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Izpilddirektori “izskaidrojas” ar Valsts 
kontroles un KNAB pārstāvjiem

3. februārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijas zālē, 
kur pirms izbraukuma sanāksmju sezonas sākuma 
tradicionāli “pārziemo” Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācija (LPIA), notika 2016. gada otrā 
sanāksme ar “smagsvaru” cienīgu tematiku. Pēdē-
jos gados pēc Valsts kontroles un KNAB pārbaudēm 
un revīzijām pašvaldībās publiski izskanējis daudz 
pārmetumu par nepamatotiem līdzekļu tēriņiem, 
par pretkorupcijas normu nepienācīgu ievērošanu 
un tamlīdzīgi. Kuplais dalībnieku pulks (126!) pierā-
dīja, ka izpilddirektori negrasās vairīties no pārme-
tumiem un atbildības, bet vēlas gan skatīties acīs 
patiesībai, gan skaidrot pašvaldību viedokli, gan at-
risināt problēmjautājumus, lai nākotnē 
pārmetumu skaits saruktu.

Sanāksmei būtisku akcentu deva Latvi-
jas Pašvaldību savienības (LPS) priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis, kurš iepriekš 
tikās ar LPIA Valdi, tāpēc izmantoja 
iespēju sveikt izpilddirektorus jauna-
jā gadā, kas LPS ir 25. jubilejas gads. 
Pirms nozīmīgās diskusijas priekšsēdis 
uzsvēra: “Tikai dialogā un sarunās mēs 
varēsim valsti nolikt uz kājām. Tas nav 

nekas slikts, ja reizēm abu pušu viedokļi atšķiras, jo 
vienīgo pareizo viedokli mēs likvidējām deviņdes-
mitajos gados.”

Jāatzīst, ka ne visos jautājumos izdevās rast tūlītēju 
vienprātību, tomēr uzteicama bija abu pušu vēlme 
uzklausīt, ieklausīties un diskutēt. Izpilddirektori 
jau pirms sanāksmes bija atsūtījuši virkni neskaidro 
jautājumu, kurus abas puses kopīgi centās izanali-
zēt, tomēr palika arī neskaidrības. Patīkami, ka visi 
uzaicinātie strikti nepastāvēja tikai uz savu pareizī-
bu, bet solīja turpināt pētīt.

Plašāk: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/2016-izpild-
direktori-izskaidrojas-ar-valsts-kontroles-un-knab-
parstavjiem.
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Rīgas dome, Rēzeknes un tukuma novada 
pašvaldības – aktīvākās eParaksta lietotājas
LPIA sanāksmē VAS “Latvijas valsts radio un te-
levīzijas centrs” (LVRtC) sumināja pašvaldību 
eParakstīšanas čempionus – pašvaldības, kuru 
darbinieki pērn visaktīvāk izmantojuši drošu elek-
tronisko parakstu. Visaktīvākā eParaksta lietotāja 
pašvaldību vidū 2015. gadā bijusi Rīgas dome, tai 
seko Rēzeknes, tukuma, Ķekavas un Bauskas no-
vada pašvaldības.

“Runājot par eParakstu publiskajā sektorā, mēs 
parasti runājam par administratīvo resursu lietde-
rīgu izmantošanu, taču, būsim godīgi, pašvaldību 
iedzīvotāji vēlas apzināties, ka viņi dzīvo mūsdie-
nīgā novadā – tādā, kura administratīvais aparāts 
un pašvaldības uzņēmumi ir viegli pieejami jeb-
kurā diennakts laikā, kurā iedzīvotājiem nav jāiz-
iet no mājām, lai noslēgtu līgumu, piemēram, ar 
atkritumu apsaimniekotāju, vai lai pieteiktu bērnu 
mācībām pirmajā klasē. Tas, ka pašvaldību iestā-
des un arī novadu iedzīvotāji savstarpējai saziņai 
lieto eParakstu, ne vien rada šo apziņu, bet arī no-
drošina to, ka finanšu resursi netiek tērēti tādiem 
procesiem, ko mūsdienās iespējams paveikt digitā-
li. 2016. gadā aicinām Latvijas pašvaldības ne vien 
aktīvi lietot eParakstu, bet arī informēt un skaidrot 
iedzīvotājiem elektroniskas saziņas priekšrocības,” 
uzsver LVRTC Valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.

