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LPS Valdes sēdē

2016. gada 5. janvārī notika Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) Valdes sēde. Valde nolēma sasaukt 
Domes sēdi 20. janvārī plkst. 10.30. Valde arī iz-
skatīja priekšlikumus Domes sēdes darba kārtībai 
un to apstiprināja. Domes sēdes darba kārtībā pa-
redzēti jautājumi par LPS 27. kongresu, par vieno-
tu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas plāk
šņu uzstādīšanu, par LPS 2016. gada ieņēmumu un 
izdevumu tāmi, kā arī par Pašvaldību konsultāciju 
centra (PKC) statūtu grozījumiem un PKC Valdes 
locekļu iecelšanu. Vēl Valde uzklausīja padomnie-
ces uzņēmējdarbības attīstības jautājumos Andras 
Feldmanes viedokli par PKC attīstību gadījumā, ja 
LPS Dome 20. janvārī apstiprinātu viņu par direk-
tori. Tika nolemts LPS 2016. gada ieņēmumu un iz-
devumu tāmes projektu iesniegt Domei apstiprinā-
šanai 20. janvāra sēdē. Domes sēdē arī paredzēts 
apstiprināt Vidzemes plānošanas reģiona izvirzīto 
kandidātu Mazsalacas novada domes priekšsēdē-
tāju Hariju Rokpelni deleģēšanai Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresā Strasbūrā.

LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejā

7. janvārī notika LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejas un Latvijas Pašvaldību 
jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošās dar-
ba grupas apvienotā sanāksme. Kopš 2014. gada 
nogales LPS sastāvā darbojas Latvijas Pašvaldību 
jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba 
grupa. Tās vadītāja LPS jaunatnes lietu speciāliste 
Lelde Vazdiķe informēja par darba grupas līdzšinē-
jo darbību. Lai pašvaldībām būtu iespēja citai no 
citas mācīties, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni, 
katrs koordinējošās darba grupas loceklis bija iz-
veidojis savas pašvaldības shēmu un nelielu aprak
stu par darba ar jaunatni organizēšanu pašvaldībā. 
Turpmākās tīkla darbības organizēšanai klātesošie 
ierosināja arī turpmāk gan tikties klātienē, gan or-
ganizēt videokonferences. Piemēram, būtiskas tē-
mas ir labās prakses piemēri, kā pašvaldībās tiek 
īstenots projekts “Proti un dari”; Eiropas līmeņa 
darbs jaunatnes jomā; kā pareizi rakstīt dažādus 
dokumentus. Tika diskutēts par to, ka valsts līmenī 
ir jāsakārto organizatoriskā struktūra, piemēram, 

lai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas 
Jaunatnes padome (LJP) pašvaldībām nelūgtu vie-
nu un to pašu informāciju, bet gan lai to dara tikai 
viena institūcija. Sanāksmes dalībnieki ierosināja 
IZM pirms monitoringa sazināties ar LJP, LPS u.c. 
par aktuālajiem jautājumiem, kas būtu iekļaujami 
aptaujas anketās, un līdz ar to anketas tiktu sūtītas 
tikai no vienas institūcijas. Būtiski ir arī institūcijām 
sekot līdzi, lai to funkcijas savstarpēji nepārklājas.

LJP izpilddirektore un projektu programmas direk-
tore Inese Šubēvica informēja par Strukturētā dia-
loga (iespēja jauniešiem iesaistīties politikas veido-
šanā jautājumos, kas ietekmē pašus jauniešus) IV 
un V ciklu. Strukturētā dialoga ieviešanai Latvijā ir 
nacionālie koordinatori, pie kuriem var vērsties arī 
pašvaldības, domājot par pasākumu organizēšanu 
(precīza informācija par šāgada koordinatoriem būs 
pieejama pēc 16. janvāra). I. Šubēvica norādīja, ka 
LJP ir uzņēmusies iniciatīvu un apkopojusi aptuveni 
60 dažādus Eiropas, valsts un vietējā līmeņa doku-
mentus jaunatnes politikas jomā – rekomendācijas, 
rezolūcijas, kopsavilkumus pēc dažādiem pasāku-
miem, kur tiekas jaunieši un politikas veidotāji. LJP 
aicina pašvaldības iesūtīt vietējo jauniešu forumu 
izstrādātos ieteikumus.  Strukturētā dialoga IV ciklā 
ES līmenī ir izstrādāti 15 ieteikumi. Nacionālā darba 
grupa nolēma, ka Latvijas līmenī strādās ar priekš-
likumu izstrādi astoņu Latvijai visaktuālāko ieteiku-
mu īstenošanai. Kopumā tika izstrādāti vairāk nekā 
20 priekšlikumi ieteikumu īstenošanai. Ar ES Jau-
natnes konferences ieteikumiem un to īstenošanas 
priekšlikumiem Latvijā var iepazīties LJP mājaslapā 
http://ljp.lv. Nacionālā darba grupa ir lēmusi par 
pieciem prioritārajiem priekšlikumiem, kuru īste-
nošana tālāk tiek virzīta valsts līmenī.

Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centra (EKCYP) 
Latvijas nacionālais koordinators Gints Klāsons un 
projekta vadītāja Anda Laķe iepazīstināja ar pētī-
jumu “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldī-
bās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrā-
de”. G. Klāsons norādīja, ka 2015. gadā ir bijuši trīs 
padziļināti pētījumi jaunatnes jomā: par mācības 
pametušiem jauniešiem un bērniem; par jauniešu 
līdzdalību politikā un par darbu ar jaunatni pašval-
dībās. Pētījums “Darba ar jaunatni situācijas izpēte 
pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu 
izstrāde” tika veikts 2015. gada vasarā un rudenī, tā 
rezultātā tapa ziņojums un metodiskais materiāls. 
G. Klāsons informēja, kādu aspektu kombināciju 
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varētu uzskatīt par efektīvu darbā ar jaunatni: iz-
strādāts un apstiprināts pašvaldību jaunatnes po-
litikas plānošanas dokuments; pieejams finansē-
jums; ir jaunatnes lietu speciālists; ir institūcija vai 
persona, kas atbild par dabu ar jaunatni; izveidota 
jaunatnes lietu konsultatīvā komisija un nodrošinā-
ta iesaistīto institūciju regulāra sadarbība; nodroši-
nāta jauniešu tikšanās vieta; reizi gadā tiek apkopo-
ta statistika par jauniešiem pašvaldībā un apzināti 
jauniešu viedokļi, vēlmes un vajadzības.

7. janvāra sanāksmes videoieraksts, I. Šubēvicas un 
G. Klāsona prezentācijas ir pieejamas LPS mājasla-
pā www.lps.lv.

Iznācis LPS žurnāla “LOGS” jaunais numurs

Jaunākajā numurā lasiet:

LPS priekšsēdis •	 Andris Jaunsleinis ievadrakstā 
“Rūpes par privāto reģionālo presi jeb Ceļš uz 
totalitārismu?” pauž, ka atteikšanās no reklā-
mas pašvaldību izdevumos neizglābs privātos 
medijus un īstā problēma ir pavisam cita, taču, 
atņemot pašvaldībām tiesības izdot savus medi-
jus, informatīvā telpa kļūtu viegli manipulējama 
privātās (tai skaitā – ārvalstu) interesēs un tas 
pavērtu ceļu nevis plurālismam, bet gan totali-
tārismam.
Sadaļā •	 “Notikumu hronika” īsumā raksturotas 
LPS svarīgākās norises novembrī un decembrī – 
LPS Domes un Valdes sēdes, komiteju sanāk
smes, videokonferences, vizītes, pieņemšanas, 
dažādi projekti un citi pasākumi.
Par jaunumiem Eiropā un Reģionu komitejā la-•	
siet žurnāla sadaļā “Briseles ziņas”.
Pašvaldību savienības 4. novembra Domes sēdē •	
uzmanības centrā bijuši divi jautājumi – “LPS 
Domes sēdē – par bēgļiem un administratīvi 
teritoriālo reformu”. Pirmo jautājumu intervi-

jā “Patvēruma meklētājus un bēgļus gaidot” 
skaidro arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres 
vietnieks un Nozares politikas departamenta di-
rektors Dimitrijs trofimovs, bet par otro jautā-
jumu “2015. gada pārsteigums – vai atkal būs 
reforma?” savu viedokli pauž Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis.
Rubrikā “Vadības teorija” LPS vecākais padom-•	
nieks Dr. phys., Dr. oec. Māris Pūķis žurnāla la-
sītājiem piedāvā rakstu “Kad un kāpēc pašvaldī-
bai jākļūst par komersantu?” un skaidro publis-
kā sektora ekonomikas pamatjēdzienus.
Materiāli •	 “Četri akcenti Priekuļos” un “Lepnu-
ma objekti Priekuļu novadā” ļauj ieskatīties No-
vadu dienas norisē 23. oktobrī Priekuļos.
Savukārt par Piekrastes pašvaldību apvienības •	
sanāksmē 30. oktobrī Saulkrastos lemto un tur 
redzēto stāsta materiāls “tuvāk saulei Saulkras-
tos”.
Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts ie-•	
skats Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijas gada noslēguma sanāksmē – “Jaunpils – 
vieta, kuru ceļ cilvēki”.
Par diviem LPS īstenotajiem projektiem stāsta •	
materiāli “eiropas Gada attīstībai laureāti”, su-
minot piecas Latvijas pašvaldības – Jelgavas, Rē-
zeknes, Gulbenes, Bauskas un Ogres novadu –, 
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un “Latvieši Moldovā un moldāvi Latvijā” par 
pieredzes apmaiņu un labās prakses pārņemša-
nu.
Rubrikā •	 “Apsveicam!” atzinība 2015. gada labā-
kajām sociālajām darbiniecēm, darba devējiem 
draudzīgākajām pašvaldībām, kultūras zīmes 
“Latviskais mantojums” jaunajiem “mantinie-
kiem”, Gada brīvprātīgajiem, pirmajai jauniešu 
galvaspilsētai un konkursa “Laukiem būt!” uzva-
rētājiem.
Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki •	 taņa 
Lāce un Ritma Rungule iepazīstina ar pētījumu 
par ekonomisko krīzi un tās ietekmi uz Latvijas 
sabiedrību un aicina studēt socioloģiju RSU.
Žurnālā apkopotas •	 “LPS padomnieku pārdomas 
gadumijā” par būtiskāko 2015. gadā gan savā 
pārraudzībā esošajā jomā un salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem, gan katram personiski.

