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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Latvijas Pašvaldību savienības 20.kongress notiks piektdien, 21.augustā, 
pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Daugavas ielā 29!!! 

 
Piesakieties LPS komitejās!!!!! 

Līdz 20.jūlijam LPS aicina pašvaldības pieteikties darbam Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) komitejās un apakškomitejās: 

- Finanšu un ekonomikas jautājumu komiteja; 
- Izglītības un kultūras jautājumu komiteja; 
- Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja; 
- Tehnisko problēmu komiteja; 
- Veselības un sociālo jautājumu komiteja; 
- Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu komiteja; 
- Sporta jautājumu apakškomiteja; 
- Dzīvokļu jautājumu apakškomiteja. 

LPS plāno sasaukt komitejas un organizēt komiteju vadītāju apstiprināšanu līdz LPS 
kongresam, kas notiks 21.augustā. Saskaņā ar LPS Statūtiem komiteju vadītāji 
ietilpst LPS valdē. Dalību LPS komitejās lūdzam pieteikt pa e–pastu: lps@lps.lv, 
tālruni: 67226536, vai rakstiski uz adresi: M.Pils 1, Rīga, LV-1050. 

 
Uzmanību grāmatvežiem! 

FM skaidrojumu par algu samazināšanu pašvaldībās skatiet pielikumā Nr.2!!! 
 
Valsts kase informē: Lai nodrošinātu pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību un 
norēķinus ar novadu veidojošām teritoriālām vienībām, Finanšu ministrija ir izdevusi 
rīkojumu un uzdevusi Valsts kasei līdz novadu kontu rekvizītu saņemšanai, bet ne 
vēlāk kā līdz 2009.gada 31.jūlijam nodrošināt: 1) iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales pārskaitījumus atbilstoši 
noteikumos noteiktajiem procentuālajiem īpatsvaru koeficientiem uz novadu 
veidojošo teritoriālo vienību (pilsētu, pagastu) norādītajiem kontiem; 2) pašvaldību 
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem starp pašvaldībām atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
padomes līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtajiem lēmumiem. 

Vlada Putne, Valsts kases Norēķinu departamenta direktores vietniece 
Tālr: + 371 67094381 

e-pasts: Vlada.Putne@kase.gov.lv 
www.kase.gov.lv 

Valsts kase informē, ka šā gada 20.jūlijā operatīvais divu nedēļu pārskats par 
periodu 1.-19.jūlijs nav jāiesniedz! Pārskats par periodu 1.-31.jūlijs jāiesniedz 
3.augustā atbilstoši administratīvajam sadalījumam pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. 

 
Uzmanību jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem! 

     Nr.26 

10.07.2009.
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Pašvaldību konsultāciju centrs (PKC) ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu rīko 
reģionālos divu dienu BEZMAKSAS seminārus jaunievēlētajiem pašvaldību 
deputātiem. Trešdien, 15.jūlijā, seminārs notiks Rēzeknē. Konkrētāk par semināra 
norisi un citiem jautājumiem lūdzam sazināties ar PKC direktori Rutu Kreitusi, 
tālrunis 29420368.   
 

RAPLM ieteikumi jaunajām pašvaldībām 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – ministrija) ir 
sagatavojusi metodiskos materiālus 2009.gada 6.jūnijā ievēlēto novadu pašvaldību 
darbības sekmīgai uzsākšanai. Metodiskajos materiālos sniegti ieteikumi par novada 
domes pirmajā un turpmākajās sēdēs izskatāmajiem jautājumiem un termiņiem, kad 
tos vēlams izskatīt, par novada domes sēdes protokolu un pieņemto lēmumu 
noformēšanu, kā arī norādīti pasākumi, kas būtu veicami pirms un pēc pirmās novada 
domes sēdes. Ar metodiskajiem ieteikumiem pašvaldības var iepazīties ministrijas 
mājas lapā: www.raplm.gov.lv sadaļā Darbības jomas –„Pašvaldību vēlēšanas 2009”. 
 
Šonedēļ 

 
Otrdien, 7.jūlijā, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valde nolēma sasaukt LPS 
20.kongresu piektdien, 21.augustā, pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā. 
LPS 20.kongresā notiks LPS priekšsēža, viņa vietnieku un LPS Revīzijas komisijas 
vēlēšanas. Kongresā piedalīties ir apsolījis arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. LPS 
20.kongresā tiks apspriesti arī grozījumi LPS statūtos. Sakarā ar vietējo pašvaldību 
apvienošanu LPS ir nepieciešams vienoties par turpmāko pašvaldību vadītāju 
pārstāvniecību LPS domē, LPS valdē, Eiropas Savienības Reģionu komitejā un 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā. 
 
