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ŠONEDĒĻ 
 
LPS nosūta Saeimai priekšlikumus budžetam  

Latvijas Pašvaldību savienība 25.oktobrī nosūtīja Saeimas Budžeta un finanšu komisijai un frakcijām 
priekšlikumus 2013.gada valsts budžetam par pašvaldību interešu un vajadzību aizstāvību nākamā gada 
budžetā. 24.oktobrī LPS domes sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu „Par priekšlikumiem 2013.gada valsts 
budžetam” un „Par priekšlikumiem vidēja termiņa budžeta ietvaram 2013. – 2015.gadam”.  

Ar lēmumu „Par priekšlikumiem 2013.gada valsts budžetam”, LPS dome aicina nākamā gada valsts budžetā 
noteikt iedzīvotāju ienākuma daļu pašvaldību budžetos vismaz 85% apmērā vai arī kompensēt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa samazinājumu pašvaldībām 32 miljonu latu apmērā. 

Tāpat ar otru vienbalsīgi pieņemto lēmumu LPS dome aicina likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta 
ietvaru 2013. – 2015.gadam” noteikt, ka trīs gadu laikā vienlaikus ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 
samazinājumu pašvaldību daļa šajā nodoklī sasniedz 100%, kā arī noteikt grafiku, kā katru nākamo gadu Valsts 
autoceļu fonda finansējums pieaug par 10% no plānotajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas 
produktiem, kamēr tiek sasniegti 80%, pusi no šī pieauguma un no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa 
pieauguma, novirzot pašvaldību ielu un ceļu finansējuma pieaugumam. Lēmums balstīts uz valdības pārkāpto 
solījumu uzlabot ceļu stāvokli. LPS ir pret valdības nodomu risināt centrālās valdības finanšu problēmas, 
samazinot pašvaldību daļu valsts kopbudžetā. Kā arī nevar noliegt, ka ceļu un ielu stāvoklis daudzās 
pašvaldībās finansējuma trūkuma dēļ arvien pasliktinās. 

Iesniegtie priekšlikumi ir arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada vienošanās un 
domstarpību protokolā nevienošanās sadaļā.  

*** 

24.oktobrīd notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ārkārtas domes sēde, kurā pašvaldību pārstāvji 
vienojās par Saeimā iesniedzamajiem priekšlikumiem 2013.gada budžeta likumprojektam. Sēdes laikā LPS 
dome pieņēma lēmumu „Par priekšlikumiem 2013.gada valsts budžetam” un „Par priekšlikumiem vidēja 
termiņa budžeta ietvaram 2013. – 2015.gadam”, kuri nosūtīti Saeimai. Sēdes noslēgumā pašvaldības 

vienojās ierasties Saeimā, 15.novembrī, 2013.gada budžeta 
pieņemšanas dienā. Kā arī sēdē pieņēma lēmumu aicināt Rīgas 
pilsētas pašvaldību un Krāslavas novada pašvaldību atjaunot 
dalību Latvijas Pašvaldību savienībā. 

Pirmajā pieņemtajā lēmumā LPS dome aicina Saeimas frakcijas un 
katru Saeimas deputātu atsevišķi atbalstīt LPS priekšlikumu 
likumprojektā Par valsts budžetu 2013.gadam – paredzēt 
iedzīvotāju ienākuma daļu pašvaldības budžetos vismaz 85% 

http://www.lps.lv/
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apmērā, vai arī kompensēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu pašvaldībām par 32 miljoniem Ls. 
Lēmums pamatots uz to, ka valdība pārkāpa gada laikā sniegtos solījumus kompensēt pašvaldībām zaudētos 
ienākumus budžetā saistībā ar IIN likmes samazinājumu no 25% uz 24%, un solījumu atjaunot valsts 
mērķdotāciju visiem pedagogiem, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem, kuri māca bērnus no 1,5 līdz 5 gadu 
vecumam, kā arī valdība solīja uzlabot ceļu stāvokli.  