Par žurnāla “LOGS” abonēšanas un iegādes iespē-
jām interesēties:

29428303 (Gunta Klismeta) vai 29130839 (Daina 
Oliņa)

Izpilddirektoru sanāksmē

Aukstajam laikam un ārā valdošajiem mīnusiem 
atbilstoša tēma – enerģētiskās koksnes tirgus ten-
dences un meža nozares atbalsta organizāciju loma 
tā veicināšanā – bija izvēlēta Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 2016. gada pirmajai sa-
nāksmei, kas 6. janvārī notika Rīgā, Austrumu iz-
pilddirekcijā.

Par šo “silto” tematu pieredzē dalījās trīs kungi – 
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstī-
bas institūta (MeKA) un “VMF LATVIA” padomju lo-
ceklis Mārtiņš Gaigals, “VMF Latvia” Valdes priekš-

sēdētājs Jānis Buļs un MeKA direktora vietnieks 
Kārlis Būmanis. Viņu prezentācijas meklējiet LPS 
mājaslapā www.lps.lv, sadaļā Profesionālās apvie-
nības/Izpilddirektoru asociācija. Izpilddirektoriem 
un komunālās saimniecības speciālistiem īpaši var 
noderēt prezentācija par neatkarīgu kokmateriālu 
uzmērīšanu.

Tāpat iesakām iepazīties ar LPS mājaslapā un www.
jpa.gov.lv ievietoto informāciju par valsts nodro-
šināto juridisko palīdzību, ar ko izpilddirektorus 
iepazīstināja Juridiskās palīdzības administrācijas 
direktore Irina Ļitvinova. Viņa uzsvēra, ka kopš 
šāgada 1. janvāra cietušajiem un viņu tuviniekiem 
pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 116006, kas 
darbojas katru dienu no plkst. 7 līdz 22, nodrošinot 
iespēju cietušajām personām saņemt emocionālu 
un psiholoģisku atbalstu, kā arī informāciju par tie-
sībām un citiem atbalsta dienestiem. Sīkāk ar infor-
māciju par atbalstu cietušajiem var iepazīties šeit: 
http://www.cietusajiem.lv/.

LPS vērš uzmanību uz to, ka pašvaldībām jāveic uz-
skaite par sniegtajiem pakalpojumiem personām, 
kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra 
lēmuma projekta 6. punktu: “6. Jautājumu par ne-
pieciešamā finansējuma piešķiršanu pašvaldībām 
lemt, izskatot Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņo-
jumu par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu 
uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pa-
sākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atbilsto-
ši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem.”

1. pielikumā: Ministru kabineta atbildes vēstule uz 
LPS Domes 2015. gada 4. novembra lēmumu nr. 5 
“Par personu, kurām nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, uzņemšanu Latvijas pašvaldībās”.

Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem 
(ielām) 2016. gadā

Informējam, ka mērķdotācija visām pašvaldībām 
noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 
11. marta noteikumu nr. 173 “Valsts pamatbudžeta 
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 
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izlietošanas kārtība” 1. pielikumam. 2. pielikumā: 
mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sada-
lījums starp pašvaldībām 2016. gadam (3 lpp.).

Jūrmalā izstrādāta grāmata “Karjeras 
izglītības programma 1.–12. klasei”

Kurā brīdī bērnam vai jaunietim jāizvēlas sava nā-
kotnes profesija? Vai klausīt aicinājumam, vecāku 
un pedagogu ieteikumiem vai izvēlēties profesiju, 
kurai tiek prognozēts pieprasījums darba tirgū un 
ir vilinošs atalgojums? Šie un līdzīgi jautājumi no-
darbina bērnus un jauniešus, vecākus un pedago-
gus. Nenoliedzami liela ietekme jaunieša karjeras 
attīstībā ir ģimenei, taču arī skolai un pedagogiem 
ir nozīmīga loma, liekot pamatus zināšanām, pras-

mēm, iemaņām un spēju attīstībai. Mācīšanās tur-
pinās visu mūžu un ir viens no veiksmīgas karjeras 
izaugsmes pamatnosacījumiem, taču svarīga ir arī 
skolēna motivācija un interese par nākotnes pro-
fesiju.

Lai ieinteresētu un rosinātu Jūrmalas pilsētas vis-
pārizglītojošo skolu skolēnus savlaicīgi un apzinā-
ti domāt par karjeras iespējām un izvēli, nodibi-
nājums “Fonds Jūrmala cilvēkam” un tā dibinātā 
Jūrmalas Profesionālās tālākizglītības iestādes un 
konsultāciju centra speciālisti ar Jūrmalas pilsētas 
domes atbalstu un līdzfinansējumu ir izstrādājuši 
karjeras izglītības programmu no 1. līdz 12. klasei, 
kas pedagogiem palīdzēs strādāt ar skolēniem, lai 
viņi prastu pieņemt atbildīgus lēmumus par karje-
ras veidošanu un rastu motivāciju mērķtiecīgi mā-
cīties.

Grāmata “Karjeras izglītības programma 1.–12. kla-
sei” ir praktiski izmantojams mācību metodiskais 
līdzeklis, ar kura palīdzību pilnveidot skolēnu kar-
jeras izglītības prasmes jau no pirmās klases. Pro
gramma veidota strukturēti, ievērojot secību tēmu 
apguvē un metožu pielietojumu atbilstoši skolēnu 
vecumposmu īpatnībām. Programmas īstenošanas 
gaitā paredzētās darbības sakārtotas secīgi – no 
vienkāršākām darbībām sākumskolas klasēs pie 
aizvien sarežģītākām darbībām pamatskolas un 
vidusskolas klasēs, tā nodrošinot skolēnu karjeras 
prasmju attīstību. Programmai pievienotās darba 
lapas un prezentācijas ir vērtīgs materiāls karjeras 
izglītības tēmu apguvē. Mācību uzdevumi un pie-
dāvātās aktivitātes orientētas uz radošas domāša-
nas attīstību un iespēju apzināt katra skolēna indi-
vidualitāti.

