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AKTUALITĀTES

LPS delegācija pasaules mēroga 
samitā gatavo viedokli par jauno 
Pilsētprogrammu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) delegācija 12.–
15. oktobrī Bogotā (Kolumbijā) piedalījās Vietējo 

un reģionālo līderu pasaules samitā, kas veltīts paš-
valdību vadītāju centieniem veicināt ilgtspējīgu at-
tīstību. Samits norisinājās izšķirīgā brīdī, tieši pirms 
jaunās Pilsētprogrammas pieņemšanas ANO Habi-
tat III konferencē par mājokļiem un pilsētu ilgtspē-
jīgu attīstību (17.–20. oktobrī Kito (Ekvadorā)), lai 
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sagatavotu kopīgu pašvaldību nostāju.

Samitu, kas ir plašākā globāla mēroga vietējo un 
reģionālo pašvaldību vadītāju sanāksme, atklāja 
ANO ģenerālsekretārs Pans Kimuns (Ban Ki-moon) 
un Kolumbijas prezidents Huans Manuels Santoss 
(Juan Manuel Santos). Uzrunājot vairāk nekā 3000 
pašvaldību vadītājus, Pans Kimuns apliecināja paš-
valdību lomu jaunās Pilsētprogrammas pieņemša-
nā: “Vietējo pašvaldību veicinošā loma visu ieinte-
resēto pušu pulcēšanā būs noteicošā, lai politikā 
visos līmeņos tiktu ņemtas vērā vietējo kopienu 
prasības un vajadzības.”

Jaunā Pilsētprogramma būs uz rīcību orientēts do-
kuments, kas noteiks standartus pilsētu ilgtspējī-
gas attīstības sasniegšanai, aplūkos veidus, kā mēs 
ceļam pilsētas, tās pārvaldām un tajās dzīvojam, 
un uzsvērs sadarbību ar ieinteresētajiem partne-
riem visos pārvaldes līmeņos, kā arī privātajā sek-
torā. Jaunā Pilsētprogramma veidos saikni ar ES 
Pilsētprogrammu, kas pieņemta šā gada 30. maijā 

Amsterdamā (Nīderlandē), vienojoties kopīga mēr-
ķa – ilgtspējīgas attīstības – sasniegšanai. Latvijas 
pašvaldībām būtisks aspekts ir par reģionālo attīs-
tību atbildīgās Eiropas Komisijas locekles Korinas 
Krecu (Corina Crețu) politikas asistenta Matjē Fih-
tera (Mathieu Fichter) Briselē apliecinātais, ka arī 
jaunajā Pilsētprogrammā jāietver atsauce uz visu 
veidu pilsētām, arī mazajām un vidēja mēroga.

LPS delegāciju Vietējo un reģionālo līderu pasaules 
samitā pārstāvēja LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, LPS priekšsēža vietnieks no republikas pilsētām 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rā-
viņš, LPS priekšsēža vietnieks no novadu pašval-
dībām Auces novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis un LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede. 
Papildu informāciju par samitu atradīsiet samitam 
veltītajā mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Videokonference “Par atbalsta sistēmas 
pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, 
uzvedības traucējumiem un vardarbību 
ģimenē”

10. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika 
videokonference “Par atbalsta sistēmas pilnveidi 
bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības trau-
cējumiem un vardarbību ģimenē”.

Par cēloņiem, kāpēc bērniem veidojas saskarsmes 
un uzvedības grūtības, un risinājumiem informēja 
nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle 
Laila Balode.

Savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
jas (VBTAI) Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Mil-
lere pastāstīja, kā VBTAI plāno ar Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2021. gada 
martam pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar 
saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 
vardarbību ģimenē. Šobrīd jau ir izveidota Konsul-
tatīvā nodaļa, kuras sastāvā ir dažādu jomu spe-
ciālisti. Nodaļas speciālistu uzdevums ir identificēt 
bērnu uzvedības traucējumus un saskarsmes grūtī-

bas, izstrādāt un īstenot atbalsta programmu 1000 
bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības 
traucējumiem. Vairāku nozaru speciālistu koman-
da ļaus sekmīgāk atklāt uzvedības traucējumus un 
saskarsmes grūtības, kā arī noteikt vajadzīgo atbal-
stu. Konsultatīvās nodaļas speciālistiem arī jāno
drošina atbalsta programmu uzraudzība un novēr-
tēšana, kā arī bērna tiesību aizsardzībā iesaistīto 
speciālistu konsultēšana, sniedzot ieteikumus 2250 
speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām li-
kumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem bērnu 
uzvedības korekcijai.

Konsultatīvās nodaļas speciālisti jau ir sākuši vei-
dot sadarbības tīklu un izstrādāt metodoloģiju, ar 
kuras palīdzību diagnosticēt uzvedības traucējumu 
cēloņus un palīdzēt tos diagnosticēt citiem speciā-
listiem un bērnu vecākiem.

Sanāksmē piedalījās arī VBTAI priekšnieka vietnie-
ce Liene Kauliņa-Bandere un LPS padomniece ve-
selības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Pašvaldību uzdotie jautājumi liecināja par to, ka 
plānotajā atbalsta sistēmas pilnveidē bērniem ar 
saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 

https://www.bogota2016.uclg.org/en
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vardarbību ģimenē ir daudz neskaidrību, tāpēc vi-
deokonferences noslēgumā tika nolemts nākamā 
gada martā informēt pašvaldības par atbalsta sis-
tēmas pilnveidi, ieviešanas gaitu un aktuālajiem 
jautājumiem un problēmām.

Plašāku informāciju par konsultēšanas gaitu un 
pieteikšanās kārtību var iegūt, zvanot pa tālruni 
67359129, kā arī rakstot epastā: konsultativais-
centrs@bti.gov.lv.

Pasākuma videoieraksts un prezentācijas atroda-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/videoarhivs/3345paratbalsta
sistemaspilnveidiberniemarsaskarsmesgruti-
bamuzvedibastraucejumiemunvardarbibugi-
mene.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos

Aktuālākais LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēdē

11. oktobrī notika LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbības komitejas sēde, kurā LPS padomnieki 
iepazīstināja ar aktualitātēm likumdošanas jautā-
jumos Saeimā – grozījumiem Atkritumu apsaim-
niekošanas likumā, likumā “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos”, kā arī VARAM rosinātajiem grozīju-
miem Zemes pārvaldības likumā.

