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16. novembrī Ministru prezidents Māris Kučinskis 
un ministri Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” 
sveica šāgada Ministru kabineta balvas laureātus – 
izcilas personības, kuras ar nesavtīgu darbu cēlušas 
līdzcilvēku, tautsaimniecības un visas valsts varēša-
nu. Par mūža ieguldījumu pašvaldību demokrātijas 
attīstībā balvu saņēma Latvijas Pašvaldību savienī-

bas (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/liepaja-pasniedz-2016-gada-ministru-
kabineta-balvas.

Foto: Valsts kanceleja

18. novembrī Rīgas pilī norisinājās valsts apbalvo-
jumu pasniegšanas ceremonija, kurā apbalvoju-
mus saņēma visdažādāko profesiju pārstāvji no vi-
siem Latvijas reģioniem – 58 izglītības un zinātnes, 
kultūras un mākslas, pašvaldību darbinieki, taut-
saimnieki, lauksaimnieki un meža nozarē strādājo-
šie, sabiedrisko profesiju pārstāvji, sporta treneri, 
iekšlietu sistēmas un glābšanas dienestu darbinie-

ki, robežsargi, zemessargi un karavīri. Apbalvojumu 
saņēma arī Latvijas Pašvaldību savienības vecākais 
padomnieks Māris Pūķis. 

Plašāka informācija: http://president.lv/pk/
content/?cat_id=605&art_id=24594. 

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Zemgales forumā analizē reģiona 
ekonomisko izaugsmi, uzsver uzņēmēju, 
pašvaldību, zinātnieku un izglītības 
pārstāvju partnerības nozīmi

15. novembrī Jelgavā norisinājās forums “Viedā 
ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”, ko 

organizēja Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), valsts 
pētījumu programma “EKOSOC-LV”, LPS, Jelgavas 
pilsētas dome, Jelgavas novada dome un Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte.

Foruma mērķis bija analizēt Zemgales reģiona eko-
nomiskās izaugsmes gaitu un problēmas, veicināt 
uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt 

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/liepaja-pasniedz-2016-gada-ministru-kabineta-balvas
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/liepaja-pasniedz-2016-gada-ministru-kabineta-balvas
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/liepaja-pasniedz-2016-gada-ministru-kabineta-balvas
http://president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24594
http://president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24594


3

Zemgales reģiona resursus un partnerību uzņēmē-
ju, pašvaldību, augstskolu un zinātnes institūciju 
starpā.

Diskusijas moderators LZA prezidents Ojārs Spārī-
tis norādīja, ka foruma galvenais uzdevums ir no-
skaidrot Latvijas resursu attīstības un pieejamības 
līmeni, un uzsvēra pašvaldību lomu teritoriju attīs-
tībā un izaugsmes veicināšanā. O. Spārītis uzsvēra, 
ka svarīgi ir stiprināt cilvēkresursus, par piemēru 
minot Brazīlijas pieredzi, kur doktora grādu ieguvu-
šo skaits desmit gadu laikā palielinājies par 100%, 
un Ķīnas situāciju, kur šis pieaugums pēdējo des-
mit gadu laikā ir sasniedzis pat 400%.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rā-
viņš klātesošos iepazīstināja ar redzējumu par Jel-
gavu kā Zemgales zinātnes un tehnoloģiju centru. 
A. Rāviņš norādīja uz sadarbības lielo lomu veik-
smīgas attīstības nodrošināšanā – gan starp zināt-
niekiem un uzņēmējiem, gan starp dažādiem reģio-
niem. Teritoriālās sadarbības jautājums ir aktuāls 

arī citur pasaulē: pasaules pašvaldību vadītāju kon-
gresā kā būtiskākais risinājums nākotnes drošībai 
tika nosaukta pilsētu un pārējo teritoriju sadarbī-
bas veicināšana. Nozīmīgākais ekonomikas resurss 
reģionā tomēr ir cilvēks, kurš rada inovācijas.

Plašāka informācija: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=3475&I
temid=55.

