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IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ  

 

Otrdien, 29.janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Tehnisko problēmu komitejas sēde. Darba kārtībā izskatīja 
jautājumu par elektroenerģijas cenu pieauguma riskiem un to 
ierobežošanu, skatīja jautājumu par grozījumiem Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā, kā arī apsprieda likumprojektu 
„Būvniecības likums”. 

LPS Tehniskā komiteja pēc Ekonomikas ministrijas (EM) 
„Informatīvā ziņojuma par elektroenerģijas cenu pieauguma 

riskiem un to ierobežošanu” apspriešanas  formulēja viedokli saistībā ar šo ziņojumu, ka nekonsekventas 
valdības rīcības rezultātā regulētie elektroenerģijas tarifi kopš 2000. gada pieauguši vairāk nekā trīs 
reizes  (30,28 ... 106,5 Ls/MWh), kā arī EM paredz tarifu  strauju pieaugumu arī turpmāk (šogad +58%). 
Koģenerācijas un atjaunojamās enerģijas jomā radies elektrības ražošanas atbalsta sistēmu haoss, kas 
izraisījis nozares stagnāciju un progresējoši grauj iekšējo elektroenerģijas tirgu, piemēram, Liepājas 
Metalurga gadījumā. Kā norāda LPS padomnieks enerģētikas jautājumos Paulis Barons: „Risinājums 
problēmai jārod nevis solījumos, bet radikālā un saskaņotā rīcībā.” 

Attiecībā uz komitejas jautājumu par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā LPS padomniece 
Sniedze Sproģe informēja, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 
sēdē  izskatīja Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumus un vienojās par pašvaldību iebildēm tajos, kā 
arī pārrunāja Satversmes tiesas spriedumu, kas nav pārsūdzams, un ir spēkā no pērnā gada nogales. 
Tas  nozīmē, ka  apmēram 60 pašvaldībām līdz 2013.gada 1.jūlijam jāveic  iepirkumu procedūra par 
atkritumu apsaimniekošanu (protams, in house darījumi arī iekļaujas). 

Sēdes noslēgumā skatīja Būvniecības likumprojektu. Vairāk nekā trīs gadus Saeimā apspriešanai nodots 
Būvniecības likums, tas ir vairākkārtīgi pārstrādāts un pašlaik Saeimas darba grupa ir nodevusi izskatīšanai 
likumprojektu uz 2.lasījumu 

Komiteja meklē risinājumus, kā panākt un precizēt brīdi, kad būvatļaujas kļūs neapstrīdamas un 
būvniecības procesu nevarētu nepamatoti apstrīdēt. Komiteja vienojās, ka strīdi par būvniecības ieceri ir 
uzsākami un pabeidzami galvenokārt būvniecības plānošanas periodā, nevis jau uzsākot būvniecību. 
Būvinspektoriem nav jāveic Valsts zemes dienesta darbs (jaunais Būvniecības likums paredz to, ka 
būvinspektoru kompetencē ietilps arī ēku ekspluatācijas kontrole). Komiteja ierosināja precizēt šos 
pienākumus, nosakot, ka būvinspektori ēku ekspluatācijas kontroli veiks tikai gadījumā, ja ēkai 
nepieciešama pārbūve vai tā netiek izmantota atbilstoši noteiktai funkcijai. Komitejas dalībnieki arī 
ierosināja papildināt likumprojekta redakciju, kur paredz ne tikai būvatļaujas par nacionālās nozīmes 
interešu objektu būvniecību neapstrīdēt tiesā, bet arī noteikt apstrīdēšanas ierobežojumus ES fondu 
finansētajiem būvniecības projektiem.  

http://www.lps.lv/
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SAEIMĀ 

Saeima ceturtdien (31.janvārī) trešajā, galīgajā, lasījumā atbalstīja grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, 
nosakot deputātiem papildus dažiem jau esošajiem plašus amata savienošanas ierobežojumus. Diemžēl 
netika ņemts vērā LPS paustais vairākuma pašvaldību  viedoklis, ka tik plašu ierobežojumu noteikšana 
nav samērīga; ka tik konceptuāliem grozījumiem ir nepieciešams ilgāks apspriešanas periods un līdz ar to 
tiem nevajadzētu stāties spēkā jau uz šīm pašvaldību vēlēšanām. Kopumā LPS konkrētos grozījumus 
neatbalsta. 

Deputāts papildus likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktajiem 
ierobežojumiem nedrīkst: 
1.ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa 
vietnieka amatu; 

2.ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, ja pienākumos ietilpst: 

-domes lēmumu projektu sagatavošana; 
-domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude; 
-kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi; 
-padomu un konsultācija sniegšana pašvaldības amatpersonām. 
 