Savukārt otrajā lēmumā LPS dome aicina Saeimas frakciju deputātus atbalstīt 
LPS priekšlikumus: noteikt grafiku, kā trīs gadu laikā vienlaikus ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likmes samazinājumu pašvaldību daļa šajā nodoklī sasniedz 
100%; noteikt grafiku, kā katru nākamo gadu Valsts autoceļu fonda 
finansējums pieaug par 10% no plānotajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa 
par naftas produktiem, kamēr tiek sasniegti 80%, pusi no šī pieauguma un no 
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa pieauguma novirzot pašvaldību ielu 
un ceļu finansējuma pieaugumam. Lēmums balstīts uz valdības pārkāpto 
solījumu uzlabot ceļu stāvokli. LPS ir pret valdības nodomu risināt centrālās 
valdības finanšu problēmas, samazinot pašvaldību daļu valsts kopbudžetā. Kā 
arī nevar noliegt, ka ceļu un ielu stāvoklis daudzās pašvaldībās finansējuma 
trūkuma dēļ arvien pasliktinās. 

LPS domes sēdē piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E. Sprūdžs. Pašvaldību vadītāji 
pauda neapmierinātību ar pēdējā laika ministra E.Sprūdža nekorektajiem izteikumiem publiskajā telpā par 
pašvaldībām. Pašvaldību priekšsēdētāji aicināja ministru atvainoties par nepamatotiem apvainojumiem, kas 
ceļ neslavu visu pašvaldību vadītājiem un deputātiem. E. Sprūdžs arī publiski atvainojās, un LPS dome šo 
atvainošanos pieņēma.  

*** 

23.oktobrī notika LPS Izglītības un kultūras komitejas un Bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas sēde, kuru vadīja 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas vadītāja Inta 
Purviņa (Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece).  

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta 
direktore Līvija Liepiņa ziņoja par bērnu un ģimenes valsts politikas 
aktualitātēm un priekšlikumiem ārpusģimenes aprūpes sistēmas 
pilnveidošanai. Ja bērns kādu apstākļu dēļ nevar dzīvot savā ģimenē un 

nav atrodams kāds aizbildnis radu vidū, ir jāmeklē bērnam piemērota audžuģimene. Ir izskanējuši priekšlikumi 
veidot „profesionālās” audžuģimenes - ģimenes, kuras varētu strādāt kā pašnodarbinātas personas vai īstenot 
šo pakalpojumu caur profesionālo audžuģimeņu centriem, kuri savukārt atalgotu audžuvecākus un asistentus, 
kā arī nodrošinātu ģimeņu atbalstu un uzraudzību. Profesionālās audžuģimenes nodrošinātu bērna aprūpi līdz 
viņa atgriešanai bioloģiskā ģimenē, līdz aizbildniecībai, adopcijai vai pilngadības sasniegšanai. L.Liepiņa 
informēja, ka šobrīd Latvijā ārpusģimenes aprūpē atrodas 8100 bērni, un 1800 no tiem atrodas institucionālās 
iestādēs.  

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila 
Rieksta - Riekstiņa informēja par aktuāliem jautājumiem bērnu 
tiesību aizsardzības jomā. Šobrīd un arī nākamajā gadā bez maksas 
tiks nodrošināta psiholoģiskā palīdzība audžuģimenēm, aizbildņiem, 
adoptētājiem, viesģimenēm, kā arī bērniem un ģimenēm krīzes 
situācijās. Lai saņemtu profesionāla psihologa konsultāciju ģimenes 
krīzes situācijā, būs nepieciešams pašvaldības sociālā dienesta vai 
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bāriņtiesas norīkojums. Psihologu konsultācijas būs pieejamas visā Latvijā un notiks gan latviešu, gan krievu 
valodā. 

SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja ieskicēja galvenos SOS ciematu darbības virzienus, kuros 
dzīvo bez vecāku gādības palikuši bērni. Latvijas pašvaldības slēdz līgumus ar SOS bērnu ciematu asociāciju par 
sociālā pakalpojuma sniegšanu bērnu ciematos un jauniešu mājās. Ciemati varētu uzņemt vēl vairāk 
iedzīvotāju, bet pašvaldībām trūkst finanšu resursu, lai bērnus ievietotu ciematos. Bērnu tiesību aizsardzības 
speciāliste Kristīne Veispale iepazīstināja ar Alternatīvās Bērnu Aprūpes Alianses darbu, kas līdzdarbojas valsts 
politikas veidošanā bērnu alternatīvās aprūpes un ģimenes politikas jomās, un aicināja pašvaldības uz 
sadarbību, nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu un organizējot kopīgus pasākumus. 