Foto: Latvijas Zinātņu akadēmija

Diskutē par internātskolu tālāko likteni

15. novembrī LPS norisinājās Latvijas internātsko-
lu un pašvaldību pārstāvju tikšanās, kurā tika ap-
spriesta situācija un apkopots viedoklis (kas tiks 
pausts Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota-
jā darba grupā) jautājumā par internātskolu turp-
māko likteni un nozīmi Latvijas izglītības sistēmā. 
Diskusiju vadīja LPS padomniece izglītības, bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure.

Sanāksme tika sasaukta, arī pamatojoties uz dau-
dzu pašvaldību bažām par to, ka tiek plānotas iz-
maiņas internātskolu finansēšanas kārtībā, kas at-
stāj būtisku ietekmi uz pašvaldību budžetiem. No 
Ministru kabineta 31. maija sēdē lemtā secināms, 

ka internātskolu uzturēšanas izdevumi būs jāsedz 
pašvaldībām, ko neatbalsta ne pašas pašvaldības, 
ne LPS. 

LPS ir veikusi situācijas izpēti, aktualizējot pašvaldī-
bu un internātskolu aptauju. Darbs pie reālās situā-
cijas izpētes turpinās arī pašvaldībās, tiek analizēta 
ne tikai internātskolu darbība, bet arī to devums 
bērniem un sabiedrībai kopumā.

Sanāksmē vairākkārt izskanēja viedoklis, ka inter-
nātskolas Latvijā pilda ne tikai izglītības funkcijas, 
bet arī sociālo un preventīvo funkciju.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3475&Itemid=55
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3475&Itemid=55
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3475&Itemid=55
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LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

Sēde notiks 23. novembrī plkst. 13 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Satiksmes ministrijas 2017. gada budžetu 
autoceļu un sabiedrisko pārvadājumu nozarē 
(ziņo: Annija Novikova, SM Autosatiksmes de-
partamenta direktora vietniece; Kristians Go-
diņš, SIA “Autotransporta direkcija”; Jānis Lange, 
VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs).

2. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa (TEN) 
reforma (ziņo: Annija Novikova, SM Autosatik-
smes departamenta direktora vietniece).

3. Par autoceļu finansējuma modeli un finansē-

jumu valsts vietējiem ceļiem 2017. gadā (ziņo: 
Jānis Lange, VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētājs).

4. Par grozījumiem Autopārvadājumu likumā (par 
pozīciju kopbraukšanas principu ieviešanā) 
(ziņo: Annija Novikova, SM Autosatiksmes de-
partamenta direktora vietniece; Kristians Go-
diņš, SIA “Autotransporta direkcija”).

5. Par būvniecības attīstības stratēģiju (ziņo: Ed-
munds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks).

Komitejas sēdes norisi būs iespējams vērot tiešraidē 
LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-
video/tiesraide/. Tiešraides laikā jautājumus varēs 
uzdot, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv


Ielūgums piedalīties diskusijā  
“17 ilgtspējīgas attīstības mērķi:  
kas notiek Latvijā?”

1. decembrī Jelgavas pilsētas domes konferenču 
zālē (Lielajā ielā 11) Latvijas Pašvaldību savienība 
un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 
aicina uz diskusiju par 2015. gada nogalē pieņem-
tajiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. To 
mērķis – nodrošināt ikvienas valsts un pasaules 
labklājību, mazināt iedzīvotāju nabadzību, vairot 
vienlīdzību un sniegt izglītības iespējas cilvēkiem 
visā pasaulē, un tie ir īstenojami līdz 2030. gadam. 
Katrai valstij šie mērķi jāiekļauj nacionālajā plāno-
šanā un finansēšanā. Ar kādiem ilgtspējīgu attīstī-

bu veicinošiem piemēriem varam lepoties? Kurus 
no 17 mērķiem izvirzīt par prioritāriem Latvijā? 
Kā iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un 
valsts institūcijām sadarboties, lai izdarītu pareizo 
izvēli un nekļūdītos ieviešanā? Šajos jautājumos 
kopīgi ar pārstāvjiem no valsts pārvaldes institūci-
jām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un 
uzņēmējiem iedziļināsimies un meklēsim atbildes 
1. decembra diskusijā. Aicinām pievienoties disku-
sijai pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju 
pārstāvjus un vietējos aktīvistus, līdz 28. novem-
brim piesakoties LPS mājaslapā!