Trešajā lasījumā tika izslēgts tikai viens ierobežojums attiecībā uz administrāciju, kas bija atbalstīts otrajā 
lasījumā – t.i. personas, kuru amata pienākumos ietilpst domes darba organizatoriskā un tehniskā 
apkalpošana. 
  
3. tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā  minētajos jautājumos. 
 
4. ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā 
likuma 15.panta pirmās daļas 4.(izglītība); 5. (kultūra) un 6.punktā (veselības aprūpe) noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas. 
 
5. ieņemt attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrības, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai 
kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrības, kurā vienas vai vairāku 
pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, valdes 
locekļa amatu, izņemot kapitālsabiedrībā, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā (tātad 
veselības aprūpe) noteiktās funkcijas. 
 
Tiek izslēgts likuma 67.pants, kas noteica, ka pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000, domes 
priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora pienākumus.  

Visi iepriekš minētie ierobežojumi, kas attiecas uz amata savienošanu stāsies spēkā ar 2013.gada 1.jūliju. 
Otra nozīmīgākā grozījumu daļa saistīta ar aizklātas balsošanas izslēgšanu, vienlaikus papildinot likuma 
40.pantu ar normu par balsošanu ar vēlēšanu zīmēm, proti - par domes priekšsēdētāja, vietnieka, 
izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas 
pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm  vienlaikus par 
katram amatam izvirzītajiem kandidātiem. Norma par aizklātas balsošanas izslēgšanu stāsies spēkā jau 
nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas. Likumā izslēgts arī noteikums par to, ka VARAM  pašvaldības 
saistošos noteikumus publicē ministrijas mājaslapā internetā.  

Savukārt ar 2014.gada 1.jūliju spēkā stāsies norma, ka pašvaldība nodrošina domes sēdes ierakstu 
audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. 
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*** 
Pēc pagājušās nedēļas noraidošā balsojuma Saeima tomēr 31.janvārī, ar samērā nelielu balsu pārsvaru, 
atbalstīja tālākai virzībai izskatīšanai pirms pirmā lasījuma atbildīgajā komisijā nedaudz precizētās 
redakcijās iesniegtos „Grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 
„Grozījumu Republikas pilsētas domes un novada deputāta statusa likumā”. Minētos likumprojektus 
iesniedza atsevišķi Saeimas deputāti. 
 
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā tiek virzīts grozījums likuma 
14.pantā, izslēdzot pirmo daļu, kas nosaka, ka deputāts savas pilnvaras realizē no darba brīvajā laikā. 
Savukārt Vēlēšanu likuma grozījumi tiek virzīti 2 atsevišķos likumprojektus – viens no likumprojektiem (Nr. 
542/Lp11) attiecas uz deputātu skaitu pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000. Plānots 
samazināt deputātu skaitu no 13 uz 9 un šo jauno normu attiecināt jau uz šā gada pašvaldību vēlēšanām. 
Otrs likumprojekts (Nr. 546/Lp11) paredz mainīt deputātu skaitu pārējās novadu pašvaldībās, kur 
iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000 un šo projektu pēc pašreizējās pirmā lasījuma redakcijas nav plānots 
attiecināt uz 2013.gada pašvaldību vēlēšanām. 
 

Vineta Reitere,  
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos 

67508537; 29198629  

 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK 

5.februārī notiks Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. Darba kārtībā plānots informēt par sarunām 
ar Finanšu ministriju, apspriedīs jautājumu par koncepciju par veselības aprūpes finansējumu, kā arī 
pārrunās jautājumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu. Vēl sēdē plānots pievērsties grozījumiem 
Publisko iepirkumu likumā.  

*** 
6.februārī Rīgā notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme. 

 

*** 
7.februārī no plkst.1400 līdz plkst. 1600 Finanšu ministrijā notiks Latvijas Pašvaldību savienības un Finanšu 
ministrijas sarunas, kuru darba kārtībā paredzēti vairāki jautājumi: Pašvaldībām pieejamo finanšu resursu 
apjoms (pašu resursu apjoms, transferti no valsts budžeta, aizņēmumi); Pašvaldību aizņemšanās un 
ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējas; Finansējums no valsts budžeta pašvaldību autoceļiem (ielām); 
Pašvaldībām pieejamais finansējums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā ; Plānotie grozījumi 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un to sagatavošanas un pieņemšanas process; Jaunā Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas likuma izstrādes gaita.  

