3. VISLATVIJAS RE ION LO
UZ M JU BIEDR BU KONGRESS

PROVIZORISKAIS SCEN RIJS
3. VISLATVIJAS REĢION LO UZ M JU BIEDR BU
KONGRESAM
„TIES BSARG JOŠO UN KONTROLES IEST ŽU
SADARB BA AR UZ M JIEM”
Norises vieta: SĀlĀspils, kultūģĀs nĀms „R ĒĀvĀ” (SĀlĀspils, L vīemes ielĀ 7).
Norises laiks: 2016. gada 10. decemāģis, no pulksten 9:45 l dī 20:00.
Auditorija:
 ģe ion lo uī m ju āiedģ āu p ģst vji, uī m ji;
 pĀšvĀld āu vĀd t ji, pĀšvĀld āu ĀmĀtpeģsonĀs;
 vĀlsts ĀuĒst k s ĀmĀtpeģsonĀs, ministģi;
 pĀģ ģe ion lo uī m ju dĀģā āu Ātāild Ēo ministģiju p ģst vji;
 ties āsĀģĒ jošo un kontģoles institūciju vĀd t ji / p ģst vji;
 mediju p ģst vji;
 SĀlĀspils pĀšvĀld āĀs vĀd āĀ, deput ti, ĀmĀtpeģsonĀs.
Kop jĀis ĀuditorijĀs lielums: 250 cilv ki.
Moderators:
J nis Endīi š, LĀtvijĀs Tiģdīniec āĀs un ģūpniec āĀs kĀmeģĀs vĀldes pģiekšs d t js.
PROVIZORISK PROGRAMMA
(tiks pģeciī tĀ l dī 2. decemāģim)
1. DAĻA (ofici l s uīģunĀs, pģeīent cijĀs)
Laiks

T mĀ / t mĀs iīkl sts

Ekspeģts / ģun t js

9:45 – 10:45

Re istģ cijĀ un ģ tĀ kĀfijĀ. SĀģunĀs kultūģĀs nĀmĀ „R ĒĀvĀ” foĀj . Fon –
mūīikĀ.

10:45 – 11:00

Vietu ie emšĀnĀ ī l . Asistenti pĀvĀdĀ viesus un dĀl āniekus.

11:00 – 11:10

Konfeģences s kums, ievĀdĀ uīģunĀ, t mĀs
iīkl sts, iepĀī stin šĀnĀ Āģ pģoĒģĀmmu.

J nis Endīi š,
LTRK vĀldes pģiekšs d t js,
moderators
Miks Balodis,
Salaspils Uī m ju āiedģ āĀs
pģiekšs d t js

11:10 – 11:15

Latvijas valsts himna

11:15 – 11:18

LĀtvijĀs VĀlsts pģeīidentĀ RĀimondĀ V jo Ā Āpsveikums
Kongresam
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Re ion lo uī m ju vietĀ un lomĀ LĀtvijĀs
tĀutsĀimniec ā , uī m ju pģoālem tikĀ
sĀdĀģā ā Āģ vĀlsti un pĀšvĀld ā m, ĒĀlvenie
tģĀuc kļi noģm lĀi uī m jdĀģā āĀs
Ātt st āĀi, KonĒģesĀ noī me t l k Āttiec āu
sĀk ģtošĀn Āģ vĀlsti

RĀimonds ČudĀrs,
Salaspils novada domes
pģiekšs d t js,

11:35 – 11:45

VĀlsts ekonomisk Ātt st āĀ un ģe ion lie
uī m ji, sĀdĀģā āĀ Āģ ģe ioniem
uī m jdĀģā āĀs Ātt st ā

Arvils AšerĀdens,
ekonomikas ministrs

11:45 – 11:55

VĀlsts ekonomisk Ātt st āĀ un ģe ion lie
uī m ji, sĀdĀģā āĀ Āģ ģe ioniem
uī m jdĀģā āĀs Ātt st ā

Dana Reizniece - Ozola,
finĀnšu ministģe (provizoriski)

11:55 – 12:05

VĀlsts ekonomisk Ātt st āĀ un ģe ion lie
uī m ji, sĀdĀģā āĀ Āģ ģe ioniem
uī m jdĀģā āĀs Ātt st ā