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

5

Forums “Latvijas ilgtspējas dimensijas – 
izglītoti cilvēki un dabas vērtību 
saglabāšana”

Forums notiks 25. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades at-
cerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides 
aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Lat-
galē atbilstoši “Vides politikas pamatnostādnēs 

2014.–2020.” izvirzītajiem principiem: “Nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, 
veicinot ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot dabas re-
sursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sa-
biedrības informētību par vides stāvokli un kvalita-
tīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, īpaši uzsverot 
kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.” 
Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta 
mērķis: plašās ekspertu debatēs ilgtspējas aspektā 
vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, 
izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-notiek-latvija
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sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un 
riskus, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo 

politiku Latvijā un Latgalē.
Plašāka informācija 1. pielikumā.

Izsludināts ikgadējais konkurss par gada 
zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā

Ar LZA Prezidija 14. novembra lēmumu tiek izsludi-
nāts ikgadējais konkurss “Desmit gada zinātniskie 
sasniegumi Latvijā”.

Priekšlikumus ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes 
ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zināt-
niskie institūti, universitātes, augstskolas, universi-
tāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi. LZA nodaļas 

pieņems pieteikumus līdz 8. decembrim plkst. 15 un 
izvērtēs līdz 19. decembrim. LZA Prezidijs, balstoties 
uz nodaļu vērtējumu, izveidos desmit gada nozī-
mīgāko sasniegumu sarakstu un apstiprinās to līdz 
decembra beigām. Gada 10 nozīmīgāko sasniegumu 
saraksts sastāvēs no divām daļām: “Sasniegumi teo-
rētiskajā zinātnē” un “Sasniegumi lietišķajā zinātnē”.

Plašāka informācija: http://www.lza.lv/index.
php?option=com_content&task=view&id=3473&I
temid=44.

Veikts pētījums “Latvijas jauniešu iesaiste 
uzņēmējdarbībā”

Lai apzinātu situāciju un iespējamos attīstības sce-
nārijus jauniešu uzņēmējdarbības aktivitātē un sek-
mēšanā Latvijā, tika izstrādāts un īstenots pētījums 
“Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā”, kura 
mērķis ir sniegt plašāku ieskatu situācijā ar jaunie-

šu attieksmēm un interesēm, iesaisti un pastāvoša-
jiem riskiem uzņēmējdarbībā. Ziņojumā apkopota 
pētījumā iegūtā informācija, dati un to analīze.

Plašāka informācija un pētījuma rezultāti pieeja-
mi šeit: http://jaunatneslietas.lv/component/con-
tent/article/16-jaunumi/3091-veikts-petijums-lat-
vijas-jauniesu-iesaiste-uznemejdarbiba.

Tiek izsludināta pieteikšanas jauniešu 
NVO “Ziemas SaSpēlei”

Aicinām LJP dalīborganizācijas, jaunatnes organizā-
ciju vai organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, pār-

stāvjus un ikvienu jaunieti (jo īpaši LJP SD vēstnieku 
un projektu iniciatīvu dalībniekus) piedalīties jau-
niešu NVO “Ziemas SaSpēlē”.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Aicina uz forumu “Atbalsts uzņēmējiem” 
Kuldīgā

24. novembrī Kuldīgā Ekonomikas ministrija un At-
tīstības finanšu institūcija Altum aicina Kurzemes 
reģiona komersantus uz forumu “Atbalsts uzņē-
mējiem”. Pasākuma laikā tiks sniegta visaptveroša 

informācija par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā 
plānoto valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākša-
nai un paplašināšanai.

Forumā “Atbalsts uzņēmējiem” Ekonomikas minis-
trijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās fi-
nanšu un līgumu aģentūras, Nodarbinātības valsts 

http://www.ikvd.gov.lv/zinatnisko-instituciju-registrs.html
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3473&Itemid=44
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3473&Itemid=44
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3473&Itemid=44
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3091-veikts-petijums-latvijas-jauniesu-iesaiste-uznemejdarbiba
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3091-veikts-petijums-latvijas-jauniesu-iesaiste-uznemejdarbiba
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3091-veikts-petijums-latvijas-jauniesu-iesaiste-uznemejdarbiba
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p2.pdf
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aģentūras, kā arī Zemkopības ministrijas un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāvji informēs komersantus par pieejamo un 
plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.–

2020. gada ES fondu plānošanas periodā.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23203.

Rīgā notiks forums Baltijas jūras nākotnei

23.–24. novembrī Rīgā notiks vērienīgs Baltijas 
jūras telpiskās plānošanas forums, kas pulcēs ap 
250 dalībnieku no 32 valstīm. Foruma mērķis ir 
veicināt starpvalstu sadarbību un lielāku ieinte-
resēto pušu iesaisti, kopīgi plānojot Baltijas jūras 
telpu. Forumā būs iespējams uzzināt jaunāko in-

formāciju par jūras telpisko plānošanu Eiropas Sa-
vienībā – gan Baltijas jūras, gan Adrijas un Melnās 
jūras baseinā –, kā arī iepazīties ar jaunākajiem 
pētījumiem un citās valstīs izstrādātajiem jūras 
plānojumiem.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23196.

Aicina veidot spēli Meža olimpiādes 
konkursā

Ik rudeni AS “Latvijas valsts meži” aicina skolas ve-
cuma jauniešus piedalīties Mammadaba meistar-
klasē un Meža olimpiādē. Šogad 7.–9. klašu skolē-
niem ir iespēja sacensties āra mācību spēļu ideju 

konkursā, kura galvenā balva – ārzemju dabas eks-
pedīcija skolēnu komandai. Pieteikumi konkursam 
jāiesniedz līdz 30. novembrim.

Plašāka informācija: http://www.lvm.lv/
jaunumi/3133-skolenus-aicina-veidot-speli-meza-
olimpiades-konkursa.

Vēl nedēļu var pieteikties stipendijām 
bakalaura studijām Hangukas svešvalodu 
universitātē Korejā

Korejas vadošā svešvalodu universitāte (Hankuk 
University of Foreign Studies) studentiem no Latvi-
jas piedāvā stipendijas bakalaura studijām. Univer-
sitāte sedz studiju maksu visiem četriem gadiem, 
savukārt studentam ir jāsedz savi uzturēšanās izde-

vumi Korejā. Studiju sākums paredzēts 2017. gada 
pavasarī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 24. novembris.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2068-vel-nedelu-iespeja-pieteikties-
stipendijam-bakalaura-studijam-hankuk-svesvalo-
du-universitate-koreja.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23203
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23203
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23196
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23196
http://www.lvm.lv/jaunumi/3133-skolenus-aicina-veidot-speli-meza-olimpiades-konkursa
http://www.lvm.lv/jaunumi/3133-skolenus-aicina-veidot-speli-meza-olimpiades-konkursa
http://www.lvm.lv/jaunumi/3133-skolenus-aicina-veidot-speli-meza-olimpiades-konkursa
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2068-vel-nedelu-iespeja-pieteikties-stipendijam-bakalaura-studijam-hankuk-svesvalodu-universitate-koreja
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2068-vel-nedelu-iespeja-pieteikties-stipendijam-bakalaura-studijam-hankuk-svesvalodu-universitate-koreja
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2068-vel-nedelu-iespeja-pieteikties-stipendijam-bakalaura-studijam-hankuk-svesvalodu-universitate-koreja
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2068-vel-nedelu-iespeja-pieteikties-stipendijam-bakalaura-studijam-hankuk-svesvalodu-universitate-koreja
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Sākusies balsošana par konkursa “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta 2017” finālistiem

Līdz 23. novembrim vietnē http://jaunatneslietas.
lv/latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2016 ikviens var 
nobalsot par konkursa “Latvijas Jauniešu galvas-
pilsēta 2017” finālistiem. Konkursa fināla balsoju-
mā piedalās Liepāja, Ventspils un Ogres novads. 
Balsot iespējams jaunatneslietas.lv mājaslapā reizi 
24 stundu laikā no vienas IP adreses.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2064-sakusies-balsosana-par-konkur-
sa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem.

Notiks Latvijas Tūrisma forums 2016

Lai veicinātu Latvijas un Jūrmalas tūrisma produk-
tu un pakalpojumu attīstību un sekmētu sadarbī-
bu starp tūrisma nozares profesionāļiem, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Jūr-

malas pilsētas domi 24. novembrī organizē Latvijas 
Tūrisma forumu.

Plašāka informācija: https://em.gov.lv/lv/
jaunumi/12656-notiks- latvi jas-turisma-fo-
rums-2016.

Notiks konference pret vardarbību pret 
sievietēm un vardarbību ģimenē

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, 
Ziemeļu ministru padomi, Somijas vēstniecību, Nī-

derlandes Karalistes vēstniecību un Resursu centru 
sievietēm “Marta” 24. novembrī rīko starptautisku 
konferenci “Efektīvi pret vardarbību pret sievietēm 
un vardarbību ģimenē”.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

Atsākas informatīvā akcija pret seksuālo 
vardarbību

21. novembrī atsākas Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzti-

cības tālruņa 116111 rīkotā informatīvā akci-
ja “Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par  
TO!”.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

http://jaunatneslietas.lv/latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2016
http://jaunatneslietas.lv/latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2016
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2044/jaunatneslietas.lv
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2064-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2064-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2064-sakusies-balsosana-par-konkursa-latvijas-jauniesu-galvaspilseta-2017-finalistiem
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12656-notiks-latvijas-turisma-forums-2016
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12656-notiks-latvijas-turisma-forums-2016
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/12656-notiks-latvijas-turisma-forums-2016
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p4.pdf


9

Valdība apstiprina valsts ilgtermiņa 
tematisko plānojumu Baltijas jūras 
piekrastes publiskās infrastruktūras 
attīstībai līdz 2030. gadam

16. novembrī valdība izbraukuma sēdē Liepājā iz-
skatīja un apstiprināja Vides aizsardzības un reģio-

nālās attīstības ministrijas sagatavoto valsts ilgter-
miņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes 
publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030. ga-
dam.

Plašāka informācija šeit: http://www.varam.gov.lv/
lat/aktual/preses_relizes/?doc=23195.

Saeima groza Dzīvokļa īpašuma likumu

17. novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 
grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz 
pilnveidot tiesisko regulējumu mājokļu jomā.

Ar grozījumiem plānots papildināt dzīvokļa īpašnie-
ka pienākumus – ievērot dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību 

aprobežojumus, piemēram, attiecībā uz ūdensap-
gādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru 
tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes 
iekārtu un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pār-
vietošanu.

Plašāka informācija: http://saeima.lv/lv/aktualita-
tes/saeimas-zinas/25325-saeima-groza-dzivokla-
ipasuma-likumu.

Atkritumu apglabāšanas tarifā iekļaus arī 
pētniecības un attīstības izmaksas

Turpmāk tarifā par atkritumu apglabāšanu poligo-
nos iekļaus arī pētniecības un attīstības izmaksas. 
To paredz grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā, kurus 17. novembrī trešajā, galīgajā lasīju-
mā pieņēma Saeima.

Grozījumu autori norāda, ka likumprojekts izstrā-
dāts, lai samazinātu apglabājamo atkritumu dau-
dzumu poligonos.

Plašāka informācija: http://saeima.lv/lv/aktuali-
tates/saeimas-zinas/25324-atkritumu-apglabasa-
nas-tarifa-ieklaus-ari-petniecibas-un-attistibas-iz-
maksas.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Ieteikumi pārtikas produktu iepirkumu 
veicējiem par zaļo publisko kritēriju 
piemērošanu

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ieteikumus 
iepirkumu veicējiem zaļo publisko iepirkumu (ZPI) 
jeb vides kritēriju izmantošanai pārtikas produktu 

piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, 
lai sekmētu kvalitatīvu un bioloģisku lauksaimnie-
cības un pārtikas produktu īpatsvara pieaugumu 
zaļajos publiskajos iepirkumos.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
ieteikumi-partikas-produktu-iepirkumu-veicejiem-
par-zalo-publisko-krit?id=8360.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23195
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23195
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=67/Lp12
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25325-saeima-groza-dzivokla-ipasuma-likumu
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25325-saeima-groza-dzivokla-ipasuma-likumu
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25325-saeima-groza-dzivokla-ipasuma-likumu
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=614/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=614/Lp12
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25324-atkritumu-apglabasanas-tarifa-ieklaus-ari-petniecibas-un-attistibas-izmaksas
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25324-atkritumu-apglabasanas-tarifa-ieklaus-ari-petniecibas-un-attistibas-izmaksas
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25324-atkritumu-apglabasanas-tarifa-ieklaus-ari-petniecibas-un-attistibas-izmaksas
http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25324-atkritumu-apglabasanas-tarifa-ieklaus-ari-petniecibas-un-attistibas-izmaksas
http://www.zm.gov.lv/presei/ieteikumi-partikas-produktu-iepirkumu-veicejiem-par-zalo-publisko-krit?id=8360
http://www.zm.gov.lv/presei/ieteikumi-partikas-produktu-iepirkumu-veicejiem-par-zalo-publisko-krit?id=8360
http://www.zm.gov.lv/presei/ieteikumi-partikas-produktu-iepirkumu-veicejiem-par-zalo-publisko-krit?id=8360
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Apstiprināts zivju resursu mākslīgās 
atražošanas plāns 2017.–2020. gadam

16. novembrī valdība atbalstīja Zemkopības minis-
trijas sagatavoto Zivju resursu mākslīgās atražoša-
nas plānu 2017.–2020. gadam. Tā mērķis ir nodroši-

nāt ilgtspējīgi izmantojamus un daudzveidīgus pub-
liski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursus Latvijā.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
apstiprinats-zivju-resursu-maksligas-atrazosanas-
plans-2017-2020-gadam?id=8359.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
zemes vienības Zīlānu ielā 68I Jēkabpilī daļas izno-
māšanu” (VSS-1012), 5. pielikums.

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes detali-
zētu projekta aprakstu “Fizisko personu datu pakal-
pojumu modernizācija”, 6. pielikums.

Par atzinuma sniegšanu par likumprojektu “Soci-
ālās uzņēmējdarbības likums”, 7. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411 “Au-
topārvadājumu kontroles organizēšanas un īsteno-
šanas kārtība””, 8. pielikums.

VSS-1110 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un 
privātās partnerības likumā”

VSS-1111 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos 
Nr.386 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elek-
tronisko informācijas apmaiņu””

VSS-1113 – Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu 
likumā”

VSS-1143 – Noteikumu projekts “Pašvaldību ceļu 
un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”

VSS-1144 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-1140 – Konceptuāls ziņojums “Ministra notei-
kumu institūta ieviešanas izvērtējums”

VSS-1141 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārst-
niecības un ārstniecības atbalsta personām, kas 

sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās 
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas 
noteikumi”

VSS-1142 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvali-
tatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, 
jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un naba-
dzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesnie-
gumu atlases pirmo un otro kārtu”

VSS-1146 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos 
Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārst-
niecības iestādēm un to struktūrvienībām””

VSS-1114 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma 
“Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmanto-
šanas noteikumi”

VSS-1117 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos 
Nr.300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-zivju-resursu-maksligas-atrazosanas-plans-2017-2020-gadam?id=8359
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-zivju-resursu-maksligas-atrazosanas-plans-2017-2020-gadam?id=8359
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-zivju-resursu-maksligas-atrazosanas-plans-2017-2020-gadam?id=8359
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404483
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404540
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404541
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404543
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404504
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404504
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404504
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404507
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_44_p8.pdf
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Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000)””

VSS-1120 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos 
Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai””

VSS-1121 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-

tru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos 
Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības 
ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību””

VSS-1125 – Noteikumu projekts “Daugavas hid-
roelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprinā-
šanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdens-
krātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas 
izdevumu finansēšanas kārtība”

Novembris tradicionāli aizrit Latvijas Republikas svētku noskaņās. Pilsētās un novados pagājušajā nedē-
ļā notika mūsu valsts svētkiem veltīti sarīkojumi, kuros godināja arī tos iedzīvotājus, kas šajā gadā atzīti 
par īpašajiem ļaudīm. LPS preses pastkasti piepildījuši materiāli un fotoattēli ar ieskatu svētku norisē. 
Tomēr Infolapa, kā vienmēr, raugās nākotnē. Neliels ieskats dažās šīsnedēļas iecerēs.

Saldū notiks “Lielais Jēkabs 
2016”

25. novembrī Saldū notiks gada no-
zīmīgākais pasākums tūrisma noza-
rē Kurzemes reģionā “Lielais Jēkabs 
2016”.

Tajā vienkopus pulcējas Kurzemes 
reģiona tūrisma uzņēmēji, nozares 
eksperti un aktīvākie Kurzemes ap-
ceļotāji. Pasākumā tiks godināti la-
bākie Kurzemes reģiona tūrisma uz-
ņēmumi, paldies teiks par dižo iegul-
dījumu Kurzemes tūrisma attīstībā 
un izlozēs akcijas “Apceļo Kurzemi” 
balvu ieguvējus. Atšķirībā no citiem 
gadiem pasākums norisināsies divās 
vietās: oficiālā daļa – Saldus Mūzikas 
un mākslas skolā, bet saviesīgā daļa 
ar balli un muzikantiem – Saldus Bēr-
nu un jauniešu centrā.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404511
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404515
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Ventspilī noslēgsies skriešanas sezona

Jau tradicionāli novembra pēdējā sestdienā, 
26. novembrī, Ventspils Maratona klubs sadarbībā 
ar Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi rīko se-
zonas noslēguma skrējienu Ventspilī.

Galvenais starts būs 10 km distancē, kurā tiks ap-
balvoti 10 ātrākie puiši un 10 ātrākās meitenes. 
Nav obligāti jāsacenšas, var vienkārši šo dienu pa-
vadīt veselīgā skrējēju sabiedrībā, bez laika kontro-
les veikt 2,5 km, 5 km vai 7,5 km distanci un saņemt 
piemiņas balvu, šogad tas būs profesionāls sporta 
šeikers ar pasākuma piemiņas atzīmi. Šajā pasāku-
mā varēsiet izbaudīt garšīgu putru ar zemeņu ievā-
rījumu, mandarīnus, tēju un labu mūziku.

Starts skrējienam tiks dots 26. novembrī plkst. 13 
Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā, viens aplis 
būs 2,5 km garš, un tas vedīs pa Renķu dārzu un 
pilsētas ielām, katrs aplis ies cauri Olimpiskā cen-
tra “Ventspils” vieglatlētikas manēžai, kas būs ap 
100 metriem. Galvenās distances skrējējiem būs 

jāveic 4 apļi jeb 10 km, bet varēs skriet arī vienu, 
divus vai trīs apļus, izvēloties distanci pēc savas sa-
gatavotības.

Plānots, ka sacensībās piedalīsies ap 300 dalīb-
nieku. Katru gadu sacensībās piedalās arī Latvijas 
labākie skrējēji. Plānojam, ka šogad piedalīsies jau 
vairāku pēdējo gadu uzvarētājs Reinis Hartmanis.

Alūksnē notiks Vidzemes nevalstisko 
organizāciju forums

23. novembrī Vidzemes nevalstiskās organizāci-
jas (NVO) pulcēsies forumā Alūksnē. Tajā dažādu 
jomu organizācijas no visa reģiona varēs gan ie-
pazīties un dibināt jaunas partnerības, gan disku-
tēt par Vidzemes reģionālā NVO centra izveidi, 
gan uzzināt aktuālo informāciju par pieejamo fi-
nansējumu un atbalsta programmām. Savstarpējā 
sadarbība un jaunu kontaktu veidošana ir atslē-
ga nevalstiskā sektora nākotnei. Lai gan Latvija ir 

maza valsts, nereti mūsu ikdienas saskarsme ne-
sniedzas tālāk par sava novada robežām. Šī ir lie-
liska iespēja veidot sadarbību Vidzemes mērogā. 
Turpinot reģionālās diskusijas par Vidzemes NVO 
centra izveidi, šoreiz forumā izvērtēsim secināju-
mus un vienosimies par tālāko rīcību: būt vai ne-
būt šādam atbalsta centram. Tikpat nozīmīga būs 
informācija par aktuālajiem finanšu instrumen-
tiem, par ko stāstīs dažādu fondu un valsts institū-
ciju pārstāvji. Vidzemes NVO forumu rīko Valmie-
ras novada fonds. Iepriekš šāda mēroga pasākums 
notika 2012. gadā Cēsīs.
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Uzņēmēju izstāde–gadatirgus “Rēzeknes 
uzņēmējs 2016”

25. un 26. novembrī Rēzeknes 2. vidusskolas spor-
ta kompleksā jau septīto gadu norisināsies ikgadējā 
uzņēmēju izstāde–gadatirgus “Rēzeknes uzņēmējs 
2016”. Šis pasākums iemantojis gan dalībnieku, gan 
apmeklētāju simpātijas un ik rudeni ir gaidīts noti-
kums Rēzeknē.

