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Publisko pirmā “Latvijas e-indeksa” 
rezultātus, pašvaldību grupā labākie rādītāji 
Valmierai un Dobeles un Strenču novadiem

Šīs nedēļas sākumā ir publiskoti pirmie “Latvijas 
e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo paš-
valdību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. 
Pašvaldību vidū augstākos rezultātus republikas 
nozīmes pilsētu grupā uzrāda Valmiera, lielo no-
vadu grupā – Dobeles novads un mazo novadu 
grupā – Strenču novads.

Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījums iegūts, ap-
kopojot informāciju par pašvaldību e-vides infra-
struktūru, interneta resursu popularitāti, e-pārval-
des pakalpojumiem un līmeni, informācijas sistē-
mu un datu drošību, kā arī netiešus indikatorus par 
cilvēku prasmēm pašvaldībā. Informācija e-indeksa 
izveidei pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēša-
nu un datus papildinot ar citu pieejamo informāci-
ju. Latvijas pašvaldību e-indeksu izstrādā visu part-
neru pārstāvju darba grupa, savukārt metodika un 
indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru 
SKDS, datu ieguvi veicot 2014. gada septembrī un 
oktobrī.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis uzsver: “Laikā, kad informācijas 
tehnoloģiju un infrastruktūras pieejamība ikdienā 

palielinās arvien vairāk – optiskie pieslēgumi, 4G, 
viedtālruņi –, valsts pārvaldei un pašvaldībām jā-
cenšas sekot līdzi mūsdienu tendencēm un piedāvāt 
pakalpojumus, kas nodrošina arī mūsdienīga, teh-
noloģiski aprīkota cilvēka prasības. Valsts pakalpo-
jumus nevar skatīt atrauti no pašvaldību pakalpo-
jumiem, un arī otrādi, jo iedzīvotājiem nav būtiska 
pakalpojuma “piederība”, svarīga ir pieejamība un 
kvalitāte. Tehnoloģiju pielietošana, digitālās pras-
mes prasa jaunas zināšanas ne tikai no valsts un 
pašvaldību darbiniekiem, bet arī no iedzīvotājiem. 
Cerams, ka šis e-indeksa pētījums nebūs tikai vien-
reizēja akcija, bet turpināsies ilgtermiņā, ļaujot se-
kot līdzi pakalpojumu attīstībai, piedāvās klientu 
apmierinātības rādītājus, veicinās pozitīvās piere-
dzes apmaiņu un piedāvās kvalitatīvus pētījumus.”

Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmanto-
šanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 
2014. gadā “Latvijas e-indeksa” partnerības inicia-
tīvu uzsāka “Lattelecom” un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar 
partneriem – LPS, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru.

“Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti lejuplādē-
jami šeit: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati.
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LPS Domes sēdē viesosies VARAM 
ministrs kaspars Gerhards

LPS Domes sēdē piektdien, 30. janvārī, viesosies 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
kaspars Gerhards.

LPS ir uzaicinājusi K. Gerhardu piedalīties sēdē, lai 
iepazīstinātu ar savu skatījumu uz prioritātēm mi-

nistra amatā, kuru viņš ieņem nepilnus trīs mēne-
šus. Šī būs līdz šim plašākā ministra tikšanās ar paš-
valdību vadītājiem pēc stāšanās amatā. 

Domes sēdē ir uzaicināta piedalīties arī valsts 
kontroliere elita krūmiņa, lai pārrunātu pēdējā 
laika VK atzinumus un pārmetumus pašvaldī-
bām.

Domes sēde notiks 30. janvārī plkst. 9.00 Rīgas 
domes sēžu zālē.

ŠoneDēļ un tuRPMāk

tiešsaistes diskusija par programmas 
“Apvārsnis 2020” iespējām pētniecības un 
attīstības un inovāciju finansēšanai

LPS aicina interesentus uz tiešsaistes diskusiju par 
programmas “Apvārsnis 2020” iespējām pētnie-
cības un attīstības un inovāciju finansēšanai, kas 
notiks 29. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.30 LPS 
ēkā Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē.