Prezentācijas pieejamas LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2796  

  Elita Kresse, 
padomniece bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos 

  

SVARĪGI 
 

LPS aicina AKTĪVI paust viedokli par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā 
(Vēstule visām pašvaldībām nosūtīta 22.10.2012 pielikumā ar likumprojektu, vēstules numurs: 1020122633) 
„Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir iesniegusi konceptuālu priekšlikumu  Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā (Nr. 230/Lp11) izskatīšanai Saeimā  otrajā lasījumā. 
CVK priekšlikums paredz grozīt likuma 8.pantu vispār atsakoties no 8.panta otrajā daļā noteiktajiem 
nosacījumiem, personai kandidējot domes vēlēšanās. Atbilstoši spēkā esošajai likuma redakcijai nosacījumi 
ir: 
„1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 
pēdējos 10 mēnešus; 
2) tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais 
atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz  pēdējos četrus mēnešus; 
3) tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā  reģistrēts nekustamais 
īpašums.” 
Pašlaik attiecīgajai personai ir jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem. 
Lūdzam sniegt viedokli vai atbalstāt vai neatbalstāt CVK priekšlikumu, kā arī iespēju robežās sniegt tuvākus 
argumentus, rakstot uz e-pastu  lps@lps.lv līdz šī gada 30.oktobrim.” 

 

*** 
Pašvaldībām līdz 1.novembrim jāsniedz ziņas par asistenta pakalpojuma saņēmējiem skolās  
Pašvaldībām vai mācību iestādēm desmit darba dienu laikā jāsniedz ziņas informācijas sistēmā, lai varētu 
nodrošināt finansējumu, kas nepieciešams asistenta pakalpojuma apmaksai. Šis pakalpojums cilvēkiem ar 
invaliditāti skolās ir pieejams kopš 2012.gada 1.septembra 
Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 
izglītības iestādē. Tie stājās spēkā 2012.gada 18.oktobrī. 
Vairāk lasiet: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2810  

 

 *** 
2012.gada novembra sākumā paredzēta vispārēja inspekcija LR vēstniecībā Vācijā. Lūdzam pašvaldības sniegt 

vērtējumu par sadarbību ar vēstniecību Vācijā, ja tāda ir bijusi. Lūdzam sniegt arī ierosinājumus sadarbības 

attīstībai nākotnē uz epastu: laura.mezecka@mfa.gov.lv 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2796
mailto:lps@lps.lv
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2810
mailto:laura.mezecka@mfa.gov.lv
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JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

30.oktobrī, plkst. 10:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
sēde, kuras darba kārtībā plānots skatīt trīs jautājumus: par pašvaldību budžetu 2013.gadā; par likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” un par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”. 

Sēde, kā ierasts notiks LPS ēkā (Rīgā, Mazā Pils iela 1, 4.stāva zālē). 
 

*** 
30.oktobrī, plkst. 13:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas sēde. Komitejā 
plānots apspriest: likumprojektu „ Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums”; 
grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā; sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju; SIA „Jelgavas 
Autobusu parks” pieredzi, ieviešot bezskaidras naudas norēķinu sistēmu; valsts un pašvaldību autoceļu un ielu 
finansējumu 2013.gadā. Detalizētāku programmu skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/?task=sessions&committee_id=1453  
Sēde kā ierasts notiks LPS ēkā, M.Pils ielā 1 (4. stāva zālē). 
 

*** 
2.novembrī, Kocēnu novadā Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā notiks Novadu diena. Novadu dienā 
plānots darbs trīs darba grupās: 1)Finanšu un uzņēmējdarbības attīstības; 2)Atkritumu apsaimniekošanas; 
3)Pašvaldību auto ceļu un ielu infrastruktūras finansēšanas. Dienas otrajā daļā notiks plenārsēde, kurā 
prezentēs darba grupās apspriesto, kā arī notiks debates par konkrētajiem jautājumiem. Piedalīties Novadu 
dienā aicinātas arī lielo pilsētu pašvaldības. Dalībniekus var pieteikt Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā: 
www.lps.lv/semināri.  
Programma pielikumā Nr.7. 