Komiteja nolēma:

1. Pieņemt informāciju zināšanai.

2. Atbalstīt LPS priekšlikumu Saeimas darba gru-
pai par likumprojektu “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos”, ka

2.1. attiecīgā novada pagastā visām juridiskajām 
personām (izņemot zemnieku saimniecības) 
kopā piederošās l/s zemes platības īpatsvars 

nevar pārsniegt 15% no kopējās l/s zemes;

2.2. noteikt, ka to komisiju darbu, kuras izskata da-
rījumus ar l/s zemi, apmaksā no valsts budžeta 
pēc faktiskajiem izdevumiem.

3. Pēc VARAM darba grupā precizētā materiāla 
Zemes pārvaldības likumā par servitūtiem un 
koplietošanas ceļiem izskatīt to LPS darba gru-
pā, veidojot videodiskusiju.

Lūgums pašvaldībām elektroniski iesūtīt zināmos 
piemērus šajos jautājumos.

Komiteja iepazinās ar Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM) ERAF darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko 
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbī-
bu” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pār-
valdes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes 

mailto:konsultativaiscentrs@bti.gov.lv
mailto:konsultativaiscentrs@bti.gov.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3345-par-atbalsta-sistemas-pilnveidi-berniem-ar-saskarsmes-grutibam-uzvedibas-traucejumiem-un-vardarbibu-gimene
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3345-par-atbalsta-sistemas-pilnveidi-berniem-ar-saskarsmes-grutibam-uzvedibas-traucejumiem-un-vardarbibu-gimene
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3345-par-atbalsta-sistemas-pilnveidi-berniem-ar-saskarsmes-grutibam-uzvedibas-traucejumiem-un-vardarbibu-gimene
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3345-par-atbalsta-sistemas-pilnveidi-berniem-ar-saskarsmes-grutibam-uzvedibas-traucejumiem-un-vardarbibu-gimene
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3345-par-atbalsta-sistemas-pilnveidi-berniem-ar-saskarsmes-grutibam-uzvedibas-traucejumiem-un-vardarbibu-gimene
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procesu optimizēšana un attīstība” projekta “Te-
ritoriālās attīstības plānošanas procesu un infor-
mācijas sistēmas attīstība” pieteikumu (Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) 
un reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) 
attīstība un pilnveidošana) un ziņojumu “Eiropas 

Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda ieguldījumi un to ietekme uz reģionu attīs-
tību” un pieņēma tos zināšanai.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS Veselības un sociālo lietu komitejā 
skata bērnu antisociālās uzvedības 
prevencijas likumprojektu un Pasaules 
Bankas ziņojumu

11. oktobrī notika LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēde. Darba kārtībā bija divi pašval-
dībām būtiski jautājumi.

Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likum-
projekts, par kuru ziņoja Tieslietu ministrijas 
Valsts tiesību departamenta direktore Anda Smil-
tēna: pašreizējā šā likumprojekta redakcijā plānots 
pašvaldību sociālajiem dienestiem deleģēt jaunu 
funkciju – nodrošināt sadarbības grupas darbību 
un koordinēt prevencijas pasākumu noteikšanu un 
izpildi. Šā uzdevuma izpildē pašvaldības sociālais 
dienests atrodas Tieslietu ministrijas funkcionā-
lā padotībā. Savukārt pašvaldībai jānodrošina, ka 
pašvaldības sociālajā dienestā tiek izraudzīti darbi-
nieki, kas vada sadarbības grupu, un jānodrošina 
grupas darba nepārtrauktība. A. Smiltēna infor-

mēja, ka pēc diskusijām ar pašvaldību sociālajiem 
dienestiem un ministriju viedokļa uzklausīšanas 
likumprojektā plānotas izmaiņas.

Pasaules Bankas ziņojumi: “Slimnīcu apjomi un 
aprūpes kvalitāte Latvijā” (Hospital Volume and 
Quality of Care in Latvia) un “Latvijas veselības 
aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016–2025” 
(Latvia Healthcare Facilities Master Plan 2016–
2025), par kuru ziņoja Veselības ministrijas valsts 
sekretārs Kārlis Ketners un Investīciju un ES fon-
du uzraudzības departamenta direktors Jevgeņijs 
Blaževičs. Komitejas dalībnieki – politiķi un profe-
sionāļi – aktīvi diskutēja un izteica iebildes un ar-
gumentus. Veselības ministrijas ierēdņi norādīja, 
ka Pasaules Bankas pētījums ir pamats nacionālā 
lēmuma pieņemšanai, tiks veidotas darba grupas, 
nacionālajā līmenī lēmums jāpieņem 2017. gada 
pirmajā ceturksnī.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos



Pašvaldības izvērtē ieguvumus no iesaistes 
UNESCO kultūras un izglītības programmās

12. oktobrī LPS tikās mantojuma eksperti un pašval-
dību pārstāvji, kas aktīvi darbojas UNESCO kultūras 

un izglītības programmās. Viņi dalījās pieredzē par 
to, ko pašvaldības attīstībai sniedz kultūrvēsturiskā 
mantojuma izzināšana un izcelšana.

Kādi ir ieguvumi no ieguldījumiem kultūras manto-
juma izzināšanā un izglītībā un kā tie ietekmē paš-
valdības ekonomiskos un sociālos rādītājus? Kādas 
iespējas pašvaldībai sniedz UNESCO zīmols? Uz 
šiem jautājumiem diskusijas dalībnieki centušies 
rast atbildes.

Pasākuma videoieraksts atrodams LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
videoarhivs/3350pasvaldibasizverteieguvumusno
iesaistesunescokulturasunizglitibasprogrammas.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece
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Videokonferencē 
“Programmnodrošinājuma pārvaldības 
izvērtējums pašvaldībās un pašvaldību 
izglītības iestādēs” – par revīzijas 
rezultātiem

Valsts kontrole (VK) ar LPS atbalstu 12. oktobrī or-
ganizēja diskusiju ar pašvaldībām, lai atskatītos uz 
2014. gadā pašvaldībās veikto revīziju “Programm-
nodrošinājuma pārvaldības izvērtējums pašvaldī-
bās un pašvaldību izglītības iestādēs”.