Sarunā piedalīsies ES fondu vērtēšanas eksperte 
Daces tola.

“Apvārsnis 2020” ir Eiropas programma, kas pare-
dzēta pētniecības, attīstības un inovāciju finansē-
šanai. Tās pamatdoma ir nodrošināt finansējumu, 
lai uzņēmēja ideja par jaunu produktu vai pakal-
pojumu nonāk tirgū, un nodrošināt inovāciju ie-
viešanu un tehnoloģiju pārnesi, tāpat arī zinātniski 
pētniecisko institūciju un augstskolu sadarbību ar 
uzņēmējiem.

ES nav īpašu prasību par to, kam jābūt pieteikuma 
iesniedzējam, taču pamatā programma orientēta 
uz MVU atbalstu. Pastāv iespēja pieteikumus ie-
sniegt arī bezpeļņas organizācijām.

Programmas sadaļas izveidotas saskaņā ar ES Ko-
misijas noteiktajiem mērķiem, t.sk. veselība, ener-
goefektivitāte, reģionālā attīstība, transports.

Diskusijas mērķis – parādīt, kā MVU vai cilvēks ar 
inovatīvu ideju var saņemt atbalstu tās īstenošanai 
un komercializācijai.

Pasākumam būs nodrošināta video tiešraide inter-
netā. Tas nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas 
ierasties uz diskusiju klātienē, varēs vērot tā norisi 

internetā, kā arī piedalīties diskusijās un uzdot jau-
tājumus. Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mā-
jaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

notiks LPS Domes sēde

Kā jau minēts, 30. janvārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 
11.30 Rīgas domes ēkā notiks LPS Domes sēde.

Darba kārtībā:
tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās •	
attīstības ministru Kasparu Gerhardu;
saruna ar valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu;•	

par LPS 2015. gada ieņēmumu un izdevumu •	
tāmi;
par LPS 26. kongresu;•	

dažāda informācija.•	

LPS tehnisko problēmu komitejas sēdē 
viesosies Būvniecības valsts kontroles 
biroja direktors

LPS tehnisko problēmu komitejas sēdē otrdien, 
27. janvārī, viesosies Būvniecības valsts kontroles 
biroja direktors Pēteris Druķis, lai pārrunātu biro-
ja sadarbību ar pašvaldībām.

Komitejas sēde notiks LPS mītnē M. Pils ielā 1, 
4. stāva zālē 27. janvārī plkst. 13.00.

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


Darba kārtībā:
1. Par Būvniecības valsts kontroles biroja sadar-

bību ar pašvaldībām (ziņo: Būvniecības valsts 
kontroles biroja direktors P. Druķis).

2. Par optiskā tīkla projektu – problēmas, risinā-
jumi (ziņo: LVRTC pārstāvji).

3. Par MK noteikumu projektu “Ugunsdrošības 
noteikumi” (ziņo: J. Vaivods, VUGD Uguns-
drošības uzraudzības pārvaldes Rūpniecisko 

avāriju risku un svarīgo objektu nodaļa).
4. Par likumprojektu “Ūdenssaimniecības pa-

kalpojuma likums”, priekšlikumi 2. lasīju-
mam. LPS pozīcija (ziņo: Baiba Gulbe, Latvijas 
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu 
asociācijas izpilddirektore; līdzziņo: T. Janso-
ne, VARAM Vides aizsardzības departaments; 
A. Salmiņš, LPS padomnieks; A. Akermanis, 
LPS padomnieks).