5. janvārī Majoru vidusskolā notika seminārs Jūr-
malas izglītības iestāžu 1.–6. klašu audzinātājiem 
un citām skolu nominētajām personām par darbu 
ar karjeras izglītības programmu 1.–12. klasei un 
tās metodiskajiem materiāliem. Semināra sākumā 
notika grāmatas prezentācija, un tā tika nodota iz-
glītības iestādēm darbam.
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“Swedbank” un LPS reģionu 
attīstības programmas preses 
konference –2015. gadā paveiktais, 
2016. gadā plānotais

2015. gada sākumā “Swedbank” publiskoja Latvijas 
reģionu attīstības programmu, noslēdzot sadarbī-
bas memorandu ar LPS par finanšu pakalpojumu 
pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Sa-
skaņā ar memorandu bankas fiziskās pieejamības 
paplašināšanai (tostarp bankomātu uzstādīšanai) 
“Swedbank” atbalsta ekonomiskās aktivitātes atjau-
nošanos Latvijas novados, piedāvājot kreditēšanas 
pakalpojumus, kas īpaši pielāgoti novadu uzņēmēju 
un iedzīvotāju prasībām. Tie ir gan mikrokredīti ne-
lielu pamatlīdzekļu iegādei vai apgrozāmo līdzekļu 
papildināšanai uzņēmumiem, gan hipotekārie kre-
dīti ar atvieglotiem nosacījumiem mājokļa iegādei 
ģimenēm ar bērniem, gan arī ēku energoefektivi-
tātes finansēšana. Pērn Latvijas novados uzstādīti 
kopumā 16 bankomāti, skaidras naudas pieejamība 
tagad nodrošināta teju 400 “Swedbank” bankomā-
tos visā Latvijā. Šogad programmā plānots atvērt 
piecas jaunas “Swedbank” filiāles reģionālas nozī-
mes pilsētās. Aicinām uz Swedbank un LPS preses 
konferenci par reģionu attīstības programmā pa-
veikto 2015. gadā un plāniem 2016. gadam. Pasā-
kums notiks piektdien, 15. janvārī, plkst. 11.00 LPS 
3. stāva konferenču zālē (Mazajā Pils ielā 1 Rīgā).

Pasākumā piedalīsies:
Māris Mančinskiso , “Swedbank” Valdes priekšsē-
dētājs Latvijā;
Andris Jaunsleiniso , LPS priekšsēdis;
Alīna Gendeleo , Ludzas novada domes priekšsē-
dētāja.

Pasākumam varēs sekot līdzi arī tiešraidē LPS mā-
jaslapā, sadaļā “Semināri un video”: http://www.
lps.lv/lv/seminariunvideo/tiesraide/. Tiešraides 
laikā varēs uzdot jautājumus pasākuma dalībnie-
kiem, rakstot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Papildu informācija:
Vineta Savicka 
“Swedbank” ārējās komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67444561, 29453002, epasts: vineta.savic-
ka@swedbank.lv

Zane Dūze
LPS ārējo sakaru speciāliste
Tālr.: 67508535, 26553153, epasts: zane.duze@lps.lv

Aicinām barikāžu dalībniekus pieteikties 
bezmaksas atceres pasākumam – 
koncertam “Bulvārī brīvība”!

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras 
ministriju un 1991. gada barikāžu dalībnieku bied-
rību organizē atceres pasākumu 1991. gadā noti-
kušajām barikādēm. Pasākums notiks 16. janvārī 
plkst. 15.00–19.30 Ķīpsalas hallē. Atceres pasā-
kumam aicināti pieteikties barikāžu dalībnieki ar 
tuviniekiem, lai visi kopā atminētos, kā arī dalītos 
pieredzē un sajūtās par piedzīvoto.

2016. gada janvārī barikāžu notikumiem aprit 25 gadi. 
Atceres pasākuma “Bulvārī brīvība” galvenais motīvs 
ir barikāžu laika mantojums jaunajai paaudzei, pro
grammā paredzot piemiņai veltītus video stāstus un 
dzeju, ko ierunājuši Daugavpils teātra Jaunā drama-
tiskā teātra aktiera mākslas kursa studenti (kursa 
vadītājs režisors Juris Jonelis), barikāžu dalībnieku at-
miņu stāstus ierunājuši Latvijas Kultūras akadēmijas 
Dramatiskā teātra aktiera un režijas mākslas 3. kursa 
studenti (kursa vadītāja profesore Māra Ķimele). Pa-
sākuma apmeklētāji varēs klausīties atmiņu stāstus 
par 1991. gada notikumu dalībnieku mobilizāciju, 
sajūtām, emocijām, plāniem, piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem, kā arī skatīties filmas no 1991. gada 
janvāra galvenajām norises vietām.

Muzikālo repertuāru patriotiskās skaņās nodro-
šinās mūsdienu tautas mūzikas apvienība Jauno 
Jāņu orķestris, muzikālā apvienība Raxtu raxti, et-
norokgrupa ElektroFolk, Latvijas Kultūras akadēmi-
jas jauktais koris Sōla, Rīgas Tehniskās universitātes 
studentu pūtēju orķestris SPO, kā arī jaunā un ta-
lantīgā dziedātāja Aleksandra Špicberga.