“E-paraksts dod mums lielisku iespēju darboties tā, 
kā tam būtu jābūt 21. gadsimtā, – ātri, ērti, progre-

sīvi. Rīgas domē tas ir kļuvis par ikdienas nepiecieša-
mību, jo taupa gan laiku, gan resursus. Tas atvieglo 
un paātrina saziņu ar iedzīvotājiem, valsts struktū-
rām un uzņēmējiem, kā arī ļauj ātrāk pieņemt lē-
mumus un taupīt līdzekļus, nedrukājot un nesūtot 
pa pastu dokumentus. Esmu lepns, ka Rīgas pašval-
dība atzīta par veiksmīgu eParaksta ieviesēju un ka 
mēs esam ierindoti tik augstā vietā. Noteikti turpi-
nāsim sekot tehnoloģiju progresam, gan izmantojot 
sociālos tīklus, gan citās jomās ieviešot visu jauno. 
Apsolu, ka nestāvēsim uz vietas, jo pasaule attīstās 
un iedzīvotāju labā mums jādara tas pats,” norāda 
Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs.

Salīdzinot ar 2014. gadu, eParaksta lietošana Rīgas 
domē pieaugusi par 37%, bet visstraujākais eParak-
sta lietošanas pieaugums desmit aktīvāko pašvaldī-
bu vidū pērn bijis Rēzeknes novada pašvaldībā, kur 
eParaksts lietots par 80% biežāk nekā gadu iepriekš. 
Tukuma un Ķekavas novada pašvaldībās eParaksta 
lietošana 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, pie-
augusi attiecīgi par 60% un 44%.

eParaksta lietošanas ziņā starp aktīvākajām 10 paš-
valdībām 2015. gadā ir arī Jelgavas, Saldus, Iecavas, 
Gulbenes un Salacgrīvas novada pašvaldības. Gul-
benes novada pašvaldībā eParaksta lietošanas reižu 
skaits pēdējo divu gadu laikā gandrīz trīskāršojies, 
bet Iecavas novada pašvaldībā – pieckāršojies.

Plašāk: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/2025-rigas-
dome-rezeknes-un-tukuma-novada-pasvaldibas-
aktivakas-eparaksta-lietotajas.

Seminārs–diskusija “Bēgļi Latvijā un 
pasaulē” sniedz vērtīgas atbildes

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” Jaunpils no-
vadā organizēja semināru–diskusiju “Bēgļi Latvijā 
un pasaulē”, lai paplašinātu pašvaldību speciālistu, 
novadu iedzīvotāju un visas sabiedrības zināšanas 
par migrāciju, patvēruma sistēmu, bēgļu un perso-
nu ar alternatīvo statusu uzņemšanu un integrāciju 
Latvijā.

Biedrības pārstāvji Alvis Šķenders un Gunta Vīksne 
informēja par situāciju Latvijā un atbildēja uz dau-
dziem jautājumiem par kārtību, kādā var iegūt bēg-
ļa vai alternatīvo statusu, par šo personu pienāku-
miem un tiesībām, par biedrības sniegto atbalstu.

Diskusijas otrajā daļā piedalījās patvēruma meklē-
tāji no “Muceniekiem” un dalījās ar saviem dzīves 
stāstiem un iespaidiem par Latviju.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede izsaka pateicību 
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Jaunpils pašvaldībai par atsaucību un biedrībai “Pa-
tvē rums “Droša māja”” par diskusijas rosināšanu. Ti-

kai iepazīstot nezināmo, mēs varam pārvarēt bailes 
un stereotipus. Šādas diskusijas ir ļoti vajadzīgas.