Otrdien, 7.jūlijā, LPS Ministru prezidentam, finanšu ministram un reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministram nosūtīja vēstuli, kurā LPS iebilst pret MK 
30.jūnija lēmumu neparedzēt valsts budžeta dotāciju kā publiskā līdzfinansējuma daļu 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanai, par kuriem līgumi vai vienošanās tiks slēgtas pēc 30.06.2009. LPS iebilst 
arī pret reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra ierosinājumu neparedzēt 
valsts budžeta dotāciju kā publiskā līdzfinansējuma daļu ES fondu līdzfinansēto 
projektu īstenošanai, kas tiks iesniegti pēc 30.06.2009. LPS vēstuli skatiet pielikumā 
Nr.3. 
 
Piektdien, 10.jūlijā, LPS padomniece Sniedze Sproģe tikās ar Zemkopības 
ministrijas un LLKC pārstāvjiem un vienojās, ka daļa lauku attīstības speciālistu no 
1.septembra atsāks darbu un tiks finansēti no Lauku attīstības plāna Tehniskās 
palīdzības līdzekļiem, iekļaujoties Valsts lauku tīkla sistēmā. ZM priekšlikums ir 
algot 1 lauku attīstības speciālistu tajos novados, kuru attīstības indekss ir zem 0 
(skatīt www.vraa.gov.lv). Lūdzam jūsu priekšlikumus par to, kuros novados un cik 
lauku attīstības speciālistus ir nepieciešams algot, iesūtīt uz sniedzes@lps.lv līdz 
pirmdienas, 13.jūlija, pulksten 13!!! Saņemtie priekšlikumi: nealgot šādus 
speciālistus industriāli attīstītajos Pierīgas novados un novados, kuri saņem ES 
pilsētvides attīstības līdzekļus; pārējos novados algot vismaz 1 speciālistu katrā, 
lielajos (pēc iedzīvotāju vai platības?) – 2. Lūdzu, iesūtiet vēl citus savus 
priekšlikumus!!!! 
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Jaunnedēļ un turpmāk 
 
No pirmdienas, 13.jūlijā, līdz ceturtdienai, 16.jūlijam, LPS uzņem Baltkrievijas 
dzīvojamo māju apsaimniekotāju organizāciju 16 pārstāvju delegāciju mācību 
vizītē par mājokļu jautājumiem.  

Pirmdien, 13.jūlijā, mācības notiks LPS, kur ar Baltkrievijas delegāciju 
tiksies LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS padomnieks tehnisko problēmu 
jautājumos Aino Salmiņš un žurnāla „Pārvaldnieks” galvenais redaktors Jānis Lukss. 

Otrdien, 14.jūlijā, mācību tēma būs „Valsts institūciju sadarbība ar 
pašvaldībām mājokļu labiekārtošanas jautājumu risināšanā”. Baltkrievijas delegācija 
tiksies ar Ekonomikas ministrijas Mājokļu departamenta pārstāvjiem, ar Rīgas domes 
Īres valdes priekšsēdētāju un ar Rīgas Enerģētikas aģentūras direktori Maiju Rubīnu. 
Viesi iepazīsies ar pirmās Rīgas daudzdzīvokļu mājas Ozolciema ielā 46/3 
siltināšanas procesu un ar citu daudzdzīvokļu māju siltināšanas norisi Rīgā. 
Baltkrievijas delegācija tiksies ar dzīvojamo māju pārvaldnieci Valntīnu Jermaku un 
apmeklēs 2008.gadā siltinātās dzīvojamās mājas Kurzemes prospektā 4 un 14, un 
Bebru ielā 4. 

Trešdien, 15.jūlijā, Baltkrievijas delegācija iepazīsies ar mājokļu 
apsaimniekošanu Valmierā, kur tiksies ar Valmieras pilsētas pašvaldības galveno 
speciālistu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumos Ilmāru Eglīti, ar SIA 
„Valmieras namsaimnieks” valdes priekšsēdētāju Egīlu Kauzēnu un apmeklēs 
dzīvojamās mājas. 