Atceres pasākums ir bez ieejas maksas. Aicinām 
barikāžu dalībniekus ar tuviniekiem apmeklēt pa-
sākumu un sekot līdzi jaunākajai informācijai Face-
book un Draugiem.lv lapās, kā arī informējam, ka 
dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc lū-
dzam pieteikties savlaicīgi. Kontaktinformācija pie-
teikumiem: barikades@lka.edu.lv vai 67213525. 
Par iespējām nokļūt līdz atceres pasākuma norises 
vietai interesējieties savas pilsētas vai novada paš-
valdībā. Pasākumu grafiks – 3. pielikumā.

Projekta vadītāja: Monta Kononova, 26484992, 
montakononova@yahoo.com. 

ŠONeDēĻ uN tuRPMāK
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Personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošana 
un uzņemšana – Norvēģijas pieredze un 
Latvijas izaicinājumi

LPS sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā un 
Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu aso-
ciāciju aicina uz bezmaksas semināru par Norvēģi-
jas pieredzi darbā ar personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņem-
šanu. Seminārā aicinātas piedalīties visas Latvijas 
pašvaldības – to vadītāji un vadošie speciālisti, kā 
arī iesaistīto valsts institūciju pārstāvji, lai diskutē-
tu par risinājumiem un izaicinājumiem saistībā ar 
patvēruma meklētāju uzņemšanu un sociālekono-
misko iekļaušanu. Seminārs notiks Rīgā, viesnīcas 
“Bellevue Park Hotel” telpās, 19. janvārī. Semināra 
darba kārtības projekts – 4. pielikumā. Papildu in-
formācijai, lūdzu, sazinieties ar LPS padomnieci ārē-
jo sakaru jautājumos Ligitu Pudžu (tālr. 67508536, 
mobilais tālr. 29297364, epasts: ligita.pudza@lps.
lv).

Reģistrācija semināram līdz 15. janvārim pieejama 
http://www.registration.lv/LPS_2016.

Seminārs par inovatīviem finansēšanas 
modeļiem ēku energoefektivitātes un 
atjaunošanas projektiem

Inovatīvi finansēšanas modeļi var palīdzēt pašval-
dībām īstenot ēku energoefektivitātes un atjauno-
šanas projektus un veicināt vietējās ekonomikas 
attīstību. Ēku renovācijai un siltināšanai ir būtiska 
nozīme pašvaldībām un iedzīvotājiem. Daudziem 
iedzīvotājiem ir parādi par siltumapgādi, budžeta 
ierobežojumu dēļ pašvaldībām nav iespējams in-
vestēt renovācijas projektos. Līdz šim renovācijas 
un siltināšanas projektos pārsvarā izmantoti ES 
fondi (ES struktūrfondi, Life programma), taču tie 
nav pietiekami. Tādēļ ir būtiski veicināt namu ap-
saimniekotāju, pašvaldību un ēku īpašnieku (iedzī-
votāju) informētību un zināšanas par inovatīviem 
finansēšanas modeļiem.

23. februārī “Bellevue Park Hotel Riga” notiks 
“CITYnvest” seminārs, kura uzdevumi ir veicināt 
izpratni un informētību par inovatīviem finansēša-
nas modeļiem, demonstrēt iedvesmojošus labās 
prakses piemērus, identificēt esošos un potenciā-
los šķēršļus to ieviešanai, diskutēt par šo modeļu 
nākotni Latvijā. Seminārā aicināti piedalīties pār-
stāvji no Latvijas pašvaldībām, finanšu institūcijām, 
investoriem, politikas veidotājiem vietējā un re-
ģionālajā līmenī un citi interesenti (namu īpašnieki 
un apsaimniekotāji, siltināšanas firmas, pašvaldību 
darbinieki, iedzīvotāji, kas vēlas siltināt savas mā-
jas). Drīzumā būs pieejama semināra darba kārtī-
ba. Reģistrācija pasākumam:  http://www.cityn-
vest.eu/content/citynvestseminarlatvia.

Pašvaldības var iesniegt projektus 
meliorācijas infrastruktūras uzlabošanai

No 4. janvāra pieejams atbalsts pasākumā “Ieguldī-
jumi materiālajos aktīvos”. Lauku atbalsta dienests 
(LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemša-
nu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrā-

dē”, “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Pro-
jektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 
4. janvāra līdz 4. februārim.

Apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lau-
ku saimniecībās” pieejamais publiskais finan-
sējums lauksaimniecības pakalpojumu koope-
ratīvajām sabiedrībām – 4 500 000 eiro, lauku 
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saimniecībām –65 943 771 eiro. Mērķis ir atbalstīt 
lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās 
darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veici-
nāt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas re-
sursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbal stot 
pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. 
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pār-
strādē” kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 
16 197 836 eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaim-
niecības produktu pārstrādes efektivitāti un pa-
lielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot kon-
kurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju 
ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības infrastruktūras attīstībā” pieejamais pub-
liskais finansējums fiziskām personām, juridiskām 
personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – 
10 519 239 eiro, bet valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdī-
tājiem – 36 596 500 eiro. Mērķis ir uzlabot infra-

struktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstī-
bu, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības 
un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot 
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globāla-
jā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību 
un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiks īstenoti ar ES Eiropas Lauksaimniecī-
bas fondu lauku attīstībai un Lauku attīstības pro
grammu (LAP) 2014.–2020. gada plānošanas perio-
dā. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot 
Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē. Plašāku informāciju par pasākumu un 
pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD 
Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.