RinĀlds Muci š,
VARAM vĀlsts sekģet ģs

12:05 – 12:15

VĀlsts ekonomisk Ātt st āĀ un ģe ion lie
uī m ji, sĀdĀģā āĀ Āģ ģe ioniem
uī m jdĀģā āĀs Ātt st ā

RinĒolds Arn tis,
Zemkop āĀs ministģijĀs
pĀģlĀment ģĀis sekģet ģs

12:15 – 12:30

VĀlsts ie mumu dienestĀ stģĀt ijĀ
sĀdĀģā ā Āģ uī m jiem, pĀmĀtpģincipi
jĀun s VID vĀd āĀs dĀģā ā , sĀdĀģā āĀ Āģ
ģe ion lĀjiem uī m jiem

Ilīe C rule,
VĀlsts ie mumu dienestĀ
eneģ ldiģektoģe

12:30 – 12:45

Nodokļu Ādministģ šĀnĀs pĀmĀtpģincipi un
sĀdĀģā āĀs modelis Āģ uī m jiem IĒĀunij ,
IĒĀunijĀs pieģedīe nodokļu Ādministģ šĀn
un uī m jdĀģā āĀs veicin šĀn

Mareks Helms,
IĒĀunijĀs Nodokļu un MuitĀs
p ģvĀldes pģiekšnieks

12:45 – 13:00

LietuvĀs pieģedīe āūvniec āĀs pģojektu
ģeĀliī šĀn , āūvniec āĀs pģojektu
sĀskĀ ošĀn , āūvniec āĀs uīģĀudī ā un
sĀdĀģā ā Āģ Āģēitektiem, pģojekt t jiem un
āūvniekiem

Mindaugs Pakalns,
Viļ Ās m ģijĀs ĒĀlvenĀis
arhitekts

13:00 - 13:05

1. VislĀtvijĀs ģe ion lo uī m ju āiedģ āu
konĒģesĀ M ģup m c āĀs un konsekvences
t l k dĀģā ā

Evita Sondore,
M ģupes uī m ju āiedģ āĀs
pģiekšs d t jĀ

11:18 – 11:35

13:05 - 13:10

2. VislĀtvijĀs ģe ion lo
uī m ju āiedģ āu konĒģesĀ
OĒģ m c āĀs un
konsekvences t l k dĀģā ā

Miks Balodis,
SĀlĀspils Uī m ju āiedģ āĀs
priekšs d t js

Didzis Mizis,
OĒģes novĀdĀ uī m ju
āiedģ āĀs pģiekšs d t js

* PĀšģeiī j dĀģāĀ k ģt āĀ un KonĒģesĀ pģoĒģĀmmĀ vĀģ neāūtiski mĀin ties.
GĀl Ē dĀģāĀ k ģt āĀ tiks Āpstipģin tĀ 2. decemāģ .
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13:10 - 13:20

Re ion l s uī m ju āiedģ āĀs k pĀmĀts
novĀdu ekonomiskĀjĀi Ātt st āĀi un
lĀākl j āĀi. Uī m ju un vĀlsts sĀdĀģā āĀ,
pģoālem tikĀ, uī m ju viedokļĀ
ģespekt šĀnĀ

13:20 – 14:10

Pusdienas

Aigars Rostovskis,
LTRK padomes pģiekšs d t js

2. DAĻA (pĀneļdiskusijĀ)
* PĀneļdiskusiju pģec ī kĀs t mĀs un diskusijĀs Āktu lie jĀut jumi Āpkopoti Ātseviš

dokument .

Laiks

T mĀ

DĀl ānieki no vĀlsts
institūciju / pĀšvĀld āu
puses

DĀl ānieki no uī

m ju puses

14:10 – 14:50

Uī m ji un
iepirkumu
pģocedūģĀs

Dace Gaile,
Iepiģkumu uīģĀudī āĀs
biroja direktore,
Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes
pģiekšs d t js,
RĀimonds ČudĀrs,
Salaspils novada domes
pģiekšs d t js,
J nis L čpl sis,
DĀuĒĀvpils pils tĀs domes
pģiekšs d t js

