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ŠONEDĒĻ 
 
LPS valde Saeimas pārstāvjus informē par smago situāciju pašvaldībās budžeta jomā  
 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valde 6.novembrī tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu un 
Saeimas Prezidija pārstāvjiem, lai apspriestu LPS iesūtītos priekšlikumus nākamā gada budžetam, kuri 
skar pašvaldību finanses. Kā arī sarunu gaitā LPS priekšsēdis vērsa uzmanību uz rosinātajiem likuma 
grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, kas neparedz sasaisti ar 
teritoriju, kandidējot pašvaldību vēlēšanās, kas pēc LPS pārstāvju paustā ir absurds priekšlikums, kā arī 
rosinātie grozījumi Pašvaldību likumā, kur rūpīgi jāizsver pašvaldību deputātu amatu savienošanas 
kārtība. 

Pašvaldību pārstāvji skaidroja un pamatoja pieprasītos līdzekļu nepieciešamību nākamā gada pašvaldību 
budžetos, informēja par kritisko situāciju ceļu uzturēšanā pašvaldībās un citiem problēmjautājumiem.  

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis arī šoreiz uzsvēra, „ka pašvaldībās situācija šobrīd ir neapskaužama, jo 
rodas sajūta, ka valstij pašvaldības nav vajadzīgas, taču jāatceras arī, ka pašvaldības bija tās, kas valdībai 
solidāri palīdzēja krīzes periodā. 2013.gadā valstij vienai pašai budžetā pieaugums ir plānots 140 milj. 
latu apmērā, turpretim uz visām 119 Latvijas pašvaldībām budžeta pieaugums plānots tikai 14.milj. latu 
apmērā.” Arī LPS priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš pauda nožēlu, ka šobrīd pašvaldības ir lūdzēja 
statusā, lai gan vienmēr pašvaldības ir bijušas Saeimas sarunu partneris.” 

Sarunas noritēja konstruktīvā gaisotnē. Sarunu laikā vienojās par pašvaldību tiesībām aizņemties arī 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Kā arī Saeimas pārstāvji solīja meklēt iespējas, kā 
pašvaldības atbalstīt ar budžetu saistītajos jautājumos.  

Ar LPS domes pieņemto lēmumu „Par priekšlikumiem 2013.gada valsts budžetam”, 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. Kā arī, 
grozot nodokļa sadalījumu starp pašvaldībām un valsti, nodrošināt mērķdotācijas visu pirmskolas pedagogu 
darba samaksai un palielināt mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām par 8 miljoniem latu. 

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.  

LPS ir pret nodomu risināt centrālās valdības finanšu problēmas, samazinot pašvaldību daļu valsts 
kopbudžetā, kā arī LPS turpinās cīnīties par pašvaldību interesēm saistībā ar 2013.gada budžetu.  

http://www.lps.lv/
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6.novembrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
valdes sēde, kurā apsprieda Latvijas Novadu dienas sapulcē 
pieņemtos lēmumus un rezultātus, LPS aktivitātes 
15.novembrī, apsprieda galvenos jautājumus, kurus 
pārrunāja tikšanās laikā ar Saeimas pārstāvjiem, kā arī LPS 
priekšsēdis informēja par Saeimas Koalīcijas padomes 
vienošanos, kuras saturā bez apspriešanās ar pašvaldībām, 
ietverti pašvaldību budžetu skaroši jautājumi.  

     Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dome 24.oktobra 
sēdē nolēma aicināt visu pašvaldību vadītājus 15.novembrī, 

kad Saeimā pieņems likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” galīgā lasījumā, ierasties Saeimā, lai izteiktu 
pašvaldību kritiku pašreizējam budžeta projektam, kurš neparedz valsts budžeta palielinājumam 
proporcionāli palielināt arī pašvaldību budžetu. Visi pašvaldību vadītāji ir aicināti piedalīties 15.novembra 
sēdē.  

