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Rugājos atklāj pirmo LPS un “Swedbank” 
memorandā ieplānoto bankomātu

Ar bankomāta atklāšanu Rugājos pagājušajā ne-
dēļā uzsākta finanšu pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana Latvijā, kā to paredz Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) un “Swedbank” parakstī-
tais sadarbības memorands.

Saskaņā ar šo iniciatīvu 15 Latvijas novados, ku-
ros šobrīd nav neviena bankomāta, tiks uzstādīti 
“Swedbank” naudas izmaksas aprāti. Līdz gada bei-
gām “Swedbank” bankomātus plānots uzstādīt arī 
Amatas, Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Ciblas, 
Garkalnes, Krustpils, Pārgaujas, Riebiņu, Rundāles, 
Sējas, Vārkavas, Jēkabpils un Daugavpils novadā. 
Banka apņēmusies uzstādīt bankomātus arī tajos 
novados, kuros citas kredītiestādes nākotnē varētu 
izlemt noņemt savus bankomātus.

Šā gada aprīlī tika noslēgts sadarbības memorands 
starp “Swedbank” un LPS par finanšu pakalpoju-
mu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. 
Saskaņā ar parakstīto memorandu “Swedbank” 
arī atbalstīs ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos 
Latvijas novados, piedāvājot kreditēšanas pakal-
pojumus, kas būs īpaši pielāgoti novadu uzņēmēju 
un iedzīvotāju vajadzībām, – gan mikrokredītus ne-
lielu pamatlīdzekļu iegādei vai apgrozāmo līdzekļu 
papildināšanai uzņēmumiem, gan hipotekāros kre-
dītus ar atvieglotiem nosacījumiem mājokļa iegā-
dei ģimenēm ar bērniem, gan arī ēku energoefekti-

vitātes finansēšanu. Tāpat 2015. gadā “Swedbank” 
apņemas atbalstīt vismaz 600 skolēnu mācību uz-
ņēmumu izveidi, lai dotu iespēju skolas vecuma 
jauniešiem gūt pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā.

LPS savukārt apņemas aicināt pašvaldības sadarbo-
ties finanšu pakalpojumu nodrošināšanā un iedzī-
votāju apmācībā – ierādot telpas bankomātiem, or-
ganizējot seminārus uzņēmējiem un iedzīvotājiem, 
kā arī savos informācijas resursos izvietojot infor-
māciju par bankomātu atrašanās vietām un bankas 
darbinieku vizīšu laikiem. Tāpat LPS apņemas sek-
mēt efektīvāku finanšu pakalpojumu izmantošanu 
gan pašvaldību, gan uzņēmēju un iedzīvotāju vidū, 
ieviešot karšu un attālinātu norēķinu iespējas paš-
valdībās un izglītības iestādēs.

Aicinām pieteikties “ZZ Dats” un 
“Swedbank” forumam “Pašvaldība – 
digitālās sabiedrības veidotāja”

“ZZ Dats” un “Swedbank” aicina pašvaldību va-
dītājus un vadošos finanšu jomas darbiniekus ap-
meklēt forumu “Pašvaldība – digitālās sabiedrības 
veidotāja”. Forums norisināsies 15. septembrī 
“Swedbank” centrālajā ēkā Balasta dambī 1A Rīgā 
plkst. 10:00–15:40. Dalība forumā – bezmaksas.

Forumā nozares eksperti un speciālisti, to skaitā arī 
LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis, apskatīs pašvaldī-
bām aktuālus jautājumus – e-pārvaldes prioritātes, 
pašvaldību sadarbības iespējas informācijas tehno-
loģiju jomā un Eiropas projektu realizācijā, valsts 
un pašvaldību sadarbību sociālajā jomā, e-pakal-
pojumu risinājumu ieviešanu u.c.

Aicinām reģistrēties forumam šeit: http://kur.
ir?forums līdz 1. septembrim. Plānotā darba kārtī-
ba atrodama Infolapas 1. pielikumā.

LPS pārstāvji Pasaules samitā par klimatu 
un teritorijām

Francijas pilsētā Lionā no 1. līdz 2. jūlijam notika 
Pasaules samits par klimatu un teritorijām. Tajā 
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pirms ANO konferences par klimatu C0P21, kas no-
tiks decembrī Parīzē, piedalījās vietējo pašvaldību 
un reģionālā līmeņa politiķi un sabiedrisko organi-
zāciju pārstāvji no 73 valstīm. Kopumā vairāk nekā 
1000 dalībnieku uzsvēra vietējo pašvaldību lomu 
cīņā ar klimata izmaiņām. Dalībniekus viesmīlīgi uz-
ņēma Ronas–Alpu reģions tā prezidenta Žana Žaka 
Kerāna (Jean-Jack Queyranne) vadībā.

Darbs bija organizēts plenārsēdēs un darbnīcās. 
Plenārsēdēs uzstājās Francijas prezidents Fransuā 
Olands, ministri, starptautisko organizāciju prezi-

denti, daudzu ievērojamu pilsētu mēri, reģionālā 
līmeņa pārstāvji un citas augsta ranga amatperso-
nas, norādot uz reģionālo valdību un pašvaldību sa-
darbības nozīmi cīņā pret klimata izmaiņām. Darbs 

ritēja desmit darbnīcās, piemēram, darbnīcās par 
finansēm klimatam, transportu, enerģiju, terito-
rijas plānošanu, lauksaimniecību u.c. Apkopotie 
darbnīcu priekšlikumi tika prezentēti samita ple-
nārsēdē.

Daudzi dalībnieki – Vankūveras, Ženēvas un Kopen-
hāgenas mēri, Dienvidaustrālijas premjerministrs, 
un citi – norādīja uz jau paveikto un izteica kon-
krētas apņemšanās mazināt klimata izmaiņas, tā 
nododot spēcīgu ziņu valstu valdībām un starptau-
tiskajiem lēmumu pieņēmējiem. Tika uzsvērts, cik 
svarīgi ir iekļaut vietējās pašvaldības un reģionus 
turpmākajās sarunās, lai kopīgi noturētu pasaules 
sasilšanu zem 2 grādu pēc Celsija robežas.