*** 
8.februārī plkst. 10.00 notiks otrā LPS organizētā uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusija, kurā 
pievērsīsies publiskā iepirkuma tēmai pašvaldībās. Zemkopības ministrijas pārstāvis informēs par pārtikas 
produktu iepirkumiem. Notiks diskusija par iepirkuma regulējumiem par labu vietējiem ražotājiem. Plānots 
informēt par  Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pakalpojumiem ar koordinācijas centru Rīgā. 
Sanāksmē varēs piedalīties klātienē (LPS, Mazā Pils iela 1, 4.st. zālē), kā arī attālināti – caur internetu. Lai 
varētu piedalīties sapulcē tiešsaistē redzēt, dzirdēt, uzdot jautājumus un saņemt atbildes -  lūgums pielāgot 
savu datoru darbam ar programmu Lync jau iepriekš, un lai to izdarītu lūdzu, skatiet video pamācību šeit: 
 http://www.youtube.com/watch?v=elkyS8cIDC4&feature=youtu.be 
Jautājumu gadījumā vērsties pie LPS padomnieka informācijas tehnoloģiju jautājumos - Guntara Krasovska. 

http://www.youtube.com/watch?v=elkyS8cIDC4&feature=youtu.be
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14.februārī notiks Latvijas Pašvaldību savienības domes sēde, kuras darba kārtībā paredzēta tikšanās ar 
Latvijas bankas vadību, lai apspriestu jautājumu par Eiro ieviešanu Latvijā. Pašvaldības interesē šī procesa 
izmaksas, kas varētu gulties uz pašvaldību pleciem. Sēdē domnieki kopā ar Ministru prezidentu V. 
Dombrovski, finanšu ministru A. Vilku apspriedīs topošo 2014.gada budžetu un vidējā termiņa budžetu 
2014. - 2016.gadam. Dome arī apstiprinās jaundibinātās Sēlijas novadu apvienības nolikumu. 

 
 
 
INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

 
Reģionu komitejā pārliecinošs balsojums pienācīgam kohēzijas finansējumam Baltijas valstīm 

Šodien, 31. janvārī, Briselē (Beļģija), gatavojoties Eiropas Savienības Reģionu komitejas (RK) plenārsēdei, 
liberāldemokrātu politiskā grupa atbalstīja triju Baltijas valstu delegāciju iesniegto priekšlikumu politiskajā 
rezolūcijā par kohēzijas politiku nākamajam plānošanas periodam nodrošināt absorbcijas griestu likmi, kas 
ļaus uzņemties tāda paša apjoma saistības kā pašreizējā periodā. Tāpat priekšlikumu un nepieciešamību 
ierobežot Baltijas valstu iespējamos zaudējumus atbalstīja rezolūcijas sagatavotājs, Polijas delegācijas RK 
pārstāvis Mareks Vožņaks (Marek Woźniak). 

Savā uzrunā liberāldemokrātu grupai Latvijas delegācijas RK priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis aicināja ņemt 
vērā to, ka nākamā plānošanas perioda piešķīrumu noteikšanā izmantotais atsauces periods balstās uz 
2008. – 2010. gada IKP rādītājiem, kad visās Baltijas valstīs bija ievērojams IKP kritums. Samazināt 
absorbcijas griestu likmi būtībā nozīmē sodīt šīs dalībvalstis, kas 2007. – 2013. gadā parādījušas labus 
rezultātus līdzekļu izmantošanā un spējušas nodrošināt valsts līdzfinansējumu par spīti dziļai ekonomikas 
krīzei un nopietniem samazinājumiem budžetā. „Lai ekonomikas lejupslīde, kuru Baltijas valstis pārdzīvoja 
pirmās, neatstātu tālāku graujošu ietekmi uz kohēzijas politiku nākotnē, svarīgi saglabāt kohēzijas politikas 
finansējumu vismaz iepriekšējā līmenī. Tikai tā Baltijas valstu ekonomiku attīstību varētu straujāk tuvināt 
Eiropas Savienības labklājības valstu līmenim,” norādīja Jaunsleinis. 

Visu triju Baltijas valstu delegāciju sadarbības nozīmi atbalsta panākšanā RK īpaši uzsvēra Igaunijas 
delegācijas pārstāvis RK Birojā Vaino Hallikmegi (Väino Hallikmägi): „Esam ieguldījuši lielu darbu šī 
priekšlikuma sagatavošanā un vienošanās panākšanā ar ziņotāju un liberāldemokrātu politisko grupu. Taču 
te ir runa ne tikai par kompromisu, bet par priekšnoteikumiem tā tapšanā. Domāju, ka panākumu atslēga 
šajā gadījumā ir Baltijas valstu delegāciju vienotais darbs.”  