Ceturtdien, 16.jūlijā, Baltkrievijas delegācija iepazīsies ar labās prakses 
piemēriem mājokļu jautājumu risināšanā Cēsīs un Amatas novadā. Viesi tiksies ar 
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu, ar Cēsu pilsētas pašvaldības 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras direktori Ivetu Sietiņsoni un ar 
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju 
Ģirtu Beikmani. Amatas novadā Baltkrievijas delegācija apmeklēs Aivara Zvirbuļa 
izveidoto Amatciemu.  
 
Otrdien, 21.jūlijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Izglītības un kultūras 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas. 
2. Par ES struktūrfondu aktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Ziņo Edīte Pavlovska, IZM 
Struktūrfondu departamenta direktores vietniece. 

3. Par MK noteikumu projektu „Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 
aprēķināšanas, sadales un izlietošanas uzraudzības kārtību saskaņā ar 
finansēšanas modeli "Nauda seko skolēnam"" Ziņo IZM Finanšu 
departamenta pārstāvis. 

4. Par jaunatnes politikas izvērtēšanas indikatoriem pašvaldībām. Ziņo Andris 
Grafs, IZM Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs. 

5. Par strukturālām reformām izglītības sistēmā. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 
(Pielikums Nr.1) 
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• RAPLM precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”” (VSS-404) (Pielikums Nr.4) 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 
„Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un 
pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu 
klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”” (Pielikums Nr.5) 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
VSS-1057. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kraujas 1", Eglaines pagastā, 
Daugavpils rajonā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  
VSS-1059. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz 
informāciju par tehnisko noteikumu projektiem"   
VSS-1054. Noteikumu projekts "Noteikumi par gada pārskatu sagatavošanas kārtību"   
VSS-1051. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""   
VSS-1053. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa 
noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas 
kārtība""  
VSS-1043. Zemes pārvaldības likuma koncepcijas projekts   
VSS-1026. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"  
VSS-1049. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra 
noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču 
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   
VSS-1029. Rīkojuma projekts "Par Auru pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma 
"Gardenes bīstamo atkritumu novietne" Dobeles rajona Auru pagastā, Gardenē, 
pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"   
VSS-1031. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra 
noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""    
VSS-1033. Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi"   
 

Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  

124 BEZMAKSAS semināri Briselē no 5. līdz 8.oktobrim!!! Reģistrējieties 
šodien!!! No 5. līdz 8.oktobrim Briselē norisināsies ikgadējās OpenDays jeb 
Reģionu Atvērto durvju dienas. Reģistrējieties semināriem šajā mājas lapā: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/reg_frame.cfm  
Semināri ir bez maksas. LPS arī šogad piedalās kā oficiālais OpenDays partneris. 
Šoreiz Latviju no LPS puses pārstāves Daugavpils (LV) - Zarasai (LT) ilgtermiņa 
pārrobežu sadarbības piemērs.   

Piesakieties RegioStars 2010 balvai līdz 17.jūlijam!!! Eiropas reģioni tiek aicināti 
pieteikties Eiropas Komisijas RegioStars 2010 apbalvojumam. Pieteikšanās termiņš – 
17.jūlijs. RegioStars apbalvojuma mērķis ir identificēt labas prakses piemērus 
reģionālās attīstības jomā, izceļot oriģinālus un novatoriskus projektus, kuri varētu būt 
interesanti un iedvesmojoši citiem reģioniem. 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en
.cfm?nmenu=4#c 

Iznācis 6.progresa ziņojums par kohēziju! 6.progresa ziņojuma tēma ir radoši un 
novatoriski reģioni. Ziņojumā sniegta analīze par radošuma un inovāciju spēju 
veicināt reģionu attīstību. ES attīstītākajiem reģioniem ir augsti radošuma un 
inovāciju rādītāji. Mazāk attīstītie reģioni savukārt uzrāda labus rezultātus ražīguma 
pieauguma rādītājos, kam ir iela nozīme reģionu izaugsmes līmeņa izlīdzināšanā.  
Ziņojumā sniegts 391 atbildes apkopojums attiecībā uz Zaļo grāmatu par teritoriālo 
kohēziju, kam pievienotas 11 faktu lapas, kas atspoguļo un sniedz radošuma un 
inovāciju indikatoru analīzi. Šis ziņojums ir viens no galvenajiem soļiem plašāku 
debašu virzienā par kohēzijas politikas nākotni, un tas tiks ietverts 5.Kohēzijas 
ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju, kam jāiznāk 2010.gada rudenī. 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm 