Samita noslēgumā tika pieņemta deklarācija, ko 
parakstīja 50 vietējo un reģionālo pašvaldību tīk-
lu un sabiedriskās organizācijas. Tajā izteikts at-
balsts kopīgai cīņai pret klimata izmaiņām, uzsvēr-
ta finanšu atbalsta nozīme teritoriju iniciatīvām un 
prasība iekļaut pašvaldību pasākumus nacionā-
lajā ieguldījumā. Deklarācija lasāma šeit: http://
en.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUWSCT/
PAR_TPL_IDENTIFIANT/16/1258-event.htm...

No Latvijas samitā piedalījās Carnikavas novada 
domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica un LPS pa-
domniece vides jautājumos Gunta Lukstiņa. 

ŠONeDēļ uN tuRPMāk

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane ceturtdien, 9. jūlijā, piedalīsies 
Latvijas Radio raidījuma “Krustpunktā” diskusijā 
par uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos.

Alojā trešdien, 8. jūlijā, notiks Alojas uzņēmēju 
konsultatīvās padomes gada jubilejas pasākums. 

INFORMācIJA NO LPS PāRStāvNIecīBAS BRISeLē

Pētniecības, zinātnes un inovācijas 
komisārs apliecina politisko gribu 
sadarboties ar pašvaldībām

9. jūlijā Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācijas eiro-
pas Reģionu komitejā pārstāvis Rīgas domes Dro-
šības, kārtības un korupcijas novēršanas jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Dainis turlais de-

batēs ar eiropas komisijas pētniecības, zinātnes 
un inovācijas komisāru karlušu Muedašu (Carlos 
Moedas) uzsvēra nepieciešamību vietējām un re-
ģionālajām pašvaldībām aktīvi iesaistīties inovāci-
ju veicināšanā.

D. Turlais aicināja Eiropas Komisiju veidot atgrie-
zenisko saiti ar vietējām un reģionālajām pašval-
dībām, lai nepastarpināti iegūtu informāciju par to 
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aktivitātēm inovācijas un pētniecības jomā. “Jau 
patlaban daudzas pašvaldības var lepoties ar veik-
smīgiem piemēriem. Rīgā mēs specializējamies ino-
vatīvos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
un transporta risinājumos. Speciāli izveidots Infor-
mācijas un tehnoloģiju centrs nodrošina vairāku 
e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 
Rīgas pilsētas pašvaldības policija radījusi unikālu 
mobilo aplikāciju iedzīvotāju saziņai ar policiju,” 
norādīja Turlais.

Latvijas delegācijas pārstāvis uzsvēra nepiecieša-
mību inovācijas un pētniecības aktivitātēm nodro-
šināt pienācīgu finansējumu, lai tādējādi veidotu 
sadarbību starp Eiropas strukturālajiem un investī-
ciju fondiem un Eiropas Savienības (ES) pētniecības 
programmu „Apvārsnis 2020”.

Atbildot Latvijas delegācijas pārstāvja Reģionu ko-
mitejā sadarbības aicinājumam, Muedašs aplieci-
nāja, ka ieguldīs politisko gribu un strādās kopā ar 
pašvaldībām un Reģionu komiteju, lai ar jaunās “Zi-
nāšanu apmaiņas platformas” starpniecību varētu 
sasniegt konkrētus rezultātus. Reģionu komiteja un 
Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģene-
rāldirektorāts patlaban veido “Zināšanu apmaiņas 
platformu”, kas būs centrālais elements, veidojot 
sadarbību pētniecības un inovāciju jomā. Komisārs 
arī atklāja, ka, viņaprāt, tieši inovācijas ir veids, kā 
laukos uzlabot dzīves kvalitāti, vienlaikus nepaslik-
tinot ekoloģisko situāciju.

“Inovācijām jābūt konkurētspējīgas ekonomikas 
pamatā. Patlaban ES dalībvalstīs Eiropas struktu-
rālo un investīciju fondu līdzekļu piesaiste investīci-
jām joprojām ir problemātiska, tāpēc šiem fondiem 
jāsadarbojas ar programmu “Apvārsnis 2020”,” 

skaidroja Muedašs. Tāpat viņš uzsvēra, ka program-
mā “Apvārsnis 2020” jāiesaista ne tikai vēl vairāk 
mazo un vidējo uzņēmumu, bet arī jaunas akadē-
miskās institūcijas, kas iepriekš šo instrumentu da-
žādu iemeslu dēļ nav varējušas izmantot.

Debates ar pētniecības, zinātnes un inovācijas ko-
misāru Karlušu Muedašu norisinājās Eiropas Re-
ģionu komitejas 113. plenārsesijā. Latvijas delegā-
ciju pārstāvēja Auces novada domes priekšsēdētājs 
Gints Kaminskis, Mālpils novada domes priekšsē-
dētājs Aleksandrs Lielmežs, Rundāles novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Jēkabpils pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, Rīgas 
pilsētas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dai-
nis Turlais, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents un Ventspils pilsētas domes priekšsē-
dētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis 
Vītoliņš.

Rīgas domes Informācijas un tehnoloģiju centrs ar 
savu pieredzi e-pakalpojumu ieviešanā iepazīstinās 
starptautisku auditoriju Eiropas Liberāļu un demo-
krātu grupas organizētajā seminārā “Ieviešot “e” 
e-pārvaldē: vai informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju risinājumi var veicināt labu pārvaldību”. 
Seminārs norisināsies 13. oktobrī Briselē Atvērto 
durvju dienās.