 
LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 
VSS-1074 - Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (29.saraksts)  
 
VSS-1075 - Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"  
 
VSS-1078 - Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 
pamatizglītības programmu paraugiem  
 
VSS-1081 - Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību poligons", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu 
Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā 
 
VSS-1062 - Par valsts kustamās mantas nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldībai  
 
VSS-1080 - Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcija  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/?task=sessions&committee_id=1453
http://www.lps.lv/semināri
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17426
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17427
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17430
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17430
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17432
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17432
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17414
https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=2&tabid=18&BriefcaseID=23628&mid=59&ProjectID=17433
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LPS NESASKAŅO  
 
 Par institūcijas darbības stratēģijas projektu „Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 - 

konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai”(Pielikums Nr.1) 
 
 Par likumprojektu „Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā”(Pielikums Nr.2) 

 
 Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””(Pielikums Nr.3) 

 
 Par likumprojektu „Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likumā”(Pielikums Nr.4) 
 
 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”(Pielikums Nr.5) 
 
 

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

Rēķins par eiro ballīti 
 
24. oktobrī Briselē (Beļģija) notika Hansa Zaidela fonda un  Konrāda Adenauera fonda organizēta konference, 
veltīta eiro ieviešanas desmitgadei, kas sakrīt ar diskusiju aktualizēšanos par Latvijas pievienošanos eirozonai.  
 
Profesors Jurgens Starks (Jurgen Stark), kurš bijis Eiropas Centrālās bankas galvenais ekonomists, aicināja 
neaizmirst, ka eiro ieviešana bija politisks projekts ar vienu mērķi - atbalstīt tirdzniecību un stiprināt iekšējo 
tirgu, un ar eiro palīdzību tiek uzturēts iekšējais tirgus. „Ekonomiskā un monetārā savienība ir Eiropas 
Savienības būtiskākā sastāvdaļa, kas sasniegusi savu augstāko integrācijas pakāpi, pateicoties eiro esamībai. 
Taču cik tālu turpināsies integrācija, kas dalībvalstīs patlaban notiek atšķirīgos ātrumos?” norāda Starks. Viņš 
tāpat aicina izprast, ka patlaban diskusijas notiek nevis par eiro valūtas, bet gan atsevišķu Eiropas Savienības 
dalībvalstu glābšanu. Vienlaikus tas ir kā koks ar diviem galiem – ja atsevišķas dalībvalstis netiks glābtas, vai 
eiro zona joprojām spēs pastāvēt? 
 
Savukārt profesore Iveta Radičova (Iveta Radicova), bijusī Slovākijas Republikas premjere, vērtējot 
makroekonomisko situāciju deviņās eirozonas valstīs, atzina, ka patlaban tās ne ar ko nevar lepoties: „Eiropas 
Savienība zaudē savu konkurētspēju ar ASV un Ķīnu, jo nevaram konkurēt ar tādu izglītības, nodarbinātības 
struktūru un birokrātiju, kāda patlaban pastāv. Krīze ir bezatbildīgas politikas rezultāts: lai politiķu spētu 
īstenot dažus no dotajiem solījumiem, vienīgā iespēja bija aizņēmumi, kā rezultātā izveidojās deficīts. Vai 
sagaidām, ka šādā situācijā valūta tiks saglabāta?” Radičova tāpat uzsvēra, ka reformas valstī nedrīkst orientēt 
tikai uz sabiedrības nabadzīgo slāni, lai arī tā ir lielākā vēlētāju daļa. Aizmirstot par vidusšķiru, kļūs arvien 
grūtāk atjaunot tādu Eiropas Savienību, kas spēj saviem iedzīvotājiem nodrošināt dzīves stabilitāti un kvalitāti.   
 
