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ŠONEDĒĻ 

*** 
Aicinām aktīvi paust viedokli  par Saeimā 2.lasījumā pieņemto  likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 

pašvaldībām”(Nr.366/Lp11)-  par amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputātiem un 

aizklāto balsojumu izslēgšanu). LPS vēstule visām pašvaldībām ar tuvāku izklāstu un likumprojekta tekstu 

tika nosūtīta  17.12.2012 (raksts nr. 1220123139/A2554). Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Saeimā 

3.lasījumam ir 2012.gada 8.janvāris. 

Tuvāka informācija – LPS priekšsēža padomniece Vineta Reitere ( 67508537, 29198629, vineta@lps.lv).  

*** 
Otrdien, 8.janvārī notiks LPS valdes sēde. Sēdē plānots lemt par LPS domes sēdes sasaukšanu un par tās 

darba kārtību. Valde apspriedīs, un izteiks viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādāto pamatnostādņu projektu "Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam". Pašlaik Saeimā 

tiek veikti grozījumi vairākos pašvaldību darbību ietekmējošos likumos - Pašvaldību likumā, Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā. Valdībā savukārt tiek izstrādāts Vietējo pašvaldību referendumu likumprojekts. Par visiem 

šiem jaunumiem pašvaldību likumdošanā LPS padomnieki sniegs ziņojumus, par kuriem valde arī diskutēs 

un izteiks viedokli. Sēdes darba kārtībā arī jautājums par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. 

 

*** 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties Eiropas Padomes 

ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā „Eiropas Padomes Ainavu balva”. Tuvāk par konkursu 

lasiet 1. un 2.pielikumā.  

 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

15.janvārī notiks Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, sākums plkst.10
00

. 

15.janvārī notiks Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde, sākums plkst.13
00

. 

 

 
LPS NESASKAŅO 
 

 Grozījumus 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos. 

http://www.lps.lv/
mailto:vineta@lps.lv


 

 Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu 

Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” atzīšanu 

par spēku zaudējušiem”. 
 Grozījumus 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 
 

 
PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība piedāvā iespēju no šī gada 15.decembra līdz nākamā gada 

23.janvārim iesniegt projektu pieteikumus programmas “Kultūras un radošo industriju platformas” 

konkursā. Tas sniegs iespēju Latvijai un citām Ziemeļu Dimensijas valstīm pretendēt uz finansējumu, 

lai stiprinātu sadarbību radošo industriju sektorā un veicinātu valstu ekonomikas izaugsmi.  

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība ar jauno projektu konkursu iepazīstināja konferencē „Diskutējot par 

finanšu iespējām kultūras un radošajām industrijām Ziemeļu Dimensijas reģionā”, kas notika Varšavā šī 

gada decembra sākumā. 

Vairāk lasiet : http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2992  

 

*** 

PIELIKUMOS  
 1.pielikums-VARAM vēstule « Par pieteikumu Eiropas Padomes Ainavu balvai » 
 2.pielikums- Eiropas Padomes Ainavu balvai nolikums un pieteikuma veidlapa. 
 3.pielikums-Nesaskaņojumi 

 
 

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv  
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv  

Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece, olga@lps.lv 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2992
http://www.lps.lv/
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