Latvijas delegācija Reģionu komitejā 
uzsver Austrumu partnervalstu lomu

Reģionu komiteja 8.–9. jūlijā plenārsesijā Briselē 
(Beļģijā) atzinumā par Eiropas kaimiņattiecību po-
litikas nākotni uzsvēra, ka jaunajai politikai jāņem 
vērā ne tikai dalībvalstu, bet arī vietējo un reģionā-
lo pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības viedoklis 
un loma gan prioritāšu izvēlē, gan rezultātu izvēr-
tēšanā.

Plenārsēdes dalībnieki apstiprināja vairākus Latvi-
jas un Lietuvas delegāciju kopīgi iesniegtos grozī-
jumus, kuros uzsvērts, ka jāveicina decentralizācija 
Austrumu partnerības valstīs. Latvijas delegāci-
jas pārstāvis Auces novada domes priekšsēdētājs 
Gints kaminskis aicināja ņemt vērā 21.–22. mai-
jā Rīgā Austrumu partnerības samitā nolemto: 
“Mums jāņem vērā Austrumu partnerības samita 
kopīgajā deklarācijā ietvertā atsauce uz CORLEAP 



īstenotajām aktivitātēm vietējo un reģionālo paš-
valdību līmenī, kā arī aicinājums Eiropas Komisijai 
nodrošināt piemērotu, mērķētu atbalstu vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām, lai atbalstītu to 
lomu Austrumu partnerības mērķu sekmēšanā,” 
uzsvēra Kaminskis.

Jau ziņots, ka LPS jūnija beigās iesniegusi Eiropas 
Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašinā-
šanās sarunu ģenerāldirektorātam priekšlikumus 
Eiropas kaimiņattiecību politikas izmaiņām kā at-
bildi uz Eiropas Komisijas un augstās pārstāves 
kopīgo apspriešanas dokumentu “Ceļā uz jaunu 
Eiropas kaimiņattiecību politiku”. LPS sagatavota-
jā dokumentā apkopoti būtiskākie 18. jūnijā Rīgā 
notikušā LPS un PLATFORMAS organizētā semināra 
“Pārmaiņas Eiropas kaimiņattiecību politikā: Aus-
trumu partnerība” dalībnieku – Eiropas Savienības 
un Austrumu partnerības valstu pašvaldību un to 
asociāciju – priekšlikumi.

Sākusies pieteikšanās “atvērto dienu” 
semināriem Briselē

“Atvērto dienu” semināri notiks 12.–15. oktobrī 
Briselē un būs veltīti tēmai “Eiropas reģioni un pil-

sētas: partneri investīcijām un izaugsmei”. “Atvērto 
dienu” semināri Eiropas reģionu un pilsētu nedēļā 
notiks jau 13. reizi, un tos rīko Reģionu komiteja 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Interesentiem ir ie-
spēja izvēlēties sev interesantākos no vairāk nekā 
100 piedāvātajiem semināriem, kuros piedalīsies 
pārstāvji no 177 reģioniem un pilsētām. Pieteikties 
dalībai semināros varat šajā tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/
register.cfm.

Šogad Latviju semināros pārstāvēs Rīgas pilsēta 
un vidzemes plānošanas reģions. Rīga piedāvā 
piedalīties seminārā “ceļā uz elastīgu, ilgtspējīgu 
un resursefektīvu enerģētikas savienību – eiropas 
galvaspilsētu un reģionu loma” (semināra kods 
13A06). Tajā vairākas ES dalībvalstu galvaspilsētas 
iepazīstinās ar savām stratēģijām un aktivitātēm 
enerģijas drošības, elektroenerģijas un gāzes mo-
nitoringa un efektīvu siltumapgādes tīklu jomā, kā 
arī energoefektīviem projektiem sabiedriskā trans-
porta sektorā.

Savukārt vidzemes plānošanas reģions rīko semi-
nāru “Nostājoties uz pareizā ceļa: pieejams trans-
ports gados vecākiem cilvēkiem” (semināra kods 
13C08), piedāvājot labās prakses piemērus viedos 
risinājumos pieejama transporta nodrošināšanā ve-
cāka gadagājuma cilvēkiem. Seminārs norisināsies 
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13. oktobrī, un to organizē Flandrijas–Eiropas sa-
darbības aģentūra, Katalānija, Arnhem Nihmegen 
pilsētreģions, Eindhovenas pilsēta, Liverpūles pil-
sēta, Flandrija, Southend-on-Sea pašvaldība, AGE 
Platform Europe un POLIS tīkls. 

Reģionu komiteja aicina piešķirt pašvaldī-
bām lielākus resursus migrantu uzņemša-
nas vajadzībām

Reaģējot uz pašreizējiem ES plāniem migrācijas 
jomā, Reģionu komiteja 8.–9. jūlijā Briselē plenārse-
sijā pieņēma rezolūciju “Ilgtspējīga ES pieeja migrā-
cijai”, uzsverot pilsētu un reģionu lielo nozīmi mig-
rantu integrācijā un aicinot dalībvalstis piešķirt paš-
valdībām lielākus resursus šīs problēmas risināšanai.

Debatēs Eiropas Liberāļu un demokrātu grupas sa-
nāksmē Latvijas delegācijas pārstāvis Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu ko-
mitejas priekšsēdētājs Dainis turlais aicināja vērīgāk iz-
vērtēt un atšķirt legālas un nelegālas migrācijas ga-
dījumus. “Mēs nedrīkstētu veicināt nelegālu robežu 
šķērsošanu, kas ir likuma pārkāpums. Domājot par 
patvēruma meklētāju izmitināšanu ES dalībvalstīs, 
nebūtu jāaizmirst par ANO Konvenciju par bēgļu 
statusu, kas joprojām ir spēkā,” norādīja Turlais.