2013. gadā, noslēdzot revīziju, VK neguva pārliecī-
bu par drošu un atbildīgu informācijas tehnoloģi-
ju (IT) pārvaldību pašvaldībās, vairākos gadījumos 
atklāja nelikumīgu programmatūras lietošanu. Re-
videnti secināja, ka gandrīz piektā daļa pārbaudī-
tās programmatūras pašvaldību datoros tika lieto-
ta nelikumīgi un pašvaldības nevarēja pierādīt šīs 
programmatūras izmantošanas tiesības. Tas kaitē 
pašvaldības tēlam un rada riskus ar atbildību liku-
ma priekšā par autortiesību pārkāpumiem, kā arī 
problēmām ar programmatūras garantiju, kas var 
radīt papildu izmaksas. Secināts, ka jāattīsta IT dro-
šība, jāizstrādā normatīvie akti, kuru ievērošana 
nodrošinātu pašvaldības IT un datu aizsardzību. 
Pašlaik situācija ir būtiski uzlabojusies, par ko VK 

pārliecinājās, sekojot ieteikumu ieviešanas gaitai 
14 pašvaldībās, kurās pārbaudes tika veiktas.

Diskusijas galvenais mērķis bija noskaidrot, kā pašval-
dībām šo gadu laikā veicies ar revīzijā konstatēto trū-
kumu novēršanu, ar kādām problēmām pašvaldības 
ir saskārušās un kā tās risinātas, kuri bijuši laikietil-
pīgākie darbi un kā pašvaldības ar tiem tikušas galā.

Pēc tikšanās VK informācijas sistēmu auditori var 
teikt, ka neatkarīgi no tā, vai pašvaldība ir liela vai 
maza, problēmas IT pārvaldības jomā ir līdzīgas. 
Protams, ir dažādas finanšu iespējas un kapacitāte 
tās risināt, tomēr VK atzinīgi novērtē, ka pašvaldī-
bas ir pārlūkojušas savu informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju (IKT) saimniecību, saprot vājās 
vietas un riskus un plānveidīgi ievieš uzlabojumus.

VK izsaka pateicību Raunas novada domes izpild-
direktorei Lindai Zūdiņai-Sivko, Alojas novada do-
mes izpilddirektoram Mārtiņam Kļaviņam, Līvānu 
novada domes Informātikas daļas vadītājam Jurim 
Sniķerim, Rīgas pilsētas Informācijas tehnoloģiju 
centra direktoram Ērikam Zēģelim un Tehniskās 
pārvaldes priekšniekam Guntaram Kukutam, kā arī 
Ventspils pilsētas pašvaldības izpilddirektora viet-
niekam IKT jomā Egonam Spalānam par atsaucību 
piedalīties diskusijā un dalīties pieredzē.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3350-pasvaldibas-izverte-ieguvumus-no-iesaistes-unesco-kulturas-un-izglitibas-programmas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3350-pasvaldibas-izverte-ieguvumus-no-iesaistes-unesco-kulturas-un-izglitibas-programmas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3350-pasvaldibas-izverte-ieguvumus-no-iesaistes-unesco-kulturas-un-izglitibas-programmas
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VK aicina arī pārējās pašvaldības izmantot VK mā-
jaslapā pieejamo informāciju par revīzijas rezultā-
tiem, veikt savas IT pārvaldības pašnovērtējumu un 
jau laikus sākt pilnveidot IT pārvaldību.

Resursi VK mājaslapā: http://www.lrvk.gov.lv/pasval-
dibasdalaspieredzeparinformacijastehnologiju

parvaldibu/; LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/videoarhivs/3331videokonference
programmnodrosinajumaparvaldibasizvertejums
pasvaldibasunpasvaldibuizglitibasiestades.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Seminārā sabiedrisko attiecību 
speciālistiem pārrunā preses relīžu 
veidošanas vadlīnijas

LPS turpina labo praksi un organizē seminārus un 
videokonferences dažādu nozaru pārstāvjiem. 
Tā, 13. oktobrī notika seminārs, kurš bija skatāms 
arī tiešsaistē, sabiedrisko attiecību speciālistiem. 
Šoreiz semināra galvenā tēma bija preses relī-
žu veidošana, labā prakse, vadlīnijas, infografi-
ku izmantošana tajās utt. Ar savu pieredzi dalījās 
Mg. sc. soc. Viktors Zaķis un Mg. sc. soc. Baiba Bar-
taševiča.

Iepriekšējā videokonferencē 19. septembrī tika ap-
spriesti fizisko un juridisko personu datu aizsardzī-

bas jautājumi kontekstā ar pašvaldību informatīva-
jiem izdevumiem un mājaslapām.

Abu videokonferenču sarunu tēmas izkristalizējās 
LPS organizētajā pašvaldību sabiedrisko attiecī-
bu speciālistu divu dienu seminārā Mālpilī 18. un 
19. augustā.

Pasākuma videoieraksts un prezentācijas atroda-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/videoarhivs/3349lpsvideo-
konferencesabiedriskoattiecibuspecialistiem
presesrelizemasumedijiemparkounkarakstit.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lrvk.gov.lv/pasvaldibas-dalas-pieredze-par-informacijas-tehnologiju-parvaldibu/
http://www.lrvk.gov.lv/pasvaldibas-dalas-pieredze-par-informacijas-tehnologiju-parvaldibu/
http://www.lrvk.gov.lv/pasvaldibas-dalas-pieredze-par-informacijas-tehnologiju-parvaldibu/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3331-videokonference-programmnodrosinajuma-parvaldibas-izvertejums-pasvaldibas-un-pasvaldibu-izglitibas-iestades
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3331-videokonference-programmnodrosinajuma-parvaldibas-izvertejums-pasvaldibas-un-pasvaldibu-izglitibas-iestades
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3331-videokonference-programmnodrosinajuma-parvaldibas-izvertejums-pasvaldibas-un-pasvaldibu-izglitibas-iestades
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3331-videokonference-programmnodrosinajuma-parvaldibas-izvertejums-pasvaldibas-un-pasvaldibu-izglitibas-iestades
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3349-lps-videokonference-sabiedrisko-attiecibu-specialistiem-preses-relize-masu-medijiem-par-ko-un-ka-rakstit
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3349-lps-videokonference-sabiedrisko-attiecibu-specialistiem-preses-relize-masu-medijiem-par-ko-un-ka-rakstit
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3349-lps-videokonference-sabiedrisko-attiecibu-specialistiem-preses-relize-masu-medijiem-par-ko-un-ka-rakstit
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3349-lps-videokonference-sabiedrisko-attiecibu-specialistiem-preses-relize-masu-medijiem-par-ko-un-ka-rakstit
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Seminārs “Pārredzamības prasības 
ievērošana, piešķirot komercdarbības 
atbalstu”

13. oktobrī LPS mītnē notika Finanšu ministrijas 
Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta 
seminārs par tēmu “Pārredzamības prasības ievē-
rošana, piešķirot komercdarbības atbalstu”.