Izstādē piedalīsies uzņēmēji, amatnieki un mājra-
žotāji no Rēzeknes un citiem novadiem. Tajā īpašu 
vietu ieņems Rēzeknes novada amatnieki un ražo-
tāji, kuri, tuvojoties Ziemassvētku laikam, priecēs 
ar īpašiem piedāvājumiem. Būs pieejami koši un ra-
doši darinājumi, aktivitātes un darbnīcas bērniem, 
dažādi konkursi un labumi.

Vairāk informācijas: http://www.rezekne.lv/rezek-
nes-zinas/zina/_/ekonomikas-zinas/-/uznemeju-
izstade-gadatirgus-rezeknes-uznemejs-2016/.

Kuldīga atzīmē Sv. Katrīnas dienu

Atzīmējot Svētās Katrīnas dienu, 24. novembrī 
plkst. 18 Sv. Katrīnas baznīcā izskanēs stīgu kvar-
teta “ReDo” koncerts. Programmā būs Volfgan-
ga Amadeja Mocarta 6. stīgu kvartets, Johannesa 
Brāmsa 1. stīgu kvartets, kā arī Santas Ratnieces 
opuss stīgu kvarteta žanrā “Silsila”. Autore par savu 
skaņdarbu saka: “Darbā “Silsila” (no arābu valodas 
“ķēde”) mēs sekojam Brahmaputras upei no tās iz-
tekas Tibetā, cauri Indijai un Bangladešai uz Bengā-
lijas līci. Tā ir augstākā no lielajām pasaules upēm, 
bet sākas kā niecīgs avots Angsi ledājā Himalaju 
kalnos, 5210 m virs jūras līmeņa.” Skaņdarbs “Sil-
sila” savu pirmatskaņojumu Latvijā piedzīvoja, kad 
stīgu kvartets “ReDo” to atskaņoja mūzikas fes-

tivālā “Skaņu mežs” Rīgā. “ReDo” kvartets radies 
2009. gadā, un kopš tā laika sastāvs ir mainījies vai-
rākkārt. 2013. gadā “ReDo” kļuva par Arvīda Norīša 
Starptautiskā stīgu kvartetu konkursa laureātu.

http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/ekonomikas-zinas/-/uznemeju-izstade-gadatirgus-rezeknes-uznemejs-2016/
http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/ekonomikas-zinas/-/uznemeju-izstade-gadatirgus-rezeknes-uznemejs-2016/
http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/ekonomikas-zinas/-/uznemeju-izstade-gadatirgus-rezeknes-uznemejs-2016/
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Ilūkstes novadā godinās zemes kopējus un 
uzņēmējus

Latvijas valsts nozīmīgākie svētki jau aiz mugu-
ras, bet Ilūkstes novads ir bagāts ar uzņēmīgiem 
ļaudīm, ar cilvēkiem, kuri nebaidās īstenot jau-
nas idejas, ar strādīgām un stiprām ģimenēm, 
ar vēlmi saimniekot, tādējādi veicinot arī nova-

da attīstību. Tādēļ 25. novembrī jau tradicionāli 
Ilūkstes novada pašvaldība godinās mūsu novada 
neatlaidīgos zemes kopējus un uzņēmējus. Šo-
gad tiks sumināti: Valdis un Irēna Čamāni, Vitolds 
un Zoja Kvederi, Ēriks un Andžella Svētiņi, Gunārs 
un Regīna Palkeviči, Ainārs un Elīna Palkeviči, Ar-
tis Milicins un Līga Pauļuka, Guntis un Viktorija  
Rītiņi.
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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 apkopojusi Daina Oliņa

Informāciju par aktualitātēm sūtiet e-pastā: prese@lps.lv!

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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