Jau ziņots, ka ES dalībvalstu iekšlietu ministri 9. jū-
lijā vienojās par šobrīd Itālijā un Grieķijā esošo 
40 000 patvēruma meklētāju izmitināšanu citās 
dalībvalstīs 20. jūlijā. Savukārt 9. jūlijā sasauktajā 
Latvijas Republikas Saeimas ārkārtas sēdē, kuru ar 
45 deputātu parakstiem sasauca opozīcijas partijas 
un “Nacionālā apvienība”, lēmums par uzdevuma 
došanu valdībai izskaidrot bēgļu jautājumu kvoru-
ma trūkuma dēļ netika pieņemts.

Zemkopības ministrija

•	 Apstiprināta kārtība līdzdalībai pašvaldību no-
zīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu būv-
niecībā un uzturēšanā

Valdība 7. jūlijā apstiprināja kārtību, kādā risinā-
mi jautājumi par pašvaldību un citu personu sav-
starpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas 
sistēmu un pašvaldību nozīmes koplietošanas me-
liorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uz-
turēšanā. Noteikumi nosaka, kādā veidā risināma 
koplietošanas meliorācijas sistēmu darbības ap-
maksa, ja tās atrodas divu vai vairāku pašvaldību 
administratīvajā teritorijā.

Būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmak-
sas aprēķina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdī-
tājs, kura zemes robežās atrodas meliorācijas sistē-
ma, vai pēc savstarpējas vienošanās – kompetents 
sertificēts eksperts atbilstoši meliorācijas sistēmas 
sateces baseina laukumam un konkrētā zemesga-
bala platībai.

Izmaksu piekritību katram zemes īpašumam vai tie-
siskajam valdījumam aprēķina proporcionāli katra 
zemes īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosacītu iz-
maksu vienību attiecībai pret nosacītām kopējām 

izmaksu vienībām, izmantojot noteikumos ietver-
tās aprēķinu formulas.

Situācijās, ja zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītā-
ji ir savstarpēji vienojušies par koplietošanas me-
liorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksu sadali, šos noteikumus nepie-
mēro, izņemot gadījumus, ja viens no zemes īpaš-
niekiem ir pašvaldība vai valsts.

Ja kāds zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura 
zemes robežās atrodas meliorācijas sistēma, atsa-
kās no līdzdalības būvniecībā, ekspluatācijā vai uz-
turēšanā un nepiedalās izmaksu segšanā, tad citi 
zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, vai pašvaldī-
ba ir tiesīga nodrošināt attiecīgā objekta piespiedu 
sakārtošanu. Savukārt divas vai vairākas pašvaldī-
bas par veicamajiem darbiem un izdevumu segša-
nas kārtību vienojas savstarpēji.

Pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sis-
tēmas statusu meliorācijas sistēma iegūst ar paš-
valdību domes lēmumu. Pašvaldība var piedalīties 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
ja pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmu ietekmē pali, vēja radīti ūdens uzplūdi te-
ritorijās gar jūras krastu un upju grīvās, plūdu dēļ 
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radusies meliorācijas sistēmas avārija vai avārijas 
draudi, hidrotehnisko būvju uzturēšana, kas neat-
bilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistē-
mas ekspluatāciju un uzturēšanu un rada avārijas 

draudus, kā arī ūdensnoteku uzturēšana, kas neat-
bilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistē-
mas ekspluatāciju un uzturēšanu un rada avārijas 
draudus.

Labklājības ministrija

•	 Atkārtoti iepirkumi apmācību un supervīzijas 
nodrošināšanai pašvaldību sociālā darba spe-
ciālistiem

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fon-
da atbalstu uz 2015. gada 1. septembri pārcēlusi 
pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” ieviešanas uzsākšanu. Pasākumā 
nodrošinās apmācības un supervīziju pašvaldību 
sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto so-
ciālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciā-
listiem.

Ir uzsākta atkārtota pretendentu pieteikšanās ap-
mācībām un supervīzijai, jo pirmais iepirkums, kas 
bija izsludināts maijā, noslēdzās bez rezultāta. LM 
pēc iepirkuma beigām savā interneta vietnē pub-
licēs sarakstu ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, 
kuri būs ieguvuši tiesības īstenot apmācības un 
supervīziju laikā no 2015. gada 1. septembra līdz 
2016. gada beigām.

Apmācības plānotas, lai paaugstinātu sociālo dar-
binieku profesionālo kompetenci un prasmes, kas 
nepieciešamas ikdienas darbā ar dažādu mērķgru-
pu klientiem, piemēram, strādājot ar ģimenēm ar 
bērniem, cilvēkiem ar atkarībām, vardarbībā cietu-
šiem cilvēkiem u. tml.

Supervīzijas galvenais mērķis ir dot iespēju speciā-
listiem analizēt un izvērtēt savu profesionālo dar-
bību, konstatēt problēmjautājumus un rast tiem 
risinājumus, tādējādi attīstot savu profesionālo 
kompetenci un pilnveidojot kopējo institūcijas pa-
kalpojuma kvalitāti. Tiks piedāvātas gan grupu, gan 
individuālās supervīzijas.

Apmācības un supervīziju nodrošinās visā Latvijas 
teritorijā. Lai saņemtu kompensācijas 50% apmērā 
no Eiropas Sociālā fonda, pašvaldības slēgs indivi-
duālus līgumus ar LM sarakstā iekļautajiem pakal-
pojumu (apmācības un supervīzija) sniedzējiem.

Plašāka informācija: www.lm.gov.lv/text/140.