LPS padomnieks Aino Salmiņš pārliecinājis 
valdību par noteikumu atkārtotu izskatīšanu
LPS padomnieks Aino Salmiņš pārliecinājis valdību, 
ka vēlreiz jāizskata Ministru kabineta noteikumu 
projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
28. jūnija noteikumos nr. 480 “Noteikumi par kār-
tību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību node-

vas””. 2. februārī Ministru kabinetā tika skatīts šis 
noteikumu projekts, par kuru LPS 1. februārī bija 
devusi atzinumu, uzsverot, ka starpministriju sanāk-
smē izvirzītie priekšlikumi nav izskatīti pēc būtības.

Plašāk: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/1998-lps-
padomnieks-aino-salmins-parliecinajis-valdibu-
par-noteikumu-atkartotu-izskatisanu.

LPS Valdes sēdē izvirzīti aktuālākie 
jautājumi 27. kongresam

LPS Valdes sēdē akcents tika likts uz galvenajām 
27. kongresa dokumentu tēmām. Lielākās diskusi-
jas raisīja jautājums par izglītības kvalitāti un pirms-
skolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atal-
gojumu no valsts budžeta. Tāpat tika runāts par 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/1998-lps-padomnieks-aino-salmins-parliecinajis-valdibu-par-noteikumu-atkartotu-izskatisanu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/1998-lps-padomnieks-aino-salmins-parliecinajis-valdibu-par-noteikumu-atkartotu-izskatisanu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/1998-lps-padomnieks-aino-salmins-parliecinajis-valdibu-par-noteikumu-atkartotu-izskatisanu


birokrātijas šķēršļu iznīdēšanu uzņēmējdarbības un 
ekonomikas attīstības veicināšanai, kā arī par valsts 
garantēto medicīnas pakalpojumu pieejamību u.c. 

Pēc diskusijas par pašvaldību informatīvajiem iz-
devumiem izkristalizējās nostāja, ka jāveicina labā 

prakse pašvaldību izdevumos nepublicēt komerc-
reklāmas, tomēr kategoriski nav atbalstāma šajos 
izdevumos ievietojamās informācijas satura kori-
ģēšana. Plašā diskusija apstiprināja vajadzību veikt 
papildu aptauju par katras pašvaldības praksi infor-
matīvo izdevumu izdošanā. 

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

2016. gada 9. februārī no plkst. 10.00 LPS mītnē 
(Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sanāksmju zālē).

Darba kārtība:

1. Jaunie atbalsta pasākumi personām ar invalidi-
tāti ESF struktūrfondos (LM Sociālās iekļaušanas 
un sociālā darba politikas departamenta direk-
tore E. Celmiņa, vecākā eksperte Daiga Kurpnie-
ce).

2. SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības ris-
kam pakļautajiem iedzīvotājiem” ieviešanas no-
sacījumi pašvaldībām (VM Investīciju un Eiropas 
Savienības fondu uzraudzības departamenta 
direktors Jevgenijs Blaževičs, Slimību profilak-

ses un kontroles centra Veselības veicināšanas 
departamenta nodaļas vadītāja Solvita Kļaviņa-
Makrecka)

3. Par veselības projekta ieviešanu (Veselības mi-
nistrijas speciālisti).

4. LPS un Labklājības ministrijas ikgadējo sarunu 
tēmas (LPS padomniece Ilze Rudzīte).

5. LPS un Veselības ministrijas ikgadējo sarunu tē-
mas (LPS padomniece Ilze Rudzīte).

6. Dažādi.

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās, visi interesenti 
to varēs vērot šeit: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot uz 
e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbība 
komiteja

2016. gada 9. februārī plkst. 13.00 LPS mītnē (Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sanāksmju zālē).

Darba kārtība:

1. Diskusija par 2016. gada LPS, Zemkopības minis-
trijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-

bas ministrijas sarunu tēmām (Ivita Peipiņa, LPS 
padomniece reģionālās attīstības jautājumos; 
Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku attīstī-
bas jautājumos).

2. Par pētījumu “Emigrācija no Latvijas 21. gadsim-
tā reģionu, pilsētu un novadu griezumā” (Mihails 
Hazans, LU profesors).