Pasākuma videoieraksts un prezentācijas atroda-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/se-
minariunvideo/videoarhivs/3347seminarspar-
redzamibasprasibasieverosanapieskirotkomerc-
darbibasatbalstu.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbībā

Seminārs “Interešu izglītības attīstība un 
vieta izglītības sistēmas pārmaiņu procesā”

18. un 19. oktobrī NFI projektā “Lietpratīga pārval-
dība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana: 
pašvaldību sadarbības tīklu un salīdzināmās datu-
bāzes izmantošana” Rēzeknes novadā notiks semi-
nārs “Interešu izglītības attīstība un vieta izglītības 
sistēmas pārmaiņu procesā”.

Semināra abu dienu programma 1. pielikumā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference “Vardarbības atpazīšana 
un profesionāļu rīcība tās novēršanā”

LPS sadarbībā ar Labklājības ministriju 19. oktob-
rī plkst. 10–12 rīko videokonferenci “Vardarbības 
atpazīšana un profesionāļu rīcība tās novēršanā”.

Darba kārtība:

1) vardarbības ģimenē specifika, valsts apmaksātie 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbības 
upuriem (Zane Zvirgzdiņa, Resursu centra “Mar-
ta” juriste);

2) ieteikumi sociālajiem dienestiem darbam ar var-
darbības upuriem (Labklājības ministrijas spe-
ciālisti);

3) kā uzrunāt cietušos un piedāvāt palīdzību (Zane 
Avotiņa, Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3347-seminars-parredzamibas-prasibas-ieverosana-pieskirot-komercdarbibas-atbalstu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3347-seminars-parredzamibas-prasibas-ieverosana-pieskirot-komercdarbibas-atbalstu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3347-seminars-parredzamibas-prasibas-ieverosana-pieskirot-komercdarbibas-atbalstu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3347-seminars-parredzamibas-prasibas-ieverosana-pieskirot-komercdarbibas-atbalstu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_39_p1.pdf
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direktore, psiholoģe);

4) rīcība un sadarbība praksē, risinot vardarbības 
gadījumus (Janeks Bahs, Valsts policijas Tukuma 
nodaļas priekšnieks).

Ņemot vērā, ka vardarbības gadījumi var būt ak-
tuāli dažādiem profesionāļiem, aicinām par plā-
noto videokonferenci informēt izglītības iestādes, 

bāriņtiesu, pašvaldības policiju u.c.

Videokonferences norisi būs iespējams vērot tieš-
raidē LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/semina-
riunvideo/tiesraide/, jautājumus iespējams uz-
dot, rakstot uz epastu tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte, 
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas 
tikšanās

Tikšanās notiks 19. oktobrī plkst. 13 LPS ēkā Maza-
jā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Iepazīstināsim ar Latvijas Teritoriālplānotāju 
asociācijas (LTA) viedokli divos jautājumos, ku-
ros tika prasīts asociācijas viedoklis:

 jautājums par Rīgas līča piekrastes būvlaides 
precizēšanas pieļaujamību Jūrmalas pilsētā;

 būvlaides noteikšana Rīgas pilsētā (atbildes sa-

gatavojis Edgars Bērziņš).

2. LTA 20. jubilejas gadam (dibināta 28.03.1996.) 
par godu plānots pasākums novembrī. Klātienē 
vienosimies par laiku, vietu un citiem organiza-
toriskiem jautājumiem, lai šo notikumu atzīmē-
tu.

3. Citi jautājumi (likumdošanas aktualitātes, plā-
nošanas aktualitātes): “brīvais mikrofons”.

Piedalīties aicināti pašvaldību teritorijas attīstības 
plānotāji, kā arī būvvalžu speciālisti.

Jānis Piešiņš,
LPS padomnieks reģionālās attīstības jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas 
izbraukuma sēde

Sēde notiks 26. oktobrī 
plkst. 11 Rundāles novadā, 
Rundāles pagastā.

NFI projekta “Lietpratīga pār-
valdība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabo-
šana” pašvaldību sadarbības tīklu un salīdzināmās 
datubāzes izmantošana.

Darba kārtība:

10.30–11.00 Reģistrēšanās rīta kafija

11.00–11.05 Rundāles novada domes un LPS 
Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētāja Aiva-
ra Okmaņa uzruna

11.05–11.45 Projekta sākotnējie uzstādījumi, iz-
aicinājumi un rezultāti (ziņo Māris Pūķis, LPS vecā-
kais padomnieks, NFI projekta vecākais eksperts)

11.45–12.30 Rezultatīvo rādītāju iegūšanas ie-
spējas, izmantojot pašvaldību budžetus. Vidēja ter-
miņa budžets un tā sasaiste ar attīstības plānošanu 
(ziņo Inga Vilka, projekta eksperte)

12.30–13.15 Pusdienas

13.15–14.00 NFI projekta salīdzināmās datubā-
zes – informācijas sistēmas BLIS – izmantošanas 
iespējas, dati par pašvaldību autoceļu finansējumu 
(ziņo Jānis Upenieks, LPS NFI projekta datubāzes 
administrators; Aino Salmiņš, LPS padomnieks, T-3 
tīkla koordinators)

14.00–14.30 Mājokļu politikas risinājumi Jelga-
vas novadā (ziņo Antra Alksne, SIA “Jelgavas nova-
da KU” valdes priekšsēdētāja)

14.30–15.00 Ādažu novada domes Saimniecības 
un infrastruktūras daļas teritoriālās apsaimnieko-
šanas modeļa reformas izstrāde (ziņo Juris Anto-
novs, Ādažu novada domes deputāts, projekta va-
dītājs)

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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15.00–15.20 Kafijas pauze

15.20–17.00 Muzeja apmeklējums

Lai neradītu grūtības sanāksmes organizatoriem, 
lūgums līdz 24. oktobrim aizpildīt reģistrācijas 
lapu. Esiet laipni gaidīti, reģistrētajiem dalībnie-
kiem informācija par sanāksmes norises vietu tiks 

nosūtīta elektroniski.