Novadu apvienības valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs valdi informēja par Novadu dienas rezultātiem. 
Apvienības sapulcē apsprieda priekšlikumu, ka jaunajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā jāietver līdz 
šim starp pašvaldībām panākto vienošanos, ka pašvaldību kopējā finanšu nepieciešamības ir ne mazāka par 
17,2% no valsts un pašvaldību kopējiem nodokļu ieņēmumiem, un valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas 
fondā veido ne mazāk kā 50%. Papildināt 4 demogrāfiskos izdevumu kritērijus ar kritēriju „teritorijas 
platība”, pašvaldībām savstarpēji vienojoties par šā kritērija svaru, kā arī atcelts pašvaldību dalījums divās 
grupās – republikas pilsētās un novados. Saistībā ar pašvaldību autoceļu un tranzītielu finansēšanu Novadu 
pašvaldību sapulce aicina valdību nekavējoties pieņemt lēmumu par turpmāko autoceļu finansēšanas 
modeli, un risināt jautājumu par ceļu projektētāju atbildību par projektu kvalitāti. Savukārt par atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldībās sanāksmē nonāca pie secinājuma, ka Valsts atkritumu apsaimniekošanas 
(AAP) projektā ir nepietiekami izvērtēta esošā situācija valsī kopumā, kā arī jābūt skaidrai nostājai par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu teritorijā – vai tā ir pašvaldības kompetence, ja turpina 
iesākto politiku, vai, ja valsts plāno jaunu sistēmu, tad arī valsts pārņem atbildību un atmaksā pašvaldību 
ieguldījumus. Valdes sēdes laikā arī vienojās par pašvaldību darba grupas darbības apstiprināšanu, kas 
strādās, lai piedalītos stabilas ilgtermiņa sistēmas izveidē atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

LPS padomniece Vineta Reitere valdes sēdē informēja par iespējamiem grozījumiem Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā, kur paredzēts izslēgt kandidāta jebkādu sasaisti ar teritoriju. 
Aptaujājot pašvaldības, ieguva absolūti noraidošas atbildes. Domei jādarbojas pēc iespējas tuvāk 
atbilstošās teritorijas iedzīvotājiem, tai ir jāpārzina vietējās intereses un problēmas, kā arī, ja izslēgtu šo 
sasaisti ar teritoriju mazināsies vietējas varas lokālā kompetence. LPS neatbalsta svītrot no likuma 
noteiktos nosacījumus.  

*** 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Novadu apvienība izsaka lielu pateicību Kocēnu novada 

pašvaldības deputātiem, darbinieku kolektīvam un priekšsēdētājam par izcilu Novadu dienas pasākumu 

organizāciju un ļoti labu sadarbību ar LPS darbiniekiem pasākuma sagatavošanā. Novadu dienas 

dalībnieki guva daudz pozitīvu iespaidu visas dienas garumā, jo sevišķi Kocēnu novada apskates laikā un 

Zilākalnā organizētajā noslēguma pasākumā. Vairāk par Novadu dienu lasiet šeit: 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2818.  

 

 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2818
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JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

13.novembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde. 
Darba kārtības jautājumus skatiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2824. 
  

*** 
13.novembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde. Darba kārtības jautājumus skatiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2823.  
 

*** 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dome 24.oktobra sēdē nolēma aicināt visu pašvaldību vadītājus 
15.novembrī, kad Saeimā pieņems likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” galīgā lasījumā, ierasties 
Saeimā, lai izteiktu pašvaldību kritiku pašreizējam budžeta projektam, kurš neparedz valsts budžeta 
palielinājumam proporcionāli palielināt arī pašvaldību budžetu. Ja valsts budžets 2013.gadā tiek palielināts 
par 140 milj. Latiem, tad 119 pašvaldību budžets – tikai par 14 milj. latiem.  
LPS aicina pašvaldību vadītājus pieteikt akcijā savu dalību līdz 14.novembrim plkst. 1200, norādot arī 
personas kodu caurlaides noformēšanai, pa e-pastu uz adresi: olga@lps.lv. 

 
LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 
VSS-1122 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 
"Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus""  

VSS-1113 - Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par 
zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" 
personā""  

VSS-1117 - Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums"  

VSS-1120 - Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"  

VSS-1130 - Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 
"Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  

VSS-1136 - Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  

VSS-1137 - Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"   

VSS-1138 - Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 
"Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku 
zaudējušiem"  

 
LPS NESASKAŅO 
  

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”””(Pielikums Nr.1) 
 

 
 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2824
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2823
mailto:olga@lps.lv
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267176
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267176
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267136
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267136
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267136
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267136
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267165
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267162
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267187
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267187
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267160
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267159
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267158
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267158
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267158
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INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

 