3. Dažādi.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāK
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Reģionu komitejā diskutē par pašvaldību 
iesaisti radikalizācijas novēršanā

“Vietējās pašvaldības saskaras ar radikalizāciju, jo 
atrodas vistuvāk mūsu iedzīvotājiem, kuri varētu 
tikt radikalizēti. Tāpēc pašvaldības jāstiprina, lai tās 
spētu pienācīgi palīdzēt, proti, dot cilvēkiem cerību 
un iespējas, kas ir viens no būtiskākajiem ieročiem 
cīņā pret radikalizāciju,” 5. februārī Briselē (Beļģijā) 
notikušajā Reģionu komitejas Pilsoniskuma, pār-
valdības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas 
sanāksmē uzsvēra atzinuma “Vēršanās pret radika-
lizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu” autors Mehe-
lenas pašvaldības (Beļģijā) mērs Barts Somerss.

Somers arī aicināja sniegt atbalstu ģimenēm, kuru 
jaunieši iekļaujas radikālās grupās, kā arī strādāt ar 
skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem, kas ir iz-
šķirīgi savlaicīgai radikalizācijas novēršanai. “Mums 
jādomā ilgtermiņā, jāveido palīdzības telefoni un 
kontaktpunkti, jo šeit runa ir nevis par iebraucējiem, 
bet gan par jauniešiem, kuri auguši mūsu sabiedrī-
bā un izglītojušies mūsu skolās. Tomēr viņi izvēlas 
citu ideoloģiju, tāpēc mums jādomā par cēloņu, 
nevis seku novēršanu, un te es saskatu pašvaldību 
lomu,” uzsvēra Somerss. Mehelenas mērs arī vērsa 
uzmanību uz to, ka arvien vairāk tiek radikalizētas 
jaunas sievietes, un šajā gadījumā dzimumu līdztie-
sības veicināšana būtu viens no ietekmīgākajiem 
veidiem, kā šo tendenci novērst. 

Tieši 5. februārī Beļģijas iekšlietu ministrs Jans 
Jambons iepazīstināja ar jauno plānu (“Plan 
Canal”) cīņai pret radikalizāciju un islāmismu. Tas 
aptvers septiņas pašvaldības Beļģijā, no kurām 
sešas atrodas Briselē. Galvenos pienākumus šajā 
plānā paredzēts uzticēt policijai, kuras uzdevums 
būs vākt informāciju un pārraudzīt cilvēkus, kuri 
varētu būt radikalizēti. Plāns, kura ieviešana iz-
maksās 15 miljonus eiro, jau saņēmis pašvaldību 
kritiku, federālā valdība tiek aicināta sagatavot 
pasākumus, kas aptvertu visu Beļģiju, ne tikai sep-
tiņas pašvaldības.

Arī Latvijas Republikas Drošības policijas Prette-
rorisma centrs, vērtējot terorisma draudu līmeni 
Eiropā un Latvijā, 2016. gadā plāno pretterorisma 
mācības un kritiskās infrastruktūras un pretteroris-
ma darbībās iesaistīto institūciju personāla apmā-
cību. Ņemot vērā pēdējā gada notikumus Eiropā 
un ziņas par radikalizētajiem Latvijas valstspiede-
rīgajiem, Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pār-
stāve Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa norādīja, ka par radikalizācijas novēršanu 
laicīgi būtu jādomā arī Latvijā, iesaistot pašvaldības 
preventīvajās aktivitātēs. “Par iespējamo radikali-
zācijas pastiprināšanos Latvijā jādomā jau šodien, 
izglītojot sabiedrību, īpaši jauniešus, kā arī veicinot 
sadarbību dažādu valstu specdienestu vidū,” uzsvē-
ra Bērziņa.

INfoRMāCIJA No LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē



Par pašvaldību iespējām saņemt eSf 
finansējumu veselības veicināšanas 
aktivitātēm, plānotajiem pasākumiem un 
nosacījumiem
LPS informē, ka saskaņošanas procesā ir SAM 9.2.4. 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem ie-
dzīvotājiem” dokumentu projekti. 

9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īste-
nošanā kā finansējuma saņēmēji ir plānotas paš-
valdības.