  
Publicēts 2009.gada LIFE+ programmas projektu uzsaukums!  
Projektu iesniegšana līdz 15.septembrim. Kopumā programmā pieejami 250 miljoni 
eiro. Papildu informācija: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
EK rīkos seminārus par LIFE+ programmu katrā dalībvalstī. Papildu info: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2009/info_workshops09.htm   
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 
 
Atgādinājums! ES programmu, kas darbojas Latvijā, apkopojums 
Valsts kanceleja, pamatojoties uz ministriju sniegto informāciju, ir atjaunojusi ES 
programmu, kas darbojas Latvijā, apkopojumu. Materiālā iekļautas ~ 50 
programmas, kurās finansējumam var pieteikties NVO, uzņēmumi, mācību iestādes, 
kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Apkopojumā norādīts nosaukums, mērķi, 
kopējais finansējums, kā arī iespējamie finansējuma saņēmēji. Katrai programmai 
norādīta kontaktpersona Latvijā, kas var sniegt papildu info par konkrēto programmu 
un atbildēt uz jautājumiem. Meklējiet: www.es.gov.lv sadaļā ES programmas 
Latvijā www.es.gov.lv/lat/es_/  
   
„Eiropas finansējums 2009” – katalogs ES info bibliotēkā Rīgā 
Valsts kanceleja aicina arī uz ES informācijas bibliotēku, kur ikviens interesents var 
izmantot „Welcomeurope” izdoto „Eurofunding 2009” (Eiropas finansējums 2009) 
katalogu, kurā vienkopus ir apkopota informācija par visiem aptuveni 450 ES 
atbalsta fondiem un programmām. Bibliotēkā ir iespējams izmantot arī 
„Welcomeurope” elektronisko datu bāzi. Bibliotēka atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 
28, 2.stāva un tās darbalaiks darbdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 un sestdienās no 
plkst.11:00 līdz 16:00. 
 
8.-9.oktobrī Helsinkos Eiropas Publiskās pārvaldes institūts kopā ar Somijas 
Publiskās pārvaldes institūtu aicina uz konferenci par ietekmes novērtēšanu un labāku 
pārvaldi. Plašāku informāciju skatiet 23.infolapas pielikumā Nr.4. 

Eiropas Komisijas apbalvojums IKT un efektīvas enerģijas projektiem. Eiropas 
Komisija izsludinājusi konkursu labāko projektu IKT un enerģijas efektivitātes jomās 
apbalvošanai (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas enerģijas efektivitātei - 
ICT4EE). Konkursa mērķis ir veicināt inovācijas IKT jomā, kas savukārt sekmētu 
uzlabojumus enerģijas efektivitātes nodrošināšanā. Uz apbalvojumu var pretendēt 
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jebkurš publisko finansējumu saņēmušais pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 
projekts enerģijas un IKT jomās. Projektam jābūt izveidotai atsevišķai interneta mājas 
lapai. Pretendentiem līdz 31.augustam jāreģistrējas ICT4EE mājas lapā 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/award/index_en.htm, kur 
arī pieejama sīkākā informācija par konkursu.  

Izsludināts tematiskais projektu ideju konkurss URBACT II programmai  
 
16.jūnijā tika izsludināts tematiskais projektu ideju konkurss Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pilsētvides attīstības 
programmai URBACT II. Programmas atbalsta saņēmēji ir pilsētas, kā arī valsts, 
reģionālās un vietējās nozīmes iestādes, augstskolas un pētniecības centri, kuru 
darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu risināšanu. URBACT II programmas 
sadarbības tīkla projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim Eiropas valstīm. 
Sadarbības projektu pieteikumus var iesniegt URBACT II sekretariātā (Francija, 
Parīze) līdz 2009.gada 25.septembrim. Projekta idejas pieteikuma forma un 
programmas rokasgrāmata pieejama URBACT II programmas mājas lapā 
http://urbact.eu/. URBACT II programmas 2007.-2013.gadam galvenais  mērķis ir 
uzlabot ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības politikas efektivitāti visā Eiropā, lai 
īstenotu Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas. URBACT II programma veicina 
sadarbības tīklus starp Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices pilsētām, sniedzot 
atbalstu tematisko tīklu un darba grupu izveidē un tādējādi palīdzot pilsētām veikt 
pilsētvides politikas vajadzību analīzi, nodrošināt pieredzes apmaiņu, identificēt un 
ieviest paraugprakses, kā arī izstrādāt rīcības plānus, rekomendācijas un vadlīnijas 
pilsētvides politikas uzlabošanai dažādās jomās vietējā, valsts un ES līmenī atbilstoši 
divām programmas prioritātēm – „Pilsētas – izaugsmes un nodarbinātības 
instruments” un „Pievilcīgas un sociāli vienotas pilsētas”. URBACT II programma 
tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un līdzfinansēta no 
projekta partneru budžeta. Kopējais ERAF finansējums projektiem 2007.-2013.gadā ir 
53,3 miljoni eiro. ERAF līdzfinansējums Latvijas publiskam sektoram ir 80% apmērā 
no projekta attiecināmiem izdevumiem. URBACT II programmas otrā projektu ideju 
konkursa mērķis ir izveidot 12 tematiskus tīklus un 3 darba grupas šādos 16 atbalsta 
virzienos. Papildu informācija par URBACT II programmas otro tematisko projektu 
konkursu atrodama 24.infolapas pielikumā Nr.8 pievienotajā dokumentā. 
 