Radošās industrijas uzņem apgriezienus pašvaldībās 

Kultūras ministrija nupat latviešu valodā publicējusi Politikas rokasgrāmatu par ES atbalsta programmu, 
tostarp struktūrfondu stratēģisku izmantošanu, lai veicinātu kultūras potenciāla izmantošanu vietējai, 
reģionālajai un valsts attīstībai un tās pastarpināto ietekmi uz citām nozarēm plašākā ekonomikas 
kontekstā. Tā ir iespēja Latvijas pašvaldībām iepazīties ar stratēģiskiem padomiem, kā attīstīt kultūras un 
radošās industrijas arī pašvaldību līmenī, tostarp piesaistot Eiropas Savienības (ES) līdzekļus. Publikācijā 
aprakstīti ES dalībvalstu labās prakses piemēri, kurus pašvaldību pārstāvji var izmantot iedvesmai vietējām 
iniciatīvām.  

Latvijā ar kultūras un radošajām industrijām saprot aktivitātes, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo 
radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt 
labklājību un radīt darbavietas. Radošās industrijas rada, attīsta, ražo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā 
produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība. Kā skaidro Kultūras ministrijas 
Kultūrpolitikas departamenta  
Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente Signe Adamoviča, kultūrai piemītošais 
radošums pozitīvi ietekmē ne tikai pašu kultūras attīstību, bet arī palīdz attīstīt radošāku pārvaldību, 
mūsdienīgas mācību metodes un mūžizglītību, jaunas kvalitātes sociālos pakalpojumus, kvalitatīvu tūrismu, 
ilgtspējīgu teritoriju attīstību, inovatīvāku ekonomiku, vides ilgtspēju un konkurētspējīgu identitāti, kā arī 
uzlabo dzīves kvalitāti un citas sabiedrībai un reģiona attīstībai nozīmīgas jomas. 

Vērtējot norises mūsu pašvaldībās, jāatzīst, ka patlaban radošo industriju koncentrācija vērojama Rīgā, kur 
koncentrējas lielākais radošais potenciāls. Taču dažādas veiksmīgas iniciatīvas tiek īstenotas arī citās 
pašvaldībās. Piemēram, Cēsu pašvaldība jau vairākus gadus rīko Cēsu mākslas festivālu. Arī Kuldīga šobrīd 
mērķtiecīgi attīstās par kultūras industrijas pilsētu. Savukārt Vecpiebalgas porcelāna fabrika, kas 
atpazīstama ne tikai Vecpiebalgā, bet arī visā Latvijā, attīstoties deva piecas jaunas darbavietas vietējiem 
iedzīvotājiem. Būtiska ir arī koncertzāļu attīstība reģionos, kas viennozīmīgi pozitīvi ietekmē reģiona 
kultūras identitātes veidošanu. 

Arī Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kas pārstāv Latvijas delegāciju Reģionu komitejas 
Izglītības, jaunatnes, kultūras un pētniecības komisijā, stāsta, ka Jaunpils novadā ir vairākas aktīvas 
biedrības un arī uzņēmēji, kuri darbojas radošās industrijas jomā. Piemēram, biedrība „Kultūras 
laboratorija” ieguvusi projektu finansējumu un nu organizē vietējam deju kolektīvam jaunu Zemgales 
tautas tērpu darināšanu. Tāpat Jaunpilī dzīvo mākslinieku ģimene, kura izveidojusi biedrību „7 balles” un 
ļoti radoši pieiet apkārtējās vides mākslinieciskai un radošai iekārtošanai: „Viņi īstenojuši LEADER 
programmas projektu, kura ietvaros savā īpašumā sāk veidot no krūmiem labirintu, kas vēlāk būs kā 
atrakcija ģimenēm un bērniem. Tāpat viņi izveidojuši koka darbnīcu, kur gan liels, gan mazs var izgatavot 
koka priekšmetus,” stāsta Gintere. Viņa uzsver, ka pieredze Jaunpilī pierādījusi, ka radošās industrijas 
aktivitātes var veiksmīgi īstenot arī ārpus galvaspilsētas. Galvenais ir sākt īstenot radošās aktivitātes, kas jau 
tālāk kalpo iedzīvotājiem un uzņēmējiem kā pamudinājums darīt kaut ko arī pašiem!  