RK rezolūciju izskatīs 1. februārī, tā publiskojot savu nostāju pirms izšķirīgās 7. – 8. februāra Eiropadomes 
sanāksmes, kurā Eiropas Savienības dalībvalstis atkārtoti centīsies vienoties par Eiropas Savienības 
daudzgadu finanšu shēmu 2014. – 2020. gadam. Jau iepriekš ziņots, ka pagājušā gada novembrī notikušajā 
Eiropadomes sanāksmē tās priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs (Herman Van Rompuy) savā kompromisa 
priekšlikumā piedāvāja ietvert izņēmumu Baltijas valstīm un Ungārijai, ņemot vērā ievērojamo ekonomikas 
lejupslīdi, un noteikt absorbcijas griestu līmeni 2,59% apmērā no IKP pretstatā pārējām dalībvalstīm 
piedāvātajiem 2,35% no IKP. Taču Baltijas valstu pārstāvji iebilda pret visiem priekšlikumiem par 
nepārsniedzamo likmi un pieprasīja to paturēt tādā līmenī, kas ļautu uzņemties vismaz tāda paša apjoma 
saistības kā pašreizējā periodā. Aprēķini liecina, ka tas būtu iespējamas tikai tad, ja nepārsniedzamā likme 
būtu 2,9% no IKP. 

Reģionu komiteja ir padomdevēja iestāde, kurā darbojas Eiropas Savienības reģionālo un vietējo pašvaldību 
pārstāvji. To veido 344 locekļi, kuri pārstāv reģionālās vai vietējās pašvaldības no 27 Eiropas Savienības 
dalībvalstīm. Komiteja izsaka savu viedokli Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Padomei obligātās 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/
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konsultācijās, kas noteiktas līgumā, fakultatīvās konsultācijās un pēc savas iniciatīvas, ja uzskata to par 
nepieciešamu. 

 

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs Andris Jaunsleinis (no labās) ar kolēģi no Igaunijas delegācijas Vaino Hallikmegi 

(Väino Hallikmägi). 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux 

 

LPS NESASKAŅO 
 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem 
bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"(VSS-11) (Pielikums Nr.1) 

 

 
LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-100 - Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2013.gadam"  
 
VSS-88 - Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013.gadā"  

 
 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

Tiesu administrācija informē pašvaldības par valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbības 
pārtraukumiem 

Tiesu administrācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu „Tieslietu 
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai – 
1.kārta” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu zemesgrāmatu elektronisko 
procesu. 

Projekta ietvaros ir uzlabota un pilnveidota valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk – 
VVDZ) informācijas sistēma. 

Informējam, ka jaunās VVDZ informācijas sistēmas ieviešana ir plānota 2013.gada 13.februārī. 
Papildus informējam, ka laikā no 2013.gada 8.februāra plkst.16.00 līdz 2013.gada 13.februāra 

plkst.8.30 tiks veikta esošās VVDZ informācijas sistēmas nomaiņa uz jaunizstrādāto VVDZ informācijas 

https://twitter.com/LPSBrux
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274950
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274913
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sistēmu. Šajā laikā būs slēgtas visas zemesgrāmatu nodaļas, kā arī nebūs pieejama datu apmaiņa un 
tīmekļa vietne www.zemesgramata.lv.  

*** 
 

Apgāds „Jumava” sadarbībā ar „Latvijas Pašvaldību savienību” bija izsludinājusi 
manuskriptu konkursu “Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas 
novados”. Konkursanti no dažādām pašvaldībām varēja iesūtīt vērtēšanai savus 
manuskriptus, par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.  
 
Konkurss ir noslēdzies, uzvarētāju nominēšana notiks 6. februārī, plkst.15:00, 
„Jumavas” grāmatnīcā, Dzirnavu ielā 73, Rīgā. Uz noslēguma pasākumu ieradīsies 
visi manuskriptu autori, pašvaldību pārstāvji un LPS pārstāvji, lai šajā svinīgajā brīdī 

būtu vienkopus un kopā uzzinātu konkursa galvenās balvas ieguvēju. 
 
Apbalvošanas ceremonijas laikā tiks pasniegta galvenā balva no Jumavas un LPS – uzvarētāja manuskripta 
grāmatas izdošana 2013. gadā, kā arī tiks apbalvoti pārējie trīs, labāko darbu autori. 
 