Reģistrācijas saite: https://goo.gl/forms/tu4JNpp-
CKljF3kIf1.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Turlais: PVN sistēmas reformai vajadzīga 
enerģiska rīcība

Krāpniecības novēršana pievienotās vērtības no-
dokļa (PVN) jomā, skaidra izpratne par to, vai un 
kad iedzīvotāju samaksātais PVN nonāk dalībvalstu 
valsts kasē, un valsts institūciju kontrole pār oficiāli 
reģistrētu uzņēmumu darbību ir būtiskākie jautā-
jumi, kurus Latvijas delegācijas pārstāvis Rīgas do-
mes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais 
uzsvēra savā sagatavotajā atzinumā “Rīcības plāns 
PVN jomā: ceļā uz vienotu ES PVN zonu”. To ar pār-
liecinošu balsu vairākumu apstiprināja 12. oktobrī 
Briselē 119. Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā.

““Neiekasētais PVN” jeb starpība starp paredzēta-
jiem un faktiski iekasētajiem ieņēmumiem tiek lēsta 
170 miljardu eiro apmērā. Milzīgie krāpšanas apjo-
mi ik gadu dalībvalstīm rada ievērojamus ieņēmu-
mu zaudējumus. Tas negatīvi ietekmē publiskā sek-
tora, ieskaitot vietējās un reģionālās pašvaldības, 
budžetus un iespējas sniegt kvalitatīvus pakalpoju-
mus,” uzrunā Reģionu komitejas locekļiem uzsvēra 
D. Turlais. Viņš arī norādīja, ka pieaugošajam krāp-
šanas riskam ir ne tikai ekonomiskas, bet arī politis-

kas sekas, jo krāpnieciskās shēmas, kas spēj darbo-
ties gadiem ilgi, Eiropas iedzīvotājos rada neuzticī-
bu nacionālajām un Eiropas Savienības institūcijām. 
“Tāpēc būtiski, ka gadījumos, kad ir aizdomas par 
krāpniecību PVN jomā, ar nodokļu iestādēm būtu 
pilnībā jāsadarbojas arī bankām, protams, vienlai-
kus ievērojot piemērojamos tiesību aktus par datu 
aizsardzību,” aicināja atzinuma autors.

Runājot par mazo un vidējo uzņēmumu maksāja-
mo PVN, Turlais uzsvēra, ka oficiāli reģistrētu uz-
ņēmumu darbība jākontrolē attiecīgajām valsts 
institūcijām, nepārliekot atbildību uz darījumu 
partneriem, citiem uzņēmumiem. Ziņotāja eksper-
te LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautā-
jumos Sanita Šķiltere norādīja, ka arī Latvijā būtu 
jāuzlabo likumdošana un prakse, uzsvaru liekot uz 
visu valsts rīcībā esošo datu izmantošanu, tādējādi 
preventīvi pasargājot godīgos uzņēmējus un nelie-
kot tiem pārbaudīt savus darījumu partnerus, kas ir 
valsts primārais pienākums.

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāv-
ju asambleja. Tajā ir 350 locekļu – reģionu priekš-
sēdētāji, pilsētu mēri un ievēlēti reģionu un pilsētu 
pārstāvji – no 28 ES dalībvalstīm. Latvijas delegāci-
ju 119. plenārsesijā pārstāvēja arī Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības 
un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs un Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

https://goo.gl/forms/tu4JNppCKljF3kIf1
https://goo.gl/forms/tu4JNppCKljF3kIf1
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Latvijā mācību vizītē ierodas Kirgizstānas 
valsts un pašvaldību delegācija

Ārlietu ministrija ik gadu piešķir grantus attīstības 
sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteik-
tajās saņēmējvalstīs – Eiropas Savienības Austru-
mu partnerības valstīs Gruzijā, Moldovā, Ukrainā, 
kā arī Centrālāzijas valstīs Kirgizstānā, Tadžikistānā, 
Uzbekistānā.

Šogad Ārlietu ministrija ir piešķīrusi grantu Latvijas 
Pašvaldību savienībai projekta “Lietpratīgas pārval-
dības stiprināšana Kirgizstānā” īstenošanai. Projek-
ta mērķis: veicināt pārvaldības reformu attīstību 
Kirgizstānā, izmantojot Latvijas pieredzi varas pār-

dalē starp valsti un pašvaldībām un valsts funkciju 
deleģēšanā pašvaldībām.

Latvijā mācību vizītē no 24. līdz 28. oktobrim ieradī-
sies Kirgizstānas valsts un pašvaldību pārstāvju dele-
gācija. Viesi tiksies ar LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, 
ģenerālsekretāri Mudīti Priedi un vecāko padomnie-
ku Māri Pūķi. Būs tikšanās arī Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā, Finanšu ministrijā un 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. 
27. oktobrī Kirgizstānas delegācija apmeklēs Jelga-
vu, kur tiksies ar Jelgavas domes vadību.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Latvijas skolu jauniešus aicina pieteikties 
spēlei “Jaunie Rīgas sargi”

“Arī tu vari būt jaunais Rīgas sargs un izdzīvot Lat-
vijas vēsturiskos notikumus un Brīvības cīņu dalīb-
nieku varoņdarbus reālos lauka apstākļos! Uzaicini 
5 draugus, izveido komandu, piedalies piedzīvoju-
mā un pārstāvi savu skolu, pilsētu, rajonu Latvijas 
mēroga izaicinājuma sacensībās “Jaunie Rīgas sar-
gi”!” aicina Jaunsardzes un informācijas centrs.

Spēle notiks 9. decembrī Daugavpilī.

Lai piedalītos spēlē “Jaunie Rīgas sargi”, līdz 25. no-
vembrim epasta adresē jrs@jic.gov.lv jāpiesaka 
komandas, kuru sastāvā ir seši jaunieši – trīs puiši 
un trīs meitenes vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Ko-
mandu var veidot jaunieši no skolas, klases, sporta 
komandas vai vienkārši labi draugi.

“Jaunie Rīgas sargi” ir aizraujoša piedzīvojumu spē-

le brīvā dabā, kuras laikā ikviens jaunietis var ap-
gūt iemaņas un prasmes, ar ko ikdienā nodarbojas 
jaunsargi, padziļināt Latvijas vēstures zināšanas, 
iemācīties sadarboties komandā, piedalīties reālos 
uzdevumos sacensībās, kurās tiks noskaidrotas āt-
rākās, precīzākās un saliedētākās komandas.

Piedaloties spēlē “Jaunie Rīgas sargi”, ikviens jau-
nietis varēs izdzīvot sajūtas un notikumus, kas risi-
nājās pirms nepilniem 100 gadiem, kad tika izcīnī-
ta Latvijas neatkarība, jo spēles rajonu un reģionu 
kārtās tiks veidotas kā leģendas, kas balstītas pa-
tiesos reģiona vēstures notikumos. Spēles mērķis 
ir popularizēt Jaunsardzes kustību un Nacionālos 
bruņotos spēkus pusaudžu un jauniešu vidū, sais-
tošā veidā veicinot jauniešu patriotisko audzināša-
nu un pilsoniskās apziņas stiprināšanu.

Plašāka informācija: Jaunsardzes un informācijas 
centrs, sporta metodiķis Gatis Berdinskis, tālr.: 
67335386 vai epastā jrs@jic.gov.lv.

Ikvienai Latvijas pilsētai ir iespēja kļūt par 
Latvijas Jauniešu galvaspilsētu

Līdz 31. oktobrim ikvienai Latvijas pašvaldībai vai 

divu pašvaldību apvienībai ir iespēja pieteikt sevi 
konkursā, kurā noteiks Latvijas Jauniešu galvas-
pilsētu 2017. Jau otro gadu Izglītības un zinātnes 
ministrija organizē konkursu “Latvijas Jauniešu 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:jrs@jic.gov.lv
mailto:jrs@jic.gov.lv
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galvaspilsēta”, kura mērķis ir popularizēt darbu ar 
jaunatni pašvaldībās un atzīmēt tās nozīmi sabied-
rības attīstībā.

Līdz ar titulu pašvaldība iegūs iespēju kļūt par jau-
natnes pasākumu centrālo norises vietu un kļūs 
par epicentru svarīgākajiem Latvijas jaunatnes pa-
sākumiem.

Pieteikumi konkursam līdz 31. oktobrim elektronis-
ki jāiesniedz epastā: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusa ieguvēja 
noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtējums un sa-
biedrības balsojuma rezultāti. Jau novembrī ikviens 
varēs nobalsot par kādu no trim pilsētām, kas tiks 
izvirzītas finālam.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa pieeja-
ma mājaslapā www.jaunatneslietas.lv.

Nacionālais forums “NEFORMĀLS un 
ATZĪTS” par neformālajā izglītībā iegūto 
kompetenču atzīšanu un pielietojumu 
darba tirgū
Nacionālā foruma mērķis ir veicināt diskusiju par 
nākamajiem soļiem neformālās izglītības atzīšanai 
Latvijā. Forumā tiks diskutēts, kā veicināt izpratni 
par jaunatnes darba lomu jauniešu kompetenču 
attīstīšanā, un meklēti risinājumi, kā attīstīt starp-
nozaru sadarbību, lai sekmētu neformālajā izglītībā 
iegūto kompetenču atpazīstamību un pielietojumu 
darba tirgū.

Nacionālais forums notiks 9.–10. novembrī vies-

nīcā “SemaraH Hotel Lielupe” Bulduru prospektā 
64/68 Jūrmalā. Pieteikšanās, elektroniski aizpildot 
pieteikuma anketu, līdz 3. novembrim https://goo.
gl/rWGVgm. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi 
līdz 4. novembrim.

Papildu informācijai sazinieties ar JSPA reģionālo 
sadarbības partneri Gintu Salmiņu, tālr.: 29256888, 
epasts: nacionalaisforums@gmail.com.

Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadar-
bības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu at-
tīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet 
mājaslapās www.jaunatne.gov.lv un www.swiss
contribution.lv.

Apmācības “Local youth councils 3.0”

Apmācībās “Local youth councils 3.0” no 5. līdz 
11. decembrim Lietuvā piedalīsies 33 dalībnieki no 
Norvēģijas, Īrijas, Portugāles, Lietuvas, Latvijas un 
Polijas. Apmācību tēma ir jaunatnes politikas attīs-

tība un vietējo jaunatnes padomju lomas stiprinā-
šana vietējā līmenī.

Plašāka informācija: http://ljp.lv/apmacibaslocal
youthcouncils30/.

mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
http://www.jaunatneslietas.lv
https://goo.gl/rWGVgm
https://goo.gl/rWGVgm
mailto:nacionalaisforums@gmail.com
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.swiss-contribution.lv
http://www.swiss-contribution.lv
http://ljp.lv/apmacibas-local-youth-councils-3-0/
http://ljp.lv/apmacibas-local-youth-councils-3-0/
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Pilnveidos nodarbinātības pasākumus un 
rosinās bezdarbniekus drīzāk atgriezties 
darba tirgū

Lai pilnveidotu atbalstu bezdarbniekiem darba 
meklējumos un rosinātu viņus drīzāk atgriezties 
darba tirgū, Labklājības ministrija izstrādājusi gro-
zījumus Ministru kabineta noteikumos “Par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finan-
sēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem”. Noteikumu projekts 13. oktobrī izslu-
dināts valsts sekretāru sanāksmē.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7376.

Pilnveidos iespēju saņemt trūcīgā statusu

Ņemot vērā Valsts kontroles, profesionāļu un sa-
biedrības priekšlikumus, Labklājības ministrija ir 
izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta Noteiku-
mos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu. Noteikumu projekts 13. ok-
tobrī izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7377.

Valdība apstiprina Latvijas sākotnējo 
nacionālo nostāju par ES dalībvalstu 
individuālajiem mērķiem SEG emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam

11. oktobrī valdība apstiprināja VARAM sagatavoto 
Latvijas nacionālo nostāju par ES dalībvalstu indi-

viduālajiem mērķiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisiju samazināšanai, kā arī par zemes izmanto-
šanas un mežsaimniecības sektoru sasaisti ar kli-
mata politiku laika periodam līdz 2030. gadam.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22849.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Latvijas Pastam kompensēs 2015. gada 
abonētās preses piegādes pakalpojumu 
zaudējumus

Ministru kabineta sēdē 11. oktobrī pieņemts rī-
kojums, kurš paredz VAS “Latvijas Pasts” piešķirt 

264,9 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, lai segtu nekompensētos zaudējumus, 
kuri 2015. gadā radušies, sniedzot abonēto preses 
izdevumu piegādes pakalpojumus.