DĀl ānieki no uī m ju puses:
SĀntĀ Ločmele,
Lielv ģdes UB,
Evita Sondore,
M ģupes UB,
SĀndrĀ ĢeidĀ,
C su UB
Jana Briede,
Ogres novada UB,
Viktors Miķelsons,
Talsu UB

14:50 – 15:30

Uz m ji un VĀlsts
ie mumĀ dienests,
t stģuktūģvien āĀs
un FinĀnšu
ministrija

DĀce P l k ,
VID eneģ ldiģektoģes
vietniece nodokļu
jĀut jumos,
SĀndrĀ K rkli Ā- dmine
VID Kontģoles p ģvĀldes
direktore,
SĀntĀ GĀrĀnčĀ,
VID Nodokļu piedīi Ās
p ģvĀldes diģektoģa
vietniece

DĀl ānieki no uī m ju puses:
Ark dijs Suškins,
Tatjana Bernharde,
C su UB,
ImĀnts KĀnĀškĀ,
Jelgavas UB,
Lien te SkĀrĀine,
Talsu UB
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15:30 – 16:10

Uī m ji un
kontģol još s
iest des

AinĀ StĀš ne,
Valsts vides dienesta
direktores vietniece,
Ren rs Lūsis,
Valsts darba inspekcijas
direktors,
P teris Druķis,
Būvniec āĀs vĀlsts kontģoles
biroja direktors,

DĀl ānieki no uī m ju puses:
Inars Bagants,
ekĀvĀs UB,
Toms āoli š,
Iks iles UB,
Di nĀ DĀnčĀuskĀ,
C su UB

16:10 – 16:50

Uī m ji un
lĀuksĀimniec āĀs,
p ģtikĀs Āpģites,
tiģdīniec āĀs, lĀuku
Ātt st āĀs
finĀns jumĀ
kontģoles iest des

RinĒolds Arn tis,
ZM pĀģlĀment ģĀis
sekģet ģs
M ris BĀlodis,
P ģtikĀs un veteģin ģ
dienesta direktors,
AnnĀ V tolĀ-Helviga,
Lauku atbalsta dienesta
direktore,
M rti š CimermĀnis,
LLKC direktors

DĀl ānieki no uī m ju puses:
Andrejs Kindzulis,
Balvu UB,
SĀntĀ Ločmele,
Lielv ģdes UB,
Aija Vanaga,
R īeknes UB,
Ed te StrĀīdi Ā,
Ogres novada UB, Zemnieku
saeimas valdes locekle

16:50 – 17:30

Uī m ji un
pĀšvĀld āu iest des

J nis EĒl ts,
VARAM pĀģlĀment ģĀis
sekģet ģs,
Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes
pģiekšs d t js,
RĀimonds ČudĀrs,
Salaspils novada domes
pģiekšs d t js,
J nis L čpl sis,
DĀuĒĀvpils pils tĀs domes
pģiekšs d t js

DĀl ānieki no uī m ju puses:
Miks Balodis,
Salaspils UB,
M ris Birīulis,
Tukuma UB,
Roberts Dlohi,
RopĀžu UB,
Uldis Št āelis,
dĀžu UB
Di nĀ DĀnčĀuskĀ,
C su UB

17:30 – 17:40

KonĒģesĀ nosl ĒumĀ uīģunĀ – apraksts par to,
kĀs t l k tiks dĀģ ts Āģ konĒģes iīskĀn jušĀjiem
pģiekšlikumiem (sĀĒĀtĀvoti konkģ ti dokumenti
iesnieĒšĀnĀi vĀld ā , ministģij s, vĀlsts iest d s un
SĀeim , Ēģoī jumi vĀi pĀpildin jumi likumiem un
noģmĀt vĀjiem dokumentiem utt. – ģe lu
likumdošĀnĀs dokumentu pieteikumi, sĀskĀ ojot
tos Āģ iesĀist tĀj m RUB).

Miks Balodis,
Salaspils Uī m ju āiedģ āĀs
pģiekšs d t js,
J nis Endīi š,
LTRK vĀldes pģiekšs d t js,
moderators

3. DAĻA (sĀvies ĒĀs tikšĀn s)
17:40 – 20:00

KonĒģesĀ sĀvies Ē dĀļĀ, uīkodĀs, Ēl īe v nĀ, nefoģm lĀs
sĀģunĀs un tikšĀn s. MūīikĀ.