•	 veicinās jauniešu iesaisti sabiedriskajā un dar-
ba dzīvē

Lai veicinātu to jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, 
iesaisti izglītībā un nonākšanu darba tirgū, sadarbī-
bā ar pašvaldībām tiks īstenoti atbalsta pasākumi šo 
jauniešu apzināšanai un viņu zināšanu un prasmju 
attīstīšanai. Valdība 7. jūlijā apstiprināja Izglītības 
un zinātnes ministrijas izstrādātos Ministru kabine-
ta noteikumus, kas nosaka atbalsta pasākumu īste-
nošanas kārtību, lai attīstītu to jauniešu prasmes, 
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu (NEET) un 
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

Atbalsts plānots jauniešiem vecumā no 15 līdz 
29 gadiem (ieskaitot), lai veicinātu viņu iesaisti izglī-
tības un profesijas iegūšanā, tostarp aroda apguvē 
pie amata meistara. Atbalsts plānots arī jauniešu so-
ciālo iemaņu un prasmju attīstīšanā, viņus iesaistot 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektā “PROTI un DARI” jaunieši tiks sasniegti, 
motivēti un konsultēti. Jauniešu prasmju attīstīšana 
veicinās šo jauniešu iesaisti mācībās, NVA un Valsts 
izglītības attīstības aģentūras piedāvātajos pasā-
kumos, nodarbinātībā, nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā. Lai mērķa grupas jaunietis 
saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un savām indi-
viduālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu, tiks 
nodrošināta dažādu jomu pārstāvju iesaiste, kā arī 
tiks sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas. Pa-
matā plānots īstenot neformālās mācīšanās akti-
vitātes. Ikvienam projektā iesaistītajam jaunietim 
tiks izstrādāta individuālā pasākumu programma 
un piesaistīts mentors, kurš palīdzēs īstenot indivi-
duālo programmu un sasniegt mērķus.

Projekta kopējais plānotais finansējums ir deviņi 
miljoni eiro, tajā skaitā ESF finansējums 7,65 miljoni 
eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1,35 miljoni. 
Projektu īstenos Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra, kā sadarbības partnerus piesaistot 
pašvaldības un to stratēģiskās sadarbības partne-
rus. Vairāk: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=4
0346031&mode=mk&date=2015-07-07.

http://www.lm.gov.lv/text/140
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40346031&mode=mk&date=2015-07-07
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40346031&mode=mk&date=2015-07-07


Rīgas pašvaldības policistu sportiskie 
panākumi

10. jūlijā Rīgas domes Drošības, kārtības un korup-
cijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsē-
dētājs Dainis Turlais, Rīgas pilsētas izpilddirektors 
Juris Radzevičs, Latvijas Olimpiskās komitejas ģe-
nerālsekretārs Žoržs Tikmers un Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pār-
valdes priekšniece Dina Vīksna sveica Rīgas pašval-
dības policistu komandu, kas no Pasaules policis-
tu un ugunsdzēsēju sporta spēlēm ASV pārvedusi 
daudzas uzvaras un medaļas. Šogad šajās spēlēs 
piedalījās 12 000 sportistu no 70 valstīm, spēkiem 
mērojoties 60 sporta veidos.

Rīgas pašvaldības policijas komandas pārstāvji sīvā 
konkurencē izcīnīja desmit medaļu komplektus des-
mit dažādās sporta disciplīnās. Zelta medaļas ieguva 
Normunds Jurāns kultūrismā un stieņa spiešanā, Lin-
da celmiņa smagatlētikā, Gatis Augustāns un uģis 
Puķītis pludmales volejbolā, Mārtiņš ļabis un volde-
mārs ļaudāms stenda airēšanā un edgars Simanovičs 
pusmaratonā. Par sudraba medaļu īpašniekiem kļuva 
Linda celmiņa šķēpmešanā un kopā ar Dagni Jurge-
lānu arī stenda airēšanā jauktajā grupā un Mārtiņš 
Dzērve, kaspars Meržvinskis, Guntis vanags, Guntis 
Buķis, Andis Priede, Raimonds vaikulis, Dagnis Jur-
gelāns, edijs Neilands, Rolands Brenčs un toms cel-
miņš basketbolā. Arī citās sporta disciplīnās Rīgas paš-
valdības policijas pārstāvji uzrādīja labus rezultātus.

Rīgas un Gaujas apkaime –  
eiropas gastronomijas reģions

Rīgas‒Gaujas reģions, tāpat kā Orhūsa un centrālā 
Dānija un Lombardijas reģions Itālijā, ieguvis iespē-
ju 2017. gadā kļūt par Eiropas gastronomijas reģio-
nu (European Region of Gastronomy). Šāds tituls ik 
gadu tiek piešķirts diviem vai trim tīkla reģioniem. 
Tīkla dibinātāji ir septiņi reģioni no dažādām Eiro-
pas valstīm: Ziemeļbrabantes province Nīderlandē, 
Orhūsa un centrālā Dānija, Bergamo reģions Itālijā, 
Provansas–Alpu–Azūra krasta apgabals Francijā, 
Barselonas province Katalonijā, Miņjo reģions Por-
tugālē un Rīga un Latvija.

Rīgas–Gaujas reģions, kura vadošais partneris 
ir Rīgas tūrisma attīstības birojs, bet sadarbī-
bas partneri – Gaujas Nacionāla parka tūrisma 
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klasteris, Siguldas novada dome, valmieras pil-
sētas pašvaldība un cēsu novada pašvaldība, 
izstrādājis īpašu pasākumu un sadarbības pro-
grammu, ko kopīgi īstenos 2017. gadā. Projekts 
galvenokārt vērsts uz gastronomijas tūrisma vei-
cināšanu un Gaujas Nacionālā parka kā tūrisma 

galamērķa stiprināšanu. Projektā vērība tiks pie-
vērsta arī izglītībai, pilsētu un lauku mijiedarbībai, 
veselīgas pārtikas un uztura jautājumiem, ēdienu 
tradīcijām, restorānu un viesmīlības nozīmei un 
kultūrai, uzņēmējdarbībai un inovāciju nozīmei 
gastronomijā.

Ikšķilē – pirmie Operetes svētki!