InfoRMācIJA no LPS PāRStāVnIecīBAS BRISeLē

Pašvaldībām ir iespēja dalīties pieredzē 
un atrast jaunus sadarbības partnerus eS 
dalībvalstīs “Atvērto dienu” semināros 
Briselē
12.–15. oktobrī eS dalībvalstu pašvaldībām un ci-
tām organizācijām būs iespēja apmeklēt eiropas 
Reģionu un pilsētu “Atvērto dienu” seminārus 
Briselē, lai dalītos savā pieredzē par veiksmīgi īs-
tenotajiem teritoriālās sadarbības projektiem, kā 
arī atrastu jaunus partnerus turpmākām aktivitā-
tēm. Šo pasākumu jau 13. reizi rīkos eS Reģionu 
komiteja un eiropas komisijas Reģionālās politi-
kas ģenerāldirektorāts.

“Jāatzīmē, ka 2014. gada 6.–9. oktobrī “Atvērto 
dienu” laikā Briselē 107 semināros piedalījās gan-
drīz 6000 politiķu, pašvaldību darbinieku un dažā-
du jomu speciālistu no 192 reģioniem un pilsētām, 

pārstāvot kopumā 31 valsti. Pasākumu apmeklēja 
207 žurnālisti. Vairāk nekā 300 “Atvērto dienu” pa-
sākumu notika arī ārpus Briseles, citās ES valstīs,” 
klātesošos informēja  Reģionu komitejas ģenerāl-
sekretārs Jirži Burjāneks, kas 2015. gada 21. janvārī 
Briselē atklāja konferenci par “Atvērto dienu” orga-
nizatoriskajiem jautājumiem. To apmeklēja vairāk 
nekā 200 interesentu no dažādām ES valstīm.

12.–15. oktobrī seminārus Briselē varēs organizēt 
5–12 ES pašvaldību veidota partnerība, kas pārstāv 
vismaz četras ES dalībvalstis. No septembra līdz 
novembrim partnerību izveidojošās pašvaldības īs-
tenos arī vietējos pasākumus savās valstīs. Šāgada 
tēma ir “Eiropas reģioni un pilsētas: partneri inves-
tīcijām un izaugsmei”.

Reģionālo partnerību un semināru pieteikšanas ter-
miņš ir 2015. gada 27. marts. Plašāka informācija 



par semināru rīkošanu “Atvērto dienu” laikā Brise-
lē: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen-
ces/od2015/doc/OD2015_Guide_for_event_part-
ners.pdf/.

Jāpiebilst, ka 2014. gada 6.–9. oktobrī “Atvērto dienu” 
dienu seminārus apmeklēja arī vairāku Latvijas paš-
valdību pārstāvji un žurnālisti. “Jaunas projektu ide-
jas, nestandarta pieeja problēmu risināšanā, iespēja 
nodibināt kontaktus dažādās Eiropas valstīs,” par sa-
viem ieguvumiem stāsta Rēzeknes novada Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema.

Viņai piekrīt arī Rēzeknes pilsētas domes būvvaldes 

vadītāja Ilvija Pastare un pārrobežu projektu vadī-
tāja Natālija Jupatova, kas “Atvērto dienu” laikā ie-
pazinās ne tikai ar jaunām teritoriālās sadarbības 
programmām līdz 2020. gadam, bet arī guva iespē-
ju analizēt publiskā iepirkuma kritērijus Latvijā un 
citās valstīs.  

Anna Jaudzema piebilst, ka “Atvērtās dienas” ir 
iespēja arī Latvijas pašvaldībām salīdzināt sevi ar 
citiem Eiropas reģioniem un lepoties ar paveikto. 
“Šāda nedēļa dod daudz vairāk nekā kursi par pro-
jektu vadību,” atzīmē A. Jaudzema un iesaka arī 
citu Latvijas pašvaldību speciālistiem apmeklēt “At-
vērto dienu” pasākumus 2015. gadā. 

PRoJektI, konkuRSI, SeMInāRI, fInAnSēJuMS, PASākuMI

Latvijas nacionālajā vēstures muzejā 
prezentēs grāmatu “Latvijas novadu 
dārgumi”

ceturtdien, 29. janvārī, plkst. 12.00 Latvijas na-
cionālajā vēstures muzejā notiks izdevniecības 
“Lauku Avīze” izdotās grāmatas “Latvijas novadu 
dārgumi” prezentācija.

Grāmata “Latvijas novadu dārgumi”, kuras radīša-
nā piedalījušies 73 novadi, stāsta par novadu vēr-
tībām – lietām, vietām, notikumiem, cilvēkiem no 
pirmsākumiem līdz 21. gadsimtam, tā atklājot arī 
Latvijas vēsturi.

Tikai vienu dienu, grāmatas prezentācijas svētkos 
29. janvārī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā vēstures mu-
zejā, būs apskatāmi vairāku novadu dārgumi – Cib-
las peternes, Jaunpiebalgas gardibene, Vecauces 
muižkungu tērpi, Madonas 1919. gada lielinieku 
cietumnieka vēstule uz koka dēlīša, Jāņa Čakstes 
goda diriģenta zizlis no Ozolniekiem, Annas Briga-
deres “Sprīdīša” pirmizdevums no Tērvetes, profe-
sora Paula Stradiņa portfelis no Viesītes, mācītāja 
Jura Neikena krēsls no Kocēniem, bīskapa Kazimira 
Duļbinska izsūtījuma altāris-lādīte no Viļakas.

Novadu izvēlētie dārgumi simbolizē dažādus gad-

simtus un laikmetus Latvijā. Vissenākās relikvijas 
ir no 7.–8. gadsimta – tās ir skandināvu rotas, kas 
atrastas Grobiņas novadā. No 12.–13. gadsimta – 
bronzas zirdziņš, kas atrasts izrakumos Ludzas ap-
kaimes Kivtu kapulaukā. No 16. gadsimta – Aizpu-
tes grāmata, kuras oriģināls kara laikā aizceļojis uz 
Vāciju. Pa četriem dārgumiem atradušies no 17. un 
18. gadsimta. 19. gadsimta nacionālās vērtības rak-
sturo divdesmit novadus. Visvairāk retumu saglabā-
jies no pagājušā gadsimta – daudzi ar skarbu, nežē-
līgu stāstu par lielinieku varasdarbiem 1919. gadā, 
par padomju varas rīkotajām deportācijām, nacio-
nālo partizānu iznīcināšanu. 20. gadsimta Latvijas 
brīvvalsts dzīvi atspoguļo Ādažu poligona vēsture, 
Ķeguma spēkstacijas dokumentētā vēsture, Oskara 
Kalpaka piemiņas kopšana un citu neparastu dār-
gumu apraksti.

Rakstniece Anna Žīgure par grāmatu “Latvijas no-
vadu dārgumi”: “Patiesībā šī ir Latvijas pagastu 
dižošanās krustu šķērsu pāri visai valstij un cauri 
laikiem, no senatnes līdz šodienai. Cik daudz paš-
cieņas un cik dziļa mīlestība plūst no katras lappu-
ses! Arī šādā veidā, gabaliņu pa gabaliņam vien, 
var uzbūvēt mūsu vienīgo, neatkārtojamo Latviju. 
Pagastu dārgumi satur kopā tautu un veido pama-
tu nākamo paaudžu apziņai.”

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/doc/OD2015_Guide_for_event_partners.pdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/doc/OD2015_Guide_for_event_partners.pdf/
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Izsludina projektu 
iesniegšanas pirmo kārtu 
Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija izslu-
dina projektu iesniegšanas 
pirmo kārtu Zivju fonda pasā-
kumiem. Projekta iesniegums 
un pārējie dokumenti jāie-
sniedz Lauku atbalsta dienes-

tā Republikas laukumā 2 Rīgā, LV-1981, 12. stāvā, 

1215. kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lau-
ku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa 
pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par 
projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku at-
balsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā 
“Zivsaimniecība”.