Atbilstoši provizoriskajam pasākuma ieviešanas gra-
fikam projektu izstrāde un iesniegšana ir paredzēta 
2016. gada jūnijā, bet apstiprināšana – septembrī. 
Ņemot vērā, ka pie projektu pieteikumiem jāstrādā 
jau laikus, lai nodrošinātu to kvalitāti, LPS Veselības 

un sociālo jautājumu komitejas sēdē 9. februārī 
piedalīsies Veselības ministrijas un Slimību profi-
lakses un kontroles centra atbildīgie darbinieki, lai 
informētu par 9.2.4.2. pasākuma ieviešanas nosa-
cījumiem pašvaldībām.

Komitejas sēde tiks translēta tiešraidē un būs pie-
ejama visiem interesentiem LPS mājaslapā, sadaļā 
“Semināri un video”: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/tiesraide/. Sēdes sākums plkst. 10.00, 
minētā jautājuma izskatīšana plānota aptuveni no 
plkst. 10.20 līdz 11.00.

LPS aicina visu to pašvaldību speciālistus, kuras nav 
deleģējušas savus pārstāvjus darbam LPS Veselības 
un sociālo jautājumu komitejā, kā arī tos, kuriem 
nav iespēja piedalīties klātienē, izmantot iespēju vē-
rot tiešraidi vai noskatīties ierakstu LPS mājaslapā.

Infolapas 1. pielikumā – SAM 9.2.4. ieviešanas gra-
fiks.

Rīgas reģiona jaunatnes darbinieki 
tiek aicināti piedalīties neformālās 
izglītības apmācībās par komandas darbu 
“Viens + viens = trīs!”

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par komandas 
un grupas darbu un tās vadību, lai efektīvāk attīstī-
tu idejas, organizētu projektus un sasniegtu izvirzī-
tos mērķus. Apmācības notiks 9.–11. martā atpūtas 

kompleksā “Turbas” Ikšķiles novadā.

Apmācībām jāpiesakās līdz 27. februārim, rezultāti 
tiks paziņoti visiem personīgi līdz 1. martam. Pie-
teikšanās, aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://
ejuz.lv/komandariga.

Sīkāka informācija: Ginta Salmiņa, Rīgas un Vidze-
mes reģiona koordinatore, tālr.: 29256888; apma-
cibas@brfonds.lv. 

PRoJeKtI, KoNKuRSI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, PASāKuMI

CItYnvest seminārs “Inovatīvie finanšu 
mehānismi energoefektivitātes 
projektiem Latvijā”

23. februārī “Bellevue Park Hotel Riga” Slokas ielā 1 
Rīgā notiks CITYnvest seminārs “Inovatīvie finanšu 
mehānismi energoefektivitātes projektiem Latvijā”. 
Sīkāka informācija 2. pielikumā.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://ejuz.lv/komandariga
http://ejuz.lv/komandariga
mailto:apmacibas@brfonds.lv
mailto:apmacibas@brfonds.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_5_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_5_p2.pdf


LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 
komisijas izbraukuma sesija un Rtu Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūta 

seminārs “Biotautsaimniecība. Dabas 
resursi un to izmantošanas iespējas”

Sīkāka informācija 3. pielikumā.

Labklājības ministrija meklēs iespējas 
ieviest principu “nauda seko klientam”

Labklājības ministrija (LM) meklēs iespējas, lai īs-
tenotu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 
ieteikumus principa “nauda seko klientam” ievie-
šanā no 2018. gada.

LM uzsver, ka ir būtiski no valsts budžeta sniegt pa-
pildu finansiālo atbalstu pašvaldībām, lai tās varētu 
nodrošināt, ka sabiedrībā balstītos pakalpojumus 
saņem tie cilvēki, kuri līdz šim tos ir saņēmuši valsts 
sociālās aprūpes centros (VSAC). LM uzskata, ka 

sabiedrībā balstīto pakalpojumu nodrošināšana cil-
vēkiem ar garīgiem traucējumiem ir aktuāla un at-
balstāma, bet to uzturēšanai pašvaldībām ir nepie-
ciešams papildu finansiālais atbalsts. Tam piekrīt arī 
deputāti, LPS pārstāvji un nevalstiskās organizācijas.