Sestdien, 18. jūlijā, Ikšķilē notiks pirmais Opere-
tes festivāls. Tas sāksies plkst. 12 Ikšķiles luterāņu 
baznīcā ar koncertu – veltījumu operetes teātra 
atdzimšanai “Ar Mīlestību...” un turpināsies Tīnū-
žu muižas pagalmā ar koncertuzvedumu bērniem 
“Paukojam un šmaukojam” un “Sarunām pie kafi-
jas tases” Ikšķiles kultūras namā. Dienas gaitā dar-
bosies telts, kur apmeklētāji varēs fotografēties 
operetes varoņu kostīmos, apmeklēt filmu sean-
sus, izstādi, tirdziņu un atrakcijas.

Plkst. 20 Ikšķiles brīvdabas estrādē izskanēs dzirk-
stošs Operetes festivāla galā koncerts, kurā uzstā-
sies Sonora Vaice, Ingus Pētersons, Jolanta Strikai-
te, Dainis Skutelis, Alisa Zinovjeva, Artūrs Mangu-

lis, Marlēna Keine, Laura Teivāne, Nauris Indzeris, 
Emīls Kivlenieks, dejotāji un Operetes orķestris 
diriģenta Guntara Bernāta vadībā. Pirmajā daļā 
klausītājus priecēs nedaudz piemirstā, bet savulaik 
tik populārā latviešu komponistu operešu mūzika, 
savukārt koncerta otrajā daļā valdīs dzīvespriecīgs 
Rietumeiropas klasisko operešu melodiju virpulis. 
Svētku noslēgumā – Valšu vakars Ikšķiles estrādē, 
kur ikviens Štrausa un citu slavenu valšu kompo-
nistu mūzikas pavadībā varēs izdejoties pēc sirds 
patikas. Garlaikoties neļaus arī Operetes orķestra 
spēlētās polkas un galopi.

Vairāk: www.operetesfonds.lv, facebook.com/Lat-
vijasOperetesFonds un www.draugiem.lv/opere-
tesfonds.

Divdesmito reizi svinēs “Dzīres kuldīgā”

No 16. līdz 19. jūlijam Kuldīga pārvērtīsies par vies-
mīlības citadeli un savējo salidojumu, uz 20. Kuldī-
gas pilsētas festivālu “Dzīres Kuldīgā” lielā skaitā 
pulcējot esošos un bijušos kuldīdzniekus, kā arī 
visus, kurus uzrunā Kuldīgas radošais, dzīvais gars.

Svētki sāksies ceturtdien, kad norisināsies Amat-
nieku tirgus lustes, kas četru dienu garumā pulcēs 
īpaši daudz pašmāju aroda meistaru. Pirmo reizi 
Kliņģeru ielā darbosies “Dzīru sēta”. Grandioza so-
lās būs “Dzīru” atklāšana plkst. 23.30 Māras dīķī – 
“Dzīres Kuldīgā” ar krāšņu šovu uz ūdens aizsāks 
franču teātris “Ilotopie”, uzburot grandiozu mitolo-
ģisku stāstu, kurā reāli un pārdabiski tēli iegūs spē-
ju pārvietoties pa ūdens virsmu. Tiem, kas vēlēsies 
pagarināt “Dzīru” atklāšanas uzburto brīnumaino 
noskaņu, jādodas uz Rātslaukumu, kur plkst. 1 nak-
tī koncertā “Mūzika mēnessgaismā” muzicēs solisti 

Raimonds Bramanis un Inga Šļubovska kopā ar Lat-
vijas Nacionālās operas mūziķiem.

No piektdienas plašā un daudzveidīgā pasākumu 
plāna jāizceļ Senioru svētki, kas norisināsies Pil-
sētas dārzā. Ja nebūs pagūts uz svētku atklāšanu, 
Māras dīķī ar teātri “Ilotopie” būs iespējams satik-
ties arī dienasgaismā. Pievakarē Rātslaukumā būs 
iespējams noklausīties Jāņa Lūsēna muzikālās ap-
vienības “Promenāde” koncertu. “Dzīru” apmeklē-
tājiem jau pierasts, ka svētku piektdiena noslēdzas 
ar īpaši gatavotu un tikai Kuldīgā baudāmu brīvda-
bas koncertu vasaras vakarā.

Sestdien, 18. jūlijā, visas dienas garumā dažādās 
vietās pilsētā norisināsies neskaitāmi koncerti, te-
ātra izrādes un citi pasākumi. Iesakām nepalaist 
garām biedrības “Siera klubs” sarūpēto Latvijas 
novadu Siera dienu, tāpat ik gadu interesanta ir 
Zeļļu piestātne ar radošajām darbnīcām, tirdziņu, 
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kurzemnieku skābputru un citiem gardumiem. Rāts-
laukumā varēs izmēģināt spēkus vēja zvanu darb-
nīcā un šokolādes meistarklasē, pilsētas estrādē – 
piedalīties radiovadāmo automodeļu sacensībās, 
Liepājas ielā – iemēģināt kosmonautu trenažieri 
“Orbitrons”, bet parkā pie pareizticīgo baznīcas – 
apskatīt festivāla “Dzintara istaba” mopēdus. “Dzī-
ru” viesa obligātajā programmā jāiekļauj Alekšupī-
tes pasākumu “trio” – ekstrēmais upītes skrējiens, 
ūdens karnevāls un superatrakcija “Zelta ikrs”, ku-
ras košās bumbiņas spēj sagādāt īstus pārsteigu-
mus saviem īpašniekiem. Ik gadu ar īpašu entuzias-
mu kuldīdznieki pošas tradicionālajam “Dzīru” gā-
jienam, kas sestdienas vakarā plkst. 21 dosies cauri 
vecpilsētai uz pilsētas estrādi.