Konkursa sludinājums pieejams mājaslapā: http://
esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16300.

Aicinām pieteikties Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programmai 
“Valsts administrācija”

Ir sākusies pie-
teikšanās Zie-
meļvalstu un 
Baltijas valstu 
mobilitātes pro-
grammai “Valsts 
administrācija“, 

kas sniedz iespēju ierēdņiem un valsts pārvaldes 
sektorā strādājošajiem organizēt mācību vizītes, 
pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, 
tādējādi stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu ministrijām, reģionālajiem birojiem 
un vietējām pašvaldībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 
30. marts.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16298/.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu 
veidošanai kultūras jomā

Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu 
mobilitātes pro-
grammā “Kultūra” 
līdz 23. februārim 
iespējams pieteik-
ties finansiālam 

atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. 
Sadarbības tīklu veidošanas pamatmērķis: veicināt 
jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jau-
nu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt ko-
pīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt 
iesaistītiem partneriem no vismaz trim Ziemeļval-
stīm un/vai Baltijas valstīm.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16289/.

http://www.lad.gov.lv
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konkurss “Ineses Galantes talanti”

otro gadu pēc kārtas jaunieši 
no visas Latvijas tiek aicinā-
ti piedalīties jauno klasiskās 
mūzikas talantu konkursā 

“Ineses Galantes talanti”. Pieteikumi konkursam 
tiek pieņemti līdz 10. februārim. konkursa mēr-
ķis: veicināt jauniešu interesi par klasisko mūziku 
un nodrošināt viņiem profesionālo attīstību, snie-
dzot iespēju piedalīties arī īpašās meistarklasēs 
pie starptautiski atzītiem māksliniekiem.

Konkursā aicināti piedalīties vokālisti, stīgu instru-
mentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu, 
kā arī klavierspēles mākslinieki no visas Latvijas, kā 
arī tie jaunie mūziķi, kuri savas muzikālās dotības 
demonstrēja pērnā gada konkursā un šo gadu veltī-
ja savu māksliniecisko talantu izkopšanai. Konkurss 
norit trīs posmos: 

PIeteIkŠAnāS1. . Līdz 10. februārim (ieskaitot) 
dalībniekiem elektroniski jāizpilda pieteikuma 
anketa un jāiesūta saite uz video (youtube), kurā 
tiek izpildīts brīvi izvēlēts skaņdarbs, ne garāks 
par 10 minūtēm. Iesūtītos video izvērtēs žūrija, 
aicinot labākos dalībniekus uzstāties pusfinālā.

PuSfInāLS ReĢIonoS. 2. Jauniešiem jāatskaņo 
divi brīvi izvēlēti kontrastējoši skaņdarbi, ne 
garāki par 15 minūtēm. Reģionālie pusfināli: 
13. martā cēsīs, 14. un 15. martā Rīgā, 17. mar-
tā Rēzeknē un 19. martā Ventspilī.

fInāLS3. . 19. aprīlī Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, gaidāms fināls, 
kur jāatskaņo brīvas izvēles divi kontrastējoši 
skaņdarbi līdz 15 minūtēm. Dienas noslēgumā 
tiks paziņoti konkursa laureāti.

Konkursu vērtēs profesionāla žūrijas komisija. Kon-
kursa kritēriji – dalībnieka personības spilgtums, 
tehniskās iemaņas, izpildījuma mākslinieciskais 
augstvērtīgums, izvēlētā repertuāra atbilstība un 
dalībnieka skatuviskās iemaņas.