Plašāka informācija: http://www.sam.gov.lv/sat-
min/content/?cat=8&art_id=6237.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7376
http://www.lm.gov.lv/news/id/7376
http://www.lm.gov.lv/news/id/7377
http://www.lm.gov.lv/news/id/7377
http://www.lm.gov.lv/news/id/7377
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22849
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399405&mode=mk&date=2016-10-11
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399405&mode=mk&date=2016-10-11
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6237
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6237
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Konceptuāli atbalsta valsts obligāto 
universālo apdrošināšanu no valsts 
budžeta līdzekļiem

11. oktobrī Ministru kabinetā tika izskatīts Vese-
lības ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņo-
jums “Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas fi-

nansēšanas modeļa maiņu”, konceptuāli atbalstot 
valsts obligāto universālo apdrošināšanu no valsts 
budžeta līdzekļiem.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/
aktualitates/konceptualiatbalstavalstsobligato
universaloapdrosinasanunovalstsbudzeta.

Valdība apstiprina 2017. gada valsts 
budžeta likumprojektu

13. oktobrī Ministru kabineta ārkārtas sēdē valdī-
ba apstiprināja 2017. gada valsts budžeta projek-
tu, kā arī likumprojektu par vidējā termiņa budže-
ta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam. Nākamā 

gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek 
plānoti 8,066 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi 
8,367 miljardi eiro.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/valdibaapstiprina2017gadavalstsbu-
dzetalikumprojektu.

Uzturēšanās ierobežojumi gar Latvijas–
Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas 
pierobežas upēm

11. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja likumpro-
jektu “Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas 
likumā”, kas paredz noteikt valsts robežas joslu gar 
vairākām pierobežas upēm, gar kurām līdz šim šāds 
statuss netika piemērots.

Likumprojekts attieksies uz šādām Latvijas–Krievi-
jas un Latvijas–Baltkrievijas pierobežas upēm, pa 
kurām noteikta valsts robeža (93,55 km): Ludzu, 
Pernovku, Zilupi, Akticu, Asūnīcu un Sarjanku.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/nosakauzturesanasierobezojumusgar
latvijaskrievijasunlatvijasbaltkrievijas.

VID konsultēs topošos uzņēmējus Atbalsta 
gadatirgū biznesa uzsācējiem

Lai par atbalsta iespējām biznesa uzsākšanai in-
formētu iedzīvotājus reģionos, 20. oktobrī Jelgavā 
notiks attīstības finanšu institūcijas ALTUM rīkotais 
pasākums Zemgales reģiona jaunajiem un topo-
šajiem uzņēmējiem “Atbalsta gadatirgus biznesa 
uzsācējiem”. Tajā šogad piedalās arī VID Jelgavas 
klientu apkalpošanas centra pārstāvji, lai konsultē-

tu pasākuma apmeklētājus par saimnieciskās dar-
bības uzsākšanu un VID epakalpojumiem, kā arī 
atbildētu uz citiem jautājumiem, kas aktuāli topo-
šajiem uzņēmējiem.

Plašāka informācija: https://www.vid.gov.
lv/lv/vidkonsult%C4%93stopo%C5%A1os
u z % C 5 % 8 6 % C 4 % 9 3 m % C 4 % 9 3 j u s 
a t b a l s t a  g a d a t i r g % C 5 % A B  b i z n e s a 
uzs%C4%81c%C4%93jiem0.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/konceptuali-atbalsta-valsts-obligato-universalo-apdrosinasanu-no-valsts-budzeta
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/konceptuali-atbalsta-valsts-obligato-universalo-apdrosinasanu-no-valsts-budzeta
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/konceptuali-atbalsta-valsts-obligato-universalo-apdrosinasanu-no-valsts-budzeta
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-apstiprina-2017-gada-valsts-budzeta-likumprojektu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-apstiprina-2017-gada-valsts-budzeta-likumprojektu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-apstiprina-2017-gada-valsts-budzeta-likumprojektu
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nosaka-uzturesanas-ierobezojumus-gar-latvijas-krievijas-un-latvijas-baltkrievijas
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nosaka-uzturesanas-ierobezojumus-gar-latvijas-krievijas-un-latvijas-baltkrievijas
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nosaka-uzturesanas-ierobezojumus-gar-latvijas-krievijas-un-latvijas-baltkrievijas
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-konsult%C4%93s-topo%C5%A1os-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jus-atbalsta-gadatirg%C5%AB-biznesa-uzs%C4%81c%C4%93jiem-0
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-konsult%C4%93s-topo%C5%A1os-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jus-atbalsta-gadatirg%C5%AB-biznesa-uzs%C4%81c%C4%93jiem-0
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-konsult%C4%93s-topo%C5%A1os-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jus-atbalsta-gadatirg%C5%AB-biznesa-uzs%C4%81c%C4%93jiem-0
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-konsult%C4%93s-topo%C5%A1os-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jus-atbalsta-gadatirg%C5%AB-biznesa-uzs%C4%81c%C4%93jiem-0
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-konsult%C4%93s-topo%C5%A1os-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jus-atbalsta-gadatirg%C5%AB-biznesa-uzs%C4%81c%C4%93jiem-0
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa no-
teikumos nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pie-
minekļiem””, 2. pielikums.

Apakškomiteja 03.11.2016. SAM 5.4.2. “Nodro-
šināt vides monitoringa un kontroles sistēmas at-
tīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. 
pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistē-
mas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pār-
valdībā veicināšana”, 3. pielikums.

VSS982 – Informatīvais ziņojums “Par administra-
tīvo datu izmantošanu Centrālajā statistikas pārval-
dē, problēmām un iespējamajiem risinājumiem”

VSS983 – Noteikumu projekts “Būvspeciālistu 
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 
uzraudzības noteikumi”

VSS984 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā nekustamā īpašuma Sēlijas ielā 118, Daugavpilī, 
nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā”

VSS985 – Noteikumu projekts “Aizsargātā lietotāja 
pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība”

VSS987 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

VSS970 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr.648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritori-
jā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS976 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ju-
ridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu 
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai 

ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos un tiem 
radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas 
aprēķināšanas kārtību”

VSS972 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos 
Nr.1074 “Noteikumi par valsts statistikas apkopo-
šanu kultūras jomā””

VSS967 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.299 
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu””

VSS974 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un 
kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides ris-
ku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides 
pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa 
un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdz-
dalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas 
noteikumi”