Svētdien, svētku izskaņas dienā, pilsētas estrādē 
Latvijas spēkavīru čempionāta posmā spēkiem mē-
rosies Latvijas spēcīgākie vīri, Pilsētas dārzā varēs 

baudīt šurumburumu visai ģimenei “Padzīvosim 
zaļi”, bet Kuldīgas novada domes zālē plkst. 16 aici-
nām noklausīties arfas mūzikas solo koncertu, kurā 
uzstāsies Dārta Tīsenkopfa. “Dzīres” nebūtu “Dzī-
res” bez olu kariem, tāpēc no plkst. 17 olu karos 
estrādē spēkosies veiklākie olu ķērāji, bet plkst. 19 
Rātslaukumā 20. “Dzīres Kuldīgā” noslēgs koncerts 
“Lai dzirkstī prieks!”.

ventspilī notiks motobraucēju salidojums

No 17. līdz 19. jūlijam Ventspilī notiks gadskārtē-
jais starptautiskais Baltijas jūras reģiona valstu mo-
tobraucēju salidojums “Kurland Bike Meet 2015”. 
Kopējais dalībnieku un apmeklētāju skaits plānots 
ap 5000 no visas Latvijas un tuvējām ārvalstīm – 
Zviedrijas, Baltkrievijas, Somijas, Igaunijas, Lietu-
vas un Krievijas.

Sestdien plkst. 13 pilsētas ielās būs skatāma moto-
parāde, kas noslēgsies Reņķa dārzā, kur svētki tur-
pināsies ar teatralizētu uzvedumu no motociklistu 
dzīves “Baikeris un Reindžeris”. Būs arī iespēja no-
fotografēties pie motocikliem un ar motociklistiem.

Sestdienas vakarā plkst. 21.15 notiks Pliko brau-

ciens un grupas “Latvian Blues Band” programma 
“Blues & Bikes”. Nakts noslēgums – mūzikas un 
deju ritmos.

Nīcenieki aicina uz melleņu lasīšanas 
čempionātu

Lai iesaistītu novada iedzīvotājus un viesus aktīvā 
atpūtā un popularizētu veselīgu un aktīvu dzīves-
veidu, 18. jūlijā plkst. 9 Nīcas novada Jūrmalciema 

kāpās notiks jau trešais Melleņu lasīšanas čem-
pionāts. Sacensties varēs ne tikai par to, kurš trīs 
stundu laikā būs salasījis visvairāk ogu, bet arī čet-
rās īpašās disciplīnās – “Ašākais ogotājs”, “Skaistāk 
noformētais groziņš”, “Lielākās ogas īpašnieks” un 
“Dūšīgākā komanda”.



Dalībniekiem obligāta iepriekšpieteikšanās līdz 
15. jūlijam pa tālruni 28361268. Dalības maksa pa-
sākumā – trīs eiro. Uz pasākumu un atpakaļ kursēs 
pašvaldības transports – izbraukšana plkst. 8 no Nī-

cas novada domes stāvlaukuma.

Ar pasākuma nolikumu var iepazīties novada mā-
jaslapā www.nica.lv.

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 
2015” – arī “Pikšās” un Dikļos

16. jūlijā plkst. 13 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā 
“Pikšas” Dobeles novadā notiks starptautiskā folk-
loras festivāla “Baltica 2015” novadu diena un tās 
ieskaņas koncerts “Mantojums”, bet plkst. 18 varēs 
noklausīties koncertu Dobeles vēsturiskajā tirgus 
laukumā. Koncertos piedalīsies folkloras kopa no 
Norvēģijas un Latvijas grupas no Burtnieku, Dag-
das, Dobeles, Ludzas, Saulkrastu un Vārkavas nova-
da, kā arī Liepājas un Rīgas.

Jaunizveidotajā Neikenkalna dabas koncertzālē Ko-
cēnu novada Dikļos notiks muzikāls pasākums divās 

daļās. Tautas mūzikas koncerts ar skanīgo nosau-
kumu “Saule dziesmu vizināja” sāksies plkst. 18, un 
tajā uzstāsies folkloras kopas no Latvijas un Igauni-
jas. Pasākuma otrajā daļā tiks atskaņota komponis-
ta Uģa Prauliņa unikālā tautas mūzikas kolekcija – 
cikls “Pagānu gadagrāmata”.

Festivāls “Baltica” norisināsies no 15. līdz 19. jūli-
jam, un plaša un daudzveidīga programma izska-
nēs gan Rīgā, gan vairākās citās vietās Latvijā. To 
kuplinās etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, 
tautas mūzikas grupas, stāstnieki un citi individu-
ālie izpildītāji. Starptautiskajā festivālā piedalīsies 
ap 200 kopu no Latvijas, kā arī desmit ārvalstu gru-
pas.

Svinēsim Maizes dienu āraišos!

19. jūlijā jau 13. reizi Amatas novada Āraišu vēj-
dzirnavās tiks svinēta Maizes diena, godināti cepēji 
un senās tradīcijas turpinātāji. Jau pieteikušies de-
viņi apkārtējo pagastu un novadu maizes cepēji, arī 
īstā lauku saimniece Ilze Briede no “Donām”.

Pasākuma rīkotāji – Āraišu vējdzirnavu māju saime, 
biedrība “Anno 1852” un etnogrāfe Indra Čekste-

re – lielus un mazus ciemiņus aicinās ceļojumā 
pa Kukulīša taku, iepazīstinot ar maizes cepšanas 
un citām gudrībām. Kā ik gadu, tiks sumināti seno 
saimnieku un saimnieču vārdu īpašnieki – Jēkabi 
un Annas. Maizes dienā būs gan Annas pankūku, 
gan Jēkaba maizes cepšana, degustācija un Kukuļ-
tirdziņš ar maizes cepēju, siera sējēju, bitenieku, 
zāļu tēju vācēju un amatnieku darinājumiem. Mai-
zes dienā viesi varēs izstaigāt visus vējdzirnavu stā-
vus un aplūkot restaurēto iekārtu.