Dažādi  
  
Finansējums ar 85 % atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību 
ēkās. 25.jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus -  

• "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, 
pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība"  

• un Atbilstošo projektu atklātā konkursa  nolikumu, 
kas ir jauns pavērsiens energoefektivitātes politikas jomā.  
Līdzekļi tik piešķirti no CO2 emisiju tirdzniecības ienākumiem 
Konkursa ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir  17,570.000 latu  
Vienam projektam finansējums ir no 50.000 Ls līdz 2.000.000 Ls 
Projektu atbalsta finansējums līdz 85% no kopējām izmaksām ; 
Projekta iesniedzēja izmaksas tikai 15% 
Projektus var iesniegt pašvaldība vai pašvaldību iestāde 
Konkursu izsludinās jūlija vidū – sekojiet informācijai 
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Detalizētu informāciju skatīt MK noteikumos un Vides ministrijas mājas lapā 
www.vidm.gov.lv  
____________________________________________________________________ 
Ar 20.jūniju ir stājušies spēkā grozījumi Augstas pievienotās vērtības investīciju 
grantu programmā. Īsumā par galvenajām izmaiņām: 

1) palielināts kopējais pieejamais programmas finansējums līdz 35,28 milj. Ls; 
2) samazināti projektu kopējo izmaksu „griesti”. Pēc jaunajiem noteikumiem 

grantu programma ir attiecināma uz projektiem, kuru kopējās investīcijas 3 
gadu laikā ir vismaz 3 milj. Ls; 

3) īpaši atbalstāmo nozaru saraksts papildināts ar kokapstrādes nozari; 
4) pieļaujama projektu uzsākšana uzreiz pēc projekta iesniegšanas LIAA.  

Pieteikties grantu programmai varēs tuvāko 1-2 mēnešu laikā.  
Detalizētas konsultācijas: www.balticconsulting.com, Zita Bindare-Barānova,  
Tel.: 67338804; Mob.:  29562575 
_____________________________________________________________________
Atzīmējot Baltijas ceļa 20.gadadienu, LR Ārlietu ministrija apkopo informāciju par 
gadadienai veltītajiem pasākumiem Latvijā un ārvalstīs. Apkopoto informāciju 
plānots publicēt gan Latvijas valsts iestāžu un NVO mājas lapās, gan izsūtīt Latvijas 
pārstāvniecībām ārvalstīs, lai rosinātu mediju interesi. Tādēļ pašvaldības tiek lūgtas 
sniegt informāciju par pasākumiem, kas veltīti Baltijas ceļa 20.gadadienai, norādot 
plānotā pasākuma nosaukumu, organizatoru, norises laiku un vietu, kontaktpersonu 
(vārds, uzvārds, pārstāvētā iestāde, tālrunis, e-pasts, mājas lapa) un īsu aprakstu (1 
rindkopa), sūtiet pa e-pastu zane.duze@lps.lv vai faksu 67212241.  
 
Jau trešo gadu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte piedāvā 
studiju iespējas maģistra studiju programmā “Telpiskās attīstības plānošana”. 
Akreditētajā starpdisciplinārajā studiju programmā, uzsākot studijas 2009./2010. 
mācību gadā, studentiem ir iespējas pieteikties šādos specializācijas virzienos – 
teritorijas plānošana, vides plānošana vai pirmoreiz piedāvātajā specializācijā 
“ģeoinformātika plānošanā”. Plašāka informācija 24.infolapas pielikumā Nr.1. 
 
Informācija par maģistratūras studiju iespējām Vidzemes Augstskolā 
šeit: http://www.va.lv/lv/magistranturas-studijas 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