Lai ieviestu principu “nauda seko klientam”, no 
valsts budžeta nepieciešamais papildu finansējums 
ir 3,4 milj. eiro gadā. Šie līdzekļi ļautu turpināt biju-
šajiem VSAC klientiem saņemt atbilstošus pakalpo-
jumus pašvaldībās.

Plašāk – 4. pielikumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija aicina reģistrēties Interreg 
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–
2020. gadam semināram par otro projektu 
konkursu. 
Seminārs notiks 16. un 17. martā Rīgā, Kuģu 
ielā 24.

Pasākuma mērķis ir informēt par programmas otro 
projektu konkursu, nodrošināt iespējamajiem pro-
jektu partneriem tīklošanās iespējas, kā arī iespēju 
saņemt individuālu konsultāciju par projekta ideju.

Semināra laikā programmas vadošās iestādes un 
kopīgā sekretariāta pārstāvji iepazīstinās ar pro-
grammas galvenajām iezīmēm, sadarbības jomām 
un tēmām, kurās sadarbības projekti otrajā pro-

jektu konkursā ir īpaši gaidīti. Tāpat tiks skaidroti 
projekta budžeta veidošanas un komunikācijas 
jautājumi, izklāstītas pēc pirmā projektu konkursa 
gūtās atziņas, kā arī sniegta informācija, kad un kur 
pieteikties programmas finansējumam, kur saņemt 
atbildes uz jautājumiem. Tiks nodrošināta arī iespē-
ja sazināties ar potenciālajiem projektu partneriem 
tematiskos stūrīšos “Inovācijas”, “Dabas resursi” un 
“Transports”.

Interesentiem, kuri būs pieteikušies iepriekš, tiks 
nodrošinātas individuālas projektu konsultācijas. 

Tā kā vietu skaits pasākumā ir ierobežots, intere-
sentiem līdz 29. februārim lūgums reģistrēties 
programmas tīmekļa vietnē: http://www.interreg-
baltic.eu/event-detail/event/xx-interreg-baltic-
sea-region-information-seminar.html.

MINIStRIJu uN IeStāžu zIņAS

http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/xx-interreg-baltic-sea-region-information-seminar.html
http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/xx-interreg-baltic-sea-region-information-seminar.html
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SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmī-
gu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” gala protokolu un ar 
28.01.2016. e-pastu atsūtītajiem precizētajiem ma-
teriāliem, kuros veikti labojumi atbilstoši 2015. gada 
9. decembra vides aizsardzības un resursu izmanto-
šanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomite-
jas sēdē izteiktajiem komentāriem, 5. pielikums.

VSS-224 Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“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”, 6. pielikums.

VSS-52 Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu 
atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”, 
7. pielikums.

LPS NeSASKAņo

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

VSS-99 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 
“Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze 
sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām 
likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības 
un drošības garantēšanā”” 

VSS-109 – Likumprojekts “Grozījums Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumā” 

VSS-90 – Rīkojuma projekts “Par XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises laiku” 

VSS-113 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas per-

sonas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldī-
bas likumā”  

VSS-95 – Noteikumu projekts “Par minimālajām 
prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, paš-
valdībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu 
būtiskajiem noteikumiem” 

VSS-96 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos 
Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bie-
ži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju iz-
sniegšanas kārtība”” 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina līdz 15. februārim pieteikties tās pašvaldības, kuras ir gatavas uz-
ņemt savās mājās LPS 27. kongresu 20. maijā. Pieteikties lūdzam pie LPS priekšsēža padomnieces olgas 
Kokānes pa tālruni 67508520, mobilo tālruni 29197604 vai e-pastu olga@lps.lv.

Latvijas Pašvaldību savienības jaunajā mājaslapā ir izveidota iespēja lejuplādēt 2013., 2014. un 2015. gada 
žurnāla “LoGS” numurus PDF formātā.

Pašvaldību ziņu apkopojumu lasiet mēneša beigās. Ziņas lūdzam iesūtīt e-pastā prese@lps.lv.

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASītIe DoKuMeNtu PRoJeKtI
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