Latvijā ierasts salīdzināt paveikto ar Igaunijas pieredzi. Attiecībā par eiro ieviešanu igauņu sabiedrībā pēdējā 
laikā ļoti populārs ir joks, ka Igaunija paguvusi pievienoties eiro ballītei tikai brīdī, kad tā jau beigusies, un, nu 
pienācis, laiks visiem kopīgi maksāt rēķinu. 
 
 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

 LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja                

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

1.novembrī notiks gadskārtēja konference par ES fondu ieguldījumu reģionālajā 
attīstībā. 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka šī gada 1.novembrī VRAA 
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk-VARAM) rīko 
gadskārtēju konferenci par ES fondu ieguldījumu reģionālajā attīstībā.  
 
Konferences mērķis ir dalīties pieredzē ar sadarbības institūcijām par VRAA un VARAM 

pārziņā esošajām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, to uzraudzības un kontroles jautājumiem, lai 
pilnveidotu un uzlabotu sadarbību ar projektu īstenotājiem, kā arī analizētu ES fondu ieguldījumu nozīmi 
reģionālajā attīstībā, un pārrunātu attīstības virzienu un plānus nākamajam ES finanšu plānošanas 
periodam VARAM un VRAA atbildības jomās.  
 
Plānots, ka konferences dalībnieki būs ES fondu apguvē un administrēšanā iesaistīto valsts un pašvaldību 
institūciju vadītāji un pārstāvji. 
 
Konferences ietvaros paredzēta informācijas un pieredzes apmaiņa starp dažādu līmeņu ES fondu 
plānošanas, administrēšanas un ieviešanas institūcijām, kaimiņvalstu pieredzes un secinājumu izzināšana 
un labākās pieredzes pārņemšana, kā arī projektu sasniegto rezultātu popularizēšana un to ietekmes 
apzināšana reģionālajā attīstībā. 
Konference notiks viesnīcā „Islande Hotel”, Ķīpsalas ielā 20. 
Plašāka  informācija http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=29103  
 

*** 
Lasītāju vērtējumam tiek nodots pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2011” 
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka šī gada 31.oktobrī plkst. 12.00, viesnīcā „Alberts”, Dzirnavu 
iela 33, Rīga „Space” zālē rīko gadskārtējā pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011” atvēršanas pasākumu. 
 
Pārskats ir paredzēts plašam lasītāju lokam – reģionālās attīstības politikas veidotājiem un vērotājiem, politiķiem, 
pašvaldību darbiniekiem, zinātniekiem, studentiem un visiem citiem, kuri interesējas par reģionālās attīstības 
jautājumiem. Tas ir arī izziņas materiāls ar teritoriju attīstību saistītiem pētījumiem, un ir palīgs teritoriju attīstības 
dokumentu sagatavošanā. 
 
Šogad vērtējumam tiek nodots plašs datu apkopojums par Latvijas teritoriju attīstību, salīdzināti Latvijas plānošanas 
reģioni un pašvaldības, veikta sociāli ekonomisko rādītāju analīze, kā arī tiek raksturotas un izvērtētas reģionālās 
attīstības tendences. 
 
Pārskatā tiek analizēti 2011.gada tautas skaitīšanā iegūtie dati un akcentētas aktualitātes reģionālā un vietējā līmeņa 
teritorijas attīstības plānošanā. Plaši raksturotas pašvaldību finanses un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti. 
 
Šī gada izdevumā ir publicēti apjomīgi dati par ES fondu ieguldījumu valsts attīstībā - apkopota Zemkopības 
ministrijas un Lauku atbalsta dienesta informācija par Eiropas Savienības fondu finansēto projektu maksājumiem 
plānošanas reģionu un pašvaldību dalījumā. 
 
Izdevums ir papildināts ar kartēm, grafikiem un tabulām, pielikumos var atrast detalizētus un apjomīgus datus par 
Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām. 
  