Jubileju gads Lubānas novadā
No 14. līdz 31. jūlijam Lubānas novada tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā apskatāma 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 
veidota izstāde “Jubileju gads”.

Februārī aprit 50 gadu kopš operas “Zelta zirgs” 

pirmizrādes Latvijas Nacionālajā operā. Rainis, ku-
ram šogad plaši izskan 150 gadu jubilejas pasāku-
mi, lugu “Zelta zirgs” uzrakstīja 1909. gadā emigrā-
cijā Lugāno. Turpinot jubileju skaitļu rindu, operas 
“Zelta zirgs” mūzikas autoram Arvīdam Žilinskim 
šogad – 110, Antiņa lomas izpildītājam Jānim Zā-
beram – 80.

http://www.nica.lv


Operas “Zelta 
zirgs” īpašais pie-
vilkšanas spēks 
neapšaubāmi bija 
populārais un 
iemīļotais dzie-
dātājs Jānis Zā-
bers Antiņa lomā. 
Komponistes El-
gas Īgenbergas 
veltīto dziesmu 
ciklu ar Jāņa Ga-
vara vārdiem dzir-

dējām Jānim Zāberam veltītajā jubilejas koncert-
uzvedumā “Pie Aiviekstes”. Te, pie Aiviekstes, 
Meirānu Kalpaka pamatskolā, ar Antiņa ārijas 
ierakstu Jāņa Zābera izpildījumā tradicionāli aiz-
sākas zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstī-
galas”.

Godinot šāgada četrkāršo jubileju – Rainim, Žilin-
skim, Zāberam un “Zelta zirgam” –, Arvīda Žilinska 
operas “Zelta zirgs” brīvdabas oriģināliestudējums 
ar Jāni Kurševu un Jolantu Strikaiti galvenajās lo-
mās būs XXIII Starptautisko Siguldas opermūzikas 
svētku centrālais notikums.

Šonedēļ Alūksnē – Puķu draugu saiets un 
ātrumlaivu sacensības

18. jūlijā Latvijas Puķu 
draugu saieta dalībnieki 
apmēram 80 kilometru 
garā maršutā varēs iepa-
zīties ar Alūksnes novada 
skaistākajiem puķu dār-
ziem – septiņām sētām 
un divām pašvaldības 

aprūpētām teritorijām. Viesus savās sētās uzņems 
Baložu ģimene Ziemera pagastā, Pūpolu ģimene, kā 
arī Tīcu ģimenes zemnieku saimniecība “Sprogas” 
Jaunalūksnes pagastā, Guntis Meisters Jaunlaice-
nes pagastā, Līču ģimene Mārkalnes pagastā un 
alūksnieši – Veliranda Šļivka un Pāvels Priedeslaipa 
un Dambju ģimene. Puķu draugu saieta dalībnieki 
varēs veldzēties arī Jaunlaicenes muižas parka un 

muižas muzeja sarūpētajā svētku atmosfērā, kā arī 
aplūkot Alūksnes Jauno pili, floristu plenēra dalīb-
nieku radītos vides objektus tās apkārtnē un nova-
da mākslinieku darbu izstādi “Ziedi sajūtās”.

Dienas vidū saieta dalībnieki atgriezīsies Alūksnē, 
kur varēs ieturēt pusdienu maltīti un baudīt kultū-
ras un sporta aktivitāšu programmu. Visas dienas 
garumā Pilssalā notiks tirdziņš, kur būs iespējams 
iegādāties gan dažādus stādus un dēstus, gan 
amatniecības darinājumus. Alūksnes ezerā būs ie-
spēja sekot līdzi Eiropas un Baltijas čempionātam 
ūdensmotosportā, kur par Eiropas un Baltijas čem-
pionāta godalgām sacentīsies ātrumlaivu piloti no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Polijas. Va-
karā Puķu draugu saieta dalībnieki atkal pulcēsies 
Pilssalas estrādē uz kopīgu vakariņošanu un noslē-
guma pasākumu. Vēlāk būs arī zaļumballe ar mūzi-
ku dažādām gaumēm.

Par Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētāju ievēl Jāni āboliņu

Ārkārtas sēdē 7. jūlijā par Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais opozīcijas līde-
ris Jānis Āboliņš.

Par Jāni Āboliņu nobalsoja Imants Balodis, Ilze Kreiš-
mane, Lāsma Krūmiņa, Dace Kļava, Jānis Āboliņš, 



Raimonds Graudiņš, Ilgonis Rags un Jānis Mazi-
tāns. Savukārt par Vitu Volonti balsoja Aivars Tros-

ka, Anita Streile, Māris Mālmeisters, Andis Pēter-
sons, Laima Prekele, Vita Volonte un Juris Reihlers.

Par Ministru kabineta noteikumu “Reģionālās at-
tīstības koordinācijas padomes nolikums” projektu 
un tā anotāciju, 2. pielikums.

VSS-1119 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Noteikumi par nodokļu maksātāju un no-
dokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts 
ieņēmumu dienestā”, 3. pielikums.

LPS NeSASkAņO

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

VSS-731 – Informatīvais ziņojums “Par rādītā-
ju – republikas pilsētu iekšzemes kopprodukts un 
pievienotā vērtība – iegūšanas iespējām un šādas 
informācijas iegūšanas nodrošināšanai nepiecieša-
mo finansējumu” 

VSS-724 – Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā”

VSS-726 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robe-
žas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai”

VSS-727 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robe-
žas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai”

VSS-737 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 
“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas 
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasī-
bām””

VSS-718 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru in-
frastruktūras pieejamību lauku teritorijās” īsteno-
šanas noteikumi”

VSS-743 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””

VSS-719 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kva-
litāti””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363269
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363262
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363262
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363278
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363256
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363256
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4877&document_id=4877
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4876&document_id=4876