VSS975 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr.5 
“Dabas lieguma “Liepājas ezers” individuālie aiz-
sardzības un izmantošanas noteikumi””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401550
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401550
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401550
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401555
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401535
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401530
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401320
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401320
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401320
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401320
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40401534
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_39_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_39_p3.pdf
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NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Sumināti bāriņtiesu darbinieki
Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu 
jubileju, 14. oktobrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 
Rīgā notika svinīgs sarīkojums, kurā sumināja bā-
riņtiesu darbiniekus, kas ar godprātīgu un nesavtī-
gu darbu nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā 
arī godināja tos, kuri piedalījušies bāriņtiesu sistē-
mas izveidošanā un turpina to darīt arī šobrīd.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku dalībnie-
kus uzrunāja labklājības ministrs Jānis Reirs, Lab-
klājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, tie-
sībsargs Juris Jansons, Ministru prezidenta padom-
niece Lelde Līce-Līcīte, kā arī Tieslietu ministrijas, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvi-
jas Pašvaldību savienības un citu valsts, pašvaldību 
institūciju un biedrību pārstāvji, kuri uzsvēra bā-
riņtiesu darba nozīmīgumu bērnu un citu rīcībne-
spējīgo personu personisko un mantisko interešu 
aizsardzības nodrošināšanā, kā arī pauda visdziļāko 

pateicību un cieņu par padarīto bieži vien emocio-
nāli grūto, bet visai sabiedrībai vajadzīgo darbu.

Savu īpašo apsveikumu visiem bāriņtiesu darbinie-
kiem un svētku viesiem bija atsūtījis Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, kurš pateicās par paveik-
to, vēlēja izturību un spēku un aicināja arī turpmāk 
stiprināt bāriņtiesu kapacitāti. Videouzrunā visus 
sumināja svētku norises vietas saimnieks Rīgas paš-
valdības vadītājs Nils Ušakovs.

Godinot labākos, tika pasniegti Ministru kabineta 
Pateicības un Labklājības ministrijas Atzinības rak
sti, kā arī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 
balva.

Sirsnīgu un emocionāli siltu svētku gaisotni radīja 
pasākuma vadītāji – Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas Valdes priekšsēdētāja un Saulkrastu no-
vada bāriņtiesas vadītāja Baiba Meldere un Rīgas 
bāriņtiesas vadītājs Aivars Krasnogolovs.

Statistikas datu ekspedīcija

Par godu Eiropas statistikas dienai Centrālā statisti-
kas pārvalde (CSP) kopā ar Datu skolu aicina stāst-
niekus, programmētājus, analītiķus un citus datu 
entuziastus piedalīties Datu ekspedīcijā ceturtdien, 
20. oktobrī, plkst. 18:15 CSP Infocentrā Rīgā, Lāč
plēša ielā 1.

Ekspedīcijas laikā dalībnieki meklēs stāstus CSP 
ārējās tirdzniecības, sociālekonomiskajos, telpis-
kajos un citos datos. Dalībnieku rīcībā būs visi CSP 
publicētie dati, kurus palīdzēs iegūt atbilstošā for-
mātā. Ekspedīcija notiks grupās, ko veidos atbilsto-
ši dalībnieku pieredzei un iemaņām.

Vairāk par Datu ekspedīciju var uzzināt Datu skolas 
vietnē: http://lv.schoolofdata.org/dataexpeditions/.

http://lv.schoolofdata.org/data-expeditions/
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Tūrisma konference Valmierā

21. oktobrī Valmierā norisināsies starptautiska 
konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi 
tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi”, 
kurā par tūrisma un viesmīlības nozarē aktuālām 
tēmām diskutēs daudzi starptautiski atzīti lektori 
no Eiropas, kā arī eksperti no Latvijas un tuvākajām 
kaimiņvalstīm.

Konferences programma iezīmē trīs galvenās pa-

mattēmas: tendences tūrismā un zināšanu piepra-
sījums, tūrisma uzņēmējdarbības vide un tīklveida 
stratēģijas reģionālajā attīstībā, kā arī tūrisma pro-
duktu virzīšana tirgū.

Konferences darbs tiks organizēts divās Valmieras 
vietās – Vidzemes Augstskolā un koncertzālē “Val-
miera”.

Plašāka informācija par aktuālo programmu pieeja-
ma: www.valmiera.lv un www.va.lv.

Īvandes baznīcai – 200 gadu jubileja

22. un 23. oktobrī Kuldīgas novada Īvandes luterā-
ņu baznīcā norisināsies pasākumi par godu baznī-
cas 200 gadu jubilejai.

Sestdien, 22. oktobrī, plkst. 14 Īvandes baznīcā no-
tiks Kuldīgas baznīcu apvienotā kora koncerts un 
svētbrīdis. Savukārt svētdien, 23. oktobrī, plkst. 14 
Īvandes draudze aicina uz dievkalpojumu ar Īvan-
des baznīcā kalpojušo mācītāju piedalīšanos, bet 
pēc tā koncertēs kamerkoris “Rāte” kopā ar Uldi 
Marhilēviču.

http://www.valmiera.lv
http://www.va.lv/
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Jauns EUROSCOLA konkurss – iespēja 
vidusskolēniem doties uz Strasbūru

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Lat-
vijā izsludinājis jaunu EUROSCOLA konkursu 10.–
12. klašu skolēniem. Balvā paredzēta iespēja doties 
ar klases biedriem apmaksātā braucienā uz Eiropas 
Parlamentu (EP) Strasbūrā (Francijā) un kopā ar 
vidusskolēniem no visām ES dalībvalstīm klātienē 
redzēt un izprast parlamentāro darbu.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem jāapvienojas 
komandā un jāizstrādā projekts, kurā tie uzzinātu 
vairāk par EP uzbūvi un deputātu darbu, kā arī pa-
rādītu savu radošumu un stratēģisko domāšanu. 
Jaunajā EUROSCOLA konkursā jauniešiem ir trīs iz-
vēles: EP spēles projekts, “Ar sportu par politiku” 
un “EP diena tavā skolā”.

Pieteikuma anketu, uzdevumu un projekta aprak
stu skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO ko-
manda var iesniegt visa mācību gada garumā. Izslu-
dinātais EUROSCOLA nolikums Latvijā ir spēkā līdz 
2018. gada 15. maijam.

Vairāk informācijas šeit: http://www.europarl.lv/
lv/jauniesiem/euroscola.html.

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Ziņas sagatavojušas Marika Grasmane, Beate Danusēviča, Kristīne Duļbinska un Signe Znotiņa-Znota

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm sūtiet uz e-pasta adresi: prese@lps.lv.
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