Aicina pieteikt pretendentus 
apbalvojumam “Laiks Ziedonim”

 

Imanta Ziedoņa fonds 
“Viegli” izsludinājis pie-
teikšanos apbalvojumam 
“Laiks Ziedonim”. Apbal-

vojums jau trešo gadu tiks pasniegts piecās no-
minācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un 
jauniešiem, tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā. 
Pieteikšanās līdz 26. februārim apbalvojuma mā-
jaslapā www.laiksziedonim.lv. Laureāti tiks paziņoti 
īpašā cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Zie-
doņa dzimšanas dienā.

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” apbalvojumu iedi-
binājis 2014. gadā, lai iedvesmotu, novērtētu un 
cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam Zie-
donim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtību, 
stāju, veiksmi un savpatību –, kas jau trešo gadu 
tiek meklētas ikviena pretendenta personībā. Tā ir 
iespēja ikvienam pamanīt un izcelt kādu savu no-
vadnieku, darba devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti. 
“Imants Ziedonis ir teicis, ka tauta caur leģendām 
redz pati savu spēku. Ik gadu Ziedoņa apbalvojums 
palīdz mums satikt un iepazīt izcilus, savpatīgus un 
ar degsmi bagātus cilvēkus, kuri iedvesmo un iegul-
da Latvijas attīstībā. Šogad īpaši aicinām ikvienu 
pieteikt savu apbalvojuma pretendentu, lai mēs – 
sabiedrība – mācītos cildināt cits citu par paveikto 
un izcilām personības vērtībām,” par apbalvojumu 
stāsta projekta vadītāja Ināra Kehre. Laureātus at-
balsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodro-
šinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 
3000 eiro apmērā. Apbalvojumu īstenot palīdzēs 
cilvēki, kuri ir kompetenti nomināciju jomā, pār-
redz un pārzina nozares aktualitātes. Šos cilvēkus 
fonds “Viegli” nosaucis par vizionāriem. Plašākai 
informācijai: Ināra Kehre, Imanta Ziedoņa fonds 
“Viegli”, tālr. 29616900, inara.kehre@fondsviegli.
lv.
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eiropas Komisijas iniciatīva Urban 
Innovative Actions

2015. gada nogalē ir izslu-
dināts pirmais projektu 
konkurss eiropas Komisijas 
iniciatīvā Urban Innovative 
Actions (UIA).

Finansējumam var pieteikties: 
1) pilsētas pašvaldība, kurā ir vismaz 50 000 iedzī-

votāju;
2) pilsētu pašvaldību asociācija vai grupa (var būt 

arī pārrobežu asociācija vai grupa), kurā kopējais 
iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. marts plkst. 
14.00 (pēc Centrālās Eiropas laika).

Īsi par iniciatīvu:

Finansējums:
• iniciatīvai kopā – aptuveni 372 miljoni eiro;
• pirmajā projektu atlases kārtā – 80 miljoni eiro;
• viena projekta maksimālais atbalsts – 5 miljoni 

eiro.

Projektu līdzfinansē ERAF, nepārsniedzot 80% no 
attiecināmajām izmaksām.

Saturs: tiek gaidīti projekti par 4 tēmām:
1. Enerģētikas pārkārtošana (energy transition).
2. Pilsētu nabadzības novēršana (fokuss uz degra-

dētajām pilsētu teritorijām).
3. Migrantu un bēgļu iekļaušana.

4. Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā.

Projektiem jādemonstrē radoši, novatoriski (vēl 
nebijuši), eksperimentāli, ilgtspējīgi risinājumi pil-
sētu izaicinājumu pārvarēšanai. Projektu izstrādei 
un īstenošanai ir jānotiek partnerībā ar ieinteresē-
tajām pusēm (iesaistot publisko un privāto sekto-
ru un sabiedrību). Projektā izmēģinātajiem risinā-
jumiem jārada zināšanas, ko var pārņemt citas ES 
pilsētas.

Attiecināmās izmaksas: personāls; birojs un admi-
nistrācija; ceļošana un viesnīcas; ārējās zināšanas 
un pakalpojumi; aprīkojums; infrastruktūra un būv-
niecības darbi.

Projektu īstenošanas termiņš – 3 gadi.

2016. gada janvārī un februārī EK organizēs 4 in-
formatīvus seminārus, lai skaidrotu iniciatīvu un 
palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projektus. Pirmais 
seminārs plānots Briselē 13. janvārī. Viens no se-
mināriem plānots arī Rīgā – 20. janvārī. Reģistrē-
ties semināram var šeit http://www.uiainitiative.
eu/en/rigaapplicantseminar līdz 14. janvārim.

Plašāku informāciju par iniciatīvu, iespējamiem 
atbalsta pretendentiem, projektu sagatavošanu un 
informatīvajiem semināriem varat atrast mājasla-
pā http://www.uiainitiative.eu/. Turpat atrodama 
arī projektu pieteikuma veidlapa un saistītie doku-
menti (t.sk. darba uzdevums, UIA vadlīnijas).

Šī ir unikāla iespēja pilsētu pašvaldībām piesaistīt 
papildu finansējumu ārpus ES fondos pieejamajām 
dalībvalstu “aploksnēm”.