Pēc pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011” atvēršanas pasākuma pārskats būs pieejams VRAA mājas lapā gan 
latviešu, gan angļu valodās. 
Plašāka  informācija http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=29089 
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 Neliela mēroga investīciju projektu konkursi lauku teritorijas attīstībai 

Ir izsludināti vairāki projektu konkursi LEADER veida pasākumu ietvaros, kas ietver 
mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina vietējo 
sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām problēmām lauku teritorijā. LEADER veida 

pasākumu ietvaros var īstenot neliela apjoma investīciju projektus, kur finansiālu atbalstu var saņemt 
biedrības un nodibinājumi, pašvaldības, citas fiziskas un juridiskas personas. 

Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15278  

*** 
Daugavpils novada dome, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales 
plānošanas reģionu un Daugavpils Universitāti, lai apvienotu visu Latgales pašvaldību speciālistus un 
jauniešu līderus, kuriem interesē jaunatnes nākotne Latgalē, 2012.gada 8.novembrī Daugavpils 
Universitātē, Parādes ielā 1, organizē Latgales jaunatnes politikas forumu 2012. 

Bieži dzirdam teicienu, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Nākotne sākas tagad. Piedalies Forumā un sniedz savu 
ieguldījumu Latgales pilsētu un novadu jaunatnes politikas attīstībā! Šī ir iespēja dalīties savās idejās, tikt 
uzklausītiem un veidot ciešāku sadarbību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās.  

Dalībai forumā jāpiesakās līdz 2012. gada 1.novembrim pa e-pastu: olesja.nikitina@dnd.lv (jānorāda savs 
Vārds, Uzvārds, pārstāvētā organizācija (mācību iestāde, NVO, pašvaldība utt.) un kontakttālrunis). 

*** 
Atklāta pieteikšanās Eiropas Kārļa Lielā Jaunatnes balvai – līdz 28. janvārim 
Eiropas Parlaments un Starptautiskās Kārļa Lielā balvas Āhenas fonds ir izsludinājuši pieteikšanos Eiropas 
Kārļa Lielā Jaunatnes balvai. Balva tiek piešķirta projektiem, kas veicina saprašanos Eiropas un 
starptautiskajā mērogā, eiropeisko identitāti un integrāciju, kā arī parāda eiropiešu sadarbību un vienotību. 
Konkursam var pieteikties jaunieši (16-30 gadi), kas ir ES pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji; pieteikšanās 
iespējama individuāli vai grupās. Iespējams pieteikt projektus, kas īstenoti pēdējā gada laikā vai arī turpinās 
vēl joprojām. Katrā dalībvalstī tiks izvēlēts savs uzvarētājs, kas piedalīsies apbalvošanas ceremonijā un 
varēs apmeklēt Eiropas Parlamentu, kā arī trīs uzvarētāji Eiropas mērogā saņems naudas balvas. 
Pieteikšanās līdz 28. janvārim! 
Avots un sīkāka informācija: Eiropas Kārļa Lielā Jaunatnes balva, 
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/index.html 

Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa, Nr. 2012-39, 2012. gada 23. Oktobris 
 

*** 
Bezmaksas interneta seminārs par finansējuma piesaisti nevalstiskajām organizācijām 31. oktobrī 
„Funds for NGOs” piedāvā piedalīties bezmaksas interneta seminārā par finansējuma piesaisti 
nevalstiskajām organizācijām, kurā tiks runāts par tādiem jautājumiem kā donoru uzrunāšana, projektu 
iesniegumu rakstīšana utt. Seminārs notiks 31. oktobrī plkst. 15:30-16:30 pēc Latvijas laika, un to vadīs 
eksperts no ASV Ēriks Detigers. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc nepieciešama iepriekšējā reģistrācija. 
Avots un sīkāka informācija: Funds for NGOs, http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/free-webinar-
wanted-fundraising-afraid/ 

Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa, Nr. 2012-39, 2012. gada 23. Oktobris 
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Apgāda „Jumava” “Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados” manuskriptu konkurss 
pagarināts līdz 15.novembrim 
Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu pašapziņu un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu. 
Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību rīko manuskriptu konkursu.  
Vairāk lasiet pielikumā Nr.6. 
 

 

PIELIKUMOS  
 

 Nr.1 ;2 ;3 ;4 ;5 – LPS nesaskaņojumi 
 Nr.6 – manuskriptu konkursa nolikums 
 Nr.7 – Novadu dienas programma 

 

 

 

 

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 
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