Konkursa autoru mērķis - celt Latvijas novadu pašapziņu un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu! 
Konkursam tika iesūtīti divpadsmit manuskripti, no divpadsmit novadiem un pašvaldībām. 
Konkursā piedalījās: Inguna Bauere no Vecpiebalgas novada pašvaldības, Gaļina Viegliņa no Vecumnieku 
novada domes, Vēsma Kalniņa no Olaines novada pašvaldības, Imants Zembergs un Tija Žvagina no 
Lubānas novada pašvaldības, Aigars Štillers no Ozolnieku novada pašvaldības, Alise Volanska no Kuldīgas 
novada pašvaldības, Inta Švaža no Saldus novada pašvaldības, Irēna Šaicāne no Balvu novada pašvaldības, 
Antons Praņevskis no Vārkavas novada pašvaldības, Daiga Egle no Priekules novada domes, Inga Boškina 
no Beverīnas novada pašvaldības. 

Konkursa rezultāti ar dalībnieku vārdiem tiks publicēti 7. februārī mājas lapā: www.jumava.lv, www.lps.lv 

Plašākai informācijai sekot Jumavas mājas lapā: www.jumava.lv un Latvijas pašvaldību savienības (LPS) 
mājas lapā: www.lps.lv  

*** 

Projektu konkurss pilsētu sadraudzības projektiem programmas Eiropa Pilsoņiem ietvaros 

Programmas „Eiropa Pilsoņiem” (Europe for Citizens) ietvaros iespējams iegūt finansējumu pilsētu 
sadarbību veidošanai divās kategorijās: 

 Pilsoņu tikšanās, kurās piedalās iedzīvotāju grupas no iesaistītajām pilsētām, veicinot Eiropas 
integrācijas, multikulturālisma un aktīvas līdzdalības idejas ar neformāla un personīga kontakta 
palīdzību. Maksimālais tikšanās ilgums ir 21 diena, tajā jāpiedalās pilsētu pārstāvjiem vismaz no 
divām valstīm (vienai obligāti jābūt ES dalībvalstij). Pieejamais finansējums uz vienu projektu – 5 
000 līdz 25 000 €. 

 Tematisku tīklu veidošana ar sadarbības pašvaldībām kopīgu interešu jomās – ilglaicīgas sadarbības 
veidošana labās prakses piemēru apmaiņai. Pašvaldības vai citas lokālās autoritātes var veidot 
projektus ar četru valstu pašvaldību pārstāvju iesaisti – kopumā ne mazāk par 30 iesaistītajiem. 
Projektam jāiekļauj vismaz 3 tematiskie pasākumi laika posma līdz diviem gadiem, katra pasākuma 
ilgums līdz 21 dienai. Pieejamais finansējums uz vienu projektu – 10 000 līdz 150 000 €. 

Tuvākais projektu iesniegšanas datums ir jau 1. februāris, bet Jūs varat sākt projektu gatavošanu uz 
nākamo termiņu – 1. jūniju. 

http://www.zemesgramata.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.jumava.lv/


5.infolapa – 04.02.2013. 

Avots un plašāka informācija par pieteikšanās procedūru: Eurodesk mājas lapā: 
 http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000088&show 
 

Informācijas no Eiropas Kustības Latvijā Ziņu lapas 

*** 

ES atbalsts lauku attīstībai – projektu konkurss „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 

Līdz 1. jūnijam Jūs varat iesniegt pieteikumus ES „Lauku attīstības programmas” finansējumam „Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana.” Mērķis ir attīstīt un pilnveidot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus 
un infrastruktūru. Visa sīkāka informācija un dokumentācija atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
te: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-
veicinasana/ 

Informācijas no Eiropas Kustības Latvijā Ziņu lapas 

*** 
Pagarināts termiņš projektu iesniegšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka ir pagarināts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” konkursa 7.kārtas projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 28.februārim. 

Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (turpmāk-MK noteikumi) ir veikti grozījumi 
3.pielikuma „Projekta iesnieguma veidlapa” 8.sadaļā – „Apliecinājums”, kas papildināts ar diviem 
apliecinājuma punktiem atbilstoši 40. un 40.¹ kritērijiem.  

Projektu iesniegumu atlases 7. kārtai pieejamais ERAF līdzfinansējums ir vismaz 5 802 962 LVL un pirmo 
sešu projektu iesniegumu atlases kārtu finansējuma atlikums. Kopā apmēram 30 miljoni LVL. 

2013.gada 7.februārī plkst. 10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25, 
Rīgā, 409.telpā notiks informatīvs seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējām saņemt 
finansiālu atbalstu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000. 

*** 
 

 
PIELIKUMOS  

 Pielikums Nr.1 – LPS nesaskaņojums 
 

 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv  

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

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 

http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000088&show
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv

