra apskates 
objekta, piemēram, vai saimniecībā dzīvojošie zaķu 
truši ir zaķu un trušu krustojums? Ekskursijas bei-
gās, ja būsiet raduši pareizo atbildi uz jautājumu, 
saņemsiet īpašu uzlīmi, kas jāielīmē bukletā.

Kad iegūtas vismaz deviņas uzlīmes, aizpildītais ak-
cijas buklets līdz 17. oktobrim jāaiznes vai jānosūta 
pa pastu uz Valmieras TIC vai Cēsu TIC.

Akcijas noslēguma pasākums plānots 30. oktobrī, 
kad 15 ceļotāji izlozes kārtībā saņems balvas no tū-
risma akcijā iesaistītajiem uzņēmumiem un galve-
no balvu – tūristu klases velosipēdu – no Valmieras 
pilsētas pašvaldības, pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs” un “Aktīvā tūrisma cen-
tra EŽI”.

Plašāka informācija par akciju vortālos: www.visit.
valmiera.lv un www.tourism.cesis.lv.

VSS499 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Adresācijas noteikumi”, 2. pielikums.

VSS  207 – Par koncepcijas projektu “Koncepcija 
par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts 
vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sis-

tēmas izveidi”, 3. pielikums.

Par Informatīvā ziņojuma “Par Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumā noteikto normu attiecināšanu uz pašvaldī-
bām” projektu, 4. pielikums.

LPS NeSASkAņO

http://sculpture.ee/
http://sculpture.ee/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4866&document_id=4866
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4865&document_id=4865
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4864&document_id=4864


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

VSS707 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investī-
cijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu pro-
duktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru 
ietvaros” pirmās un trešās projektu iesniegumu at-
lases kārtas īstenošanas noteikumi”

VSS710 – Plāna projekts “Pieaugušo izglītības pār-
valdības modeļa ieviešanas plāns 2015. – 2020.”

VSS711 – Noteikumu projekts “Kārtība un kritēriji, 
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības gru-
pās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pār-
celšanai uz nākamo klasi”

VSS702 – Informatīvais ziņojums “Par Nacionālās 
identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īste-
nošanas starpposma 2012.–2014.gadā novērtēju-
mu””

VSS681 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba 
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam 
ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.3. pasā-
kuma “Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām 
un vardarbības mazināšana ģimenē” īstenošanas 
noteikumi”

VSS698 – Rīcības plāna projekts “”Ģimenes valsts 
politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam” īste-
nošanai 2015. – 2017.gadā”

VSS699 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ku-
ģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”
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