Pieteikuma formas 1. marta projektu 
uzsaukumiem eS programmā “eiropa 
pilsoņiem”

Izsludināti 2016. gada 1. mar-
ta projektu konkursi ES pro
grammā “Eiropa pilsoņiem”. 

Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā arī neval
stiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projek-

tu pieteikumus ES pro grammā “Eiropa pilsoņiem”. 
Programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) mēr-
ķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt pie-
miņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas 
ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu lī-
menī atklātākas debates par ES jautājumiem. Pro
gramma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizā-
ciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku 
sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.
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Plašāka informācija par 2016. gada 1. marta uz-
saukumu:

1. darbība “eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
(European Remembrance)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1. marts. Pro-
jektu aktivitāšu uzsākšana: no 01.08.2016. līdz 
31.01.2017. Projekta iesniegšanas kārtība un do-
kumentācija: ŠEIT.

2. darbība “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabied-
riskā līdzdalība” (Democratic engagement and 
civic participation)

2.1. apakšpasākums “Pašvaldību sadraudzība” 
(Town Twinning)
Projektu iesniegšanas termiņš 1. kārtā: 1. marts. 
1. kārtas projektu aktivitāšu realizēšana: no 
01.07.2016. līdz 31.03.2017. Projekta iesniegšanas 
kārtība un dokumentācija: ŠEIT.

2.2. apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi” (Net-
works of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1. kārtā: 1. marts. 
1. kārtas projektu aktivitāšu uzsākšana: no 
01.07.2016. līdz 31.12.2016. Projekta iesniegšanas 

kārtība un dokumentācija: ŠEIT.

2.3. apakšpasākums “Pilsoniskās sabiedrības pro-
jekti” (Civil Society Projects)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1. marts. Pro-
jekta aktivitāšu uzsākšana: no 01.08.2016. līdz 
31.01.2017. Projekta iesniegšanas kārtība un do-
kumentācija: ŠEIT.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpild
aģentūra (EACEA) ir publicējusi ikgadējās prioritā-
tes programmas turpmākajiem darbības gadiem. 
Iepazīties ar prioritātēm var gan EACEA mājaslapā, 
gan atsevišķā un detalizētākā dokumentā ŠEIT.

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā 
EACEA mājaslapā: ŠEIT (“Europe for Citizens” sle-
jā, kolonnā “User Guides”). Prezentācija PIC koda 
iegūšanai: ŠEIT. Video, kā iegūt PIC kodu (no Eras-
mus+: Jaunatne darbībā programmas): ŠEIT. Teh-
nisku problēmu gadījumā var sazināties ar ES pro
grammas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu 
Latvijā vai pa tiešo Izpildaģentūras epastu: eacea
helpdeskec.europa.eu (tel. +32 229 90705). http://
eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en (Help-
desk service).

Izsludināts konkurss Erasmus+ politikas 
iniciatīvu eksperimentēšanas projektiem 
izglītības, mācību un jaunatnes jomā

Eiropas Komisija (EK) 
2015. gada 15. decembrī 
izsludinājusi konkursu ES 

Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības centra-
lizētajā aktivitātē – atbalsts politikas reformām: 
politikas inovācijas iniciatīvas – Eiropas politikas 
eksperimentēšanas projekti izglītības, mācību un 
jaunatnes jomā, ko vada augsta līmeņa valsts pār-
valdes iestādes. Aktivitāti centralizēti administrē 
EK izpildaģentūra EACEA.

Vispārīgais mērķis ir veicināt izglītības un mācību 
sistēmu, kā arī jaunatnes politikas efektivitātes un 
lietderīguma uzlabošanu, apkopojot un izvērtējot 
pierādījumus par inovatīvu politikas pasākumu sis-
tēmisko ietekmi. Uzaicinājums nosaka atbilstošo 
valstu augsta līmeņa valsts pārvaldes iestāžu iesais-
tīšanos un rūpīgu un plaši atzītu tādu novērtēšanas 

metožu izmantošanu, kuras pamatotas ar laukiz-
mēģinājumiem (eksperimentiem).

Šī uzaicinājuma prasība attiecībā uz minimālo pro-
jekta partnerības sastāvu ir: četras struktūras, kas 
pārstāv trīs Erasmus+ programmas valstis. Laukiz-
mēģinājumiem jānotiek vismaz trīs atbilstošās 
valstīs, kuru ministrijas (vai deleģētās struktūras) 
ir iesaistītas projektā. Priekšlikumus ir tiesīgas ie-
sniegt tikai juridiskās personas, kas atbilst konkursa 
nosacījumiem.

Projektu priekšlikumu iesniegšana un izvērtēšana 
notiks divos posmos: iepriekšējo priekšlikumu un 
pilno priekšlikumu posms.

Kopējais budžets, kas pieejams projektu līdzfinan-
sēšanai saskaņā ar šo EK uzaicinājumu, ir 14 milj. 
eiro. Tā sadalījums darbības jomās ir šāds:

izglītība un mācības – 12 milj. eiro;•	

jaunatne – 2 milj. eiro.•	

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2016_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-1_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-1_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_of_the_programme_for_2016_5.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://prezi.com/tz8xbeysu473/tutorial-on-how-to-create-a-pic-code-in-4-steps/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/kontaktinformacija/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/kontaktinformacija/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/kontaktinformacija/
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/jaunumi/index.html?news_id=7174
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/jaunumi/index.html?news_id=7174
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en


Viena projekta maksimālais ES finansējums var būt 
2 000 000 eiro. ES finansiālais atbalsts nedrīkst pār-
sniegt 75% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Detalizēta informācija par aktivitāti ir pieejama 
EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā. Izsludinātā 
2016. gada konkursa dokumentācija, pieteikuma 
veidlapa, pievienojamie dokumenti, pieteikuma sa-
gatavošanas vadlīnijas u.c. noderīga informācija pie-
ejama šeit: www.eacea.ec.europa.eu/erasmusplus.