“Šis konkurss ir kā palīdzīga roka un atspēriena 
punkts tiem talantīgajiem Latvijas jauniešiem, kas 
vēl tikai būvē savas kāpnes uz klasiskās mūzikas 
virsotnēm. Pērnā gada konkursa dalībnieku snie-
gums parādīja, ka mūsu vidū ir ļoti daudz talantīgu 
pusaudžu un darbu mīlošu pedagogu, tāpēc šogad 
esam ieviesuši jauninājumu – tālākizglītības semi-

nāru skolotājiem. Visi pedagogi, kuri būs gatavojuši 
savus audzēkņus konkursam, saņems arī ielūgu-
mus uz vienu no mūzikas festivāla “Summertime – 
aicina Inese Galante” koncertiem,” stāsta konkursa 
patronese Inese Galante.

nenovērtējama pieredze un atspēriena punkts 
muzikālajā karjerā

“Ir patiesi liels gods būt novērtētam šāda līmeņa 
konkursā, kur var ne tikai iegūt pieredzi uz lielās 
skatuves kopā ar pasaulē zināmiem māksliniekiem, 
bet arī izjust to emociju gammu, kas pārņem, kad 
tiek sasniegti personīgi uzstādītie mērķi mūzikā,” ar 
iespaidiem dalās pagājušā gada konkursa laureāts 
vokālists eduards Grundmanis.

Pateicoties uzvarai Ineses Galantes talantu konkur-
sā un omītes atbalstam, marimbas spēles jaunais 
talants rēzeknietis Rihards Rauza rudenī tika pie 
sava mūzikas instrumenta. Jaunais puisis saka: “Šis 
konkurss ir bijis liels solis mākslinieciskās izaugsmes 
virzienā.”

Viens no pērnā gada konkursa uzvarētājiem, vibro-
fonists Jānis Bombizo-fedotovs, nupat nominēts 
Latvijas mūzikas balvai 2014 kategorijā “Gada jau-
nais mākslinieks”.

Jaunums šogad ir arī visu kategoriju laureātiem 
sniegtā iespēja piedalīties profesionālu mākslinieku 
vadītajās meistarklasēs festivāla “Summertime – ai-
cina Inese Galante” laikā. Tāpat uzvarētāji saņems 
diplomus, naudas balvas 500, 300 vai 100 EUR ap-
mērā, pusgada mācību stipendijas 100 EUR mēnesī 
un uzaicinājumu uzstāties šī gada “Summertime” 
festivālā.

Nolikums un papildu informācija konkursa mājas-
lapā www.inesesgalantestalanti.lv. Tajā arī tiks 
publicēti pusfinālam izvirzīto konkursantu video, 
lai noteiktu skatītāju simpātiju.

Toms Ostrovskis, 25260290, toms.ostrovskis@ines-
sagalante.com; Diāna Galante, 20508605, diana@
inessagalante.com.

http://inesesgalantestalanti.lv/lv

https://www.facebook.com/InesesGalantesFonds

https://twitter.com/Inese_Galante 

http://www.draugiem.lv/inesesgalantesfonds/ 
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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

Par Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda Ministru kabineta noteikumu 
projekta un projektu iesniegumu vērtēšanas kritē-
riju pirmo redakciju, 1. pielikums.

Par Reģionālās attīstības koordinācijas padomi, 
2. pielikums.

VSS-17 Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Dabas lieguma “Eglone” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-

kumi par publiskas personas akciju sabiedrību tip-
veida statūtiem”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību tipveida statūtiem”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā nodrošina komunikāciju un vizuālās iden-
titātes prasības Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” un tā anotāciju, 6. pieli-
kums.

LPS SASkAņoŠAnAI PIePRASītIe DokuMentu PRoJektI

LPS neSASkAņo

VSS-72 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 946 
“Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās 
avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī 
neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notiku-
mu seku likvidēšanas pasākumos”” 

VSS-85 – Likumprojekts “Par Latvijas Republikas 
valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu 
par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu”

VSS-81 – Noteikumu projekts “Darbības program-

mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru dar-
bībā” īstenošanas noteikumi””

VSS-73 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalī-
bu Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas programmas 2014.-2020.gadam Komite-
jā”
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