Pieteikuma pakete jāiesniedz tiešsaistē EACEA, 
izmantojot attiecīgo eveidlapu (https://eacea.
ec.europa.eu/documents/eforms_en), kura ir pil-
nībā aizpildīta un kurai pievienoti visi attiecīgie 
pielikumi un apliecinošie dokumenti. Pieteikuma 
veidlapas, kas neietver visu nepieciešamo informā-
ciju un kas nav iesniegtas tiešsaistē pirms noteiktā 
termiņa beigām, netiks izskatītas.

Iesniegšanas termiņi:

iepriekšējie priekšlikumi: •	 2016. gada 14. aprīlis 
(plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika) (visi pre-
tendenti, kuri iesnieguši iepriekšējos priekšliku-
mus, saņems iepriekšējas atlases rezultātus un 
iepriekšējā priekšlikuma novērtējuma kopsavil-
kumu); 

pilnie priekšlikumi: •	 2016. gada 13. oktobris 
(plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika).

Apstiprināts projekts ir jāuzsāk laikposmā no 
2017. gada 1. janvāra līdz 28. februārim. Projekts ir 
jāīsteno 24–36 mēnešu laikā.

Informatīvs seminārs augsta līmeņa valsts pārval-
des iestāžu pārstāvjiem notiks Briselē 2016. gada 
27. janvārī. Epasts saziņai: EACEAPolicySup-
port@ec.europa.eu.

erasmus+ mācību seminārs

16. februārī Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA) rī-
kos projektu sagatavošanas 

mācību semināru Erasmus+ programmas pamat-
darbības nr. 2 aktivitātē “Starpskolu stratēģiskās 
partnerības”. Seminārā aicināti piedalīties skolu 
pārstāvji, kas plāno iesniegt stratēģisko starpskolu 
partnerību projektus kā partnerību koordinējošās 

organizācijas 2016. gada projektu konkursā.

Reģistrācija semināram tiešsaistē šeit līdz 15. jan-
vārim (lūgums pieteikties ne vairāk kā vienam 
dalībniekam no izglītības iestādes). Vietu skaits 
seminārā ir ierobežots. Balstoties uz reģistrācijas 
anketā sniegto informāciju, VIAA veiks dalībnieku 
priekšatlasi. Visi pretendenti līdz 25. janvārim tiks 
elektroniski informēti par priekšatlases rezultātiem 
un iespēju piedalīties mācību seminārā.

LPS NeSASKAņO

VSS224 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību 
un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrī-
bas līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma 
“Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un eko-
sistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas 
noteikumi” projektu, 5. pielikums.

VSS1353 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-

jektu “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģis-
tra informācijas aprites noteikumi”, 6. pielikums.

VSS1318 – Par informatīvo ziņojumu “Par valsts 
piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena iz-
glītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas 
produktu iegādei”, 7. pielikums.

KIDG Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzi-
jas fonda Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2016. ga-
dam, 8. pielikums.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives/european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16768_1008
https://docs.google.com/forms/d/110V81oMK0QCE7y7ucG2rkPyFQNWSt2akFH8_zUve0XA/viewform?usp=send_form
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5331&document_id=5331
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5330&document_id=5330
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5329&document_id=5329
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5328&document_id=5328


VSS1365 Par likumprojektu “Ātrdarbīgu elektro-
nisko sakaru tīklu izvēršanas likums”, 9. pielikums.

KIDG Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzi-
jas fonda Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2016. ga-
dam, 10. pielikums.

LPS SASKAņOŠANAI PIePRASĪtIe DOKuMeNtu PROJeKtI

Zane Dūze, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos (uz aizvietošanas laiku), zane.duze@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

VSS9 – Par valsts budžeta mērķdotācijas sada-
lījumu 2016. gadam to māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātā-
ji nav pašvaldības (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?dateFrom=20150108&dateTo=201601
08&text=VSS9&org=0&area=0&type=0)

VSS10 – Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 
28. jūlija noteikumos nr. 440 “Kārtība, kādā tiek sa-
dalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecis-
ko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts so-

ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru 
dibinātāji nav pašvaldības” (http://tap.mk.gov.lv/
lv/mk/tap/?dateFrom=20150108&dateTo=2016
0108&text=VSS10&org=0&area=0&type=0)

VSS20 – Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
27. jūlija noteikumos nr. 686 “Noteikumi par 
valsts statistikas datu apkopošanu par pasa-
žieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar 
autobusiem” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?dateFrom=20150108&dateTo=201601
08&text=VSS20&org=0&area=0&type=0)

mailto:zane.duze@lps.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-08&dateTo=2016-01-08&text=VSS-9&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-08&dateTo=2016-01-08&text=VSS-9&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-08&dateTo=2016-01-08&text=VSS-9&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-08&dateTo=2016-01-08&text=VSS-10&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-08&dateTo=2016-01-08&text=VSS-10&org=0&area=0&type=0
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-01-08&dateTo=2016-01-08&text=VSS-20&org=0&area=0&type=0
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