 
Agita Kaupuža  

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja   

 

 
 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/radosa/2012/CCI_Policy_Handbook_LV.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/radosa/2012/CCI_Policy_Handbook_LV.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/radosa/2012/CCI_Policy_Handbook_LV.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/starpnozares/radosa/2012/CCI_Policy_Handbook_LV.pdf
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

 
 
Ielūdz apmeklēt konferenci pašvaldību vadītājus un publisko bibliotēku direktorus „Līderi par 
bibliotēkām: 119+119”, kas notiks šī gada 5. decembrī! 
Kopā ar Jums uz šo konferenci ir uzaicināts arī jūsu pilsētas vai novada galvenās (koordinējošās) bibliotēkas 
direktors, kuram ielūgums nosūtīts atsevišķi. 
Lūdzam Jūs reģistrējieties konferencei līdz 20.novembrim, sūtot e-pastu uz adresi 3td@3td.lv vai zvanot 
67844885! 
Konferences programma pielikumā Nr.2 
 

*** 
 
Aicinām pieteikties dalībai konferencē „Sociālā uzņēmējdarbība – Latvijas ekonomikas un reģionālās 

attīstības iespēja vai drauds”, kas notiks 23.novembrī. 

Norises vieta un laiks: Pasaules tirdzniecības centra “Rīga” Konferenču zāle (1.stāvs), Elizabetes iela 2, Rīga 

No plkst. 10:00 līdz 16:00 

Dalību konferencē var pieteikt līdz 2012.gada 16. novembrim, sūtot pieteikumu uz e-pastu: 

info@biznesa-attistiba.lv vai zvanot pa tālruni: 67039607. 

Dalība konferencē ir bezmaksas. Programmu skatīt pielikumā Nr.3 

 

 
 
 
 

mailto:3td@3td.lv
mailto:info@biznesa-attistiba.lv
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Vācijas, Slovākijas un Albānijas pašvaldības meklē partnerus programmas „Eiropa pilsoņiem” aktivitātēm 

Pašvaldības no Vācijas, Slovākijas un Albānijas meklē partnerus programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007-
2013) apakšprogrammu īstenošanai – Vācijas Anhalt-Bitterfeld pašvaldība aktivitātē „Sadraudzības 
pašvaldību tīklojumi”, bet abas pārējās pašvaldības vēlas īstenot pasākumus „Sadraudzības pašvaldību 
iedzīvotāju tikšanās”. Tuvākais programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1. 
pasākuma „Pašvaldību sadraudzība” apakšpasākumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 1. februāris. 

Vairāk informācijas par sadarbības piedāvājumiem un citām programmas „Eiropa pilsoņiem” aktivitātēm: 
ES Kultūras kontaktpunkts Latvijā mājas lapa, http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4 

Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa 

*** 
 

Izglītības un zinātnes ministrija aicina pieteikt pretendentus balvai „Darbs ar jaunatni” 

Novērtējot pašvaldību, darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju ieguldījumu jauniešu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai, arī šogad Izglītības un zinātnes ministrija aicina pieteikt pretendentus balvas 
„Darbs ar jaunatni” saņemšanai trīs kategorijās:  

1. kategorijā „Pašvaldības” piešķir šādās nominācijās: 

 straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā; 

 jaunietim draudzīgākā pašvaldība; 

 darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība. 
 

2.  kategorijā „Jaunatnes organizācija un biedrība, kas veic darbu ar jaunatni” piešķir šādās 
nominācijās: 

 straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai (viens darba gads); 

 darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtības mazināšanai un līdzdalības 
veicināšanai jauniešu vidū;  

 pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija. 
 

3.  kategorijā „Pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītā persona” piešķir šādās nominācijās: 

 uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā); 

 aktīvākais jaunatnes darbinieks Latvijas un Eiropas ietvaros; 

 pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks.  
 

Pieteikumus var iesūtīt līdz 20.novembrim. Vairāk lasiet šeit: 
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/9165.html  
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un 
jaunatnes departamenta pārvaldes vecāko referenti Mariku Arkliņu (tālr. 67047952, e-pasts: 
marika.galilejeva@izm.gov.lv).  
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Informācija pašvaldību kultūras darba vadītājiem par iespēju organizēt savu 
novadu, pilsētu vai pagastu kultūras centros kādu no "Ziemassvētku Rozes" 
koncertiem. 
 

Koncertakcijas „Ziemassvētku Roze” vispārējs apraksts 

2012.gads būs jau 10.gads, kad Ziemassvētku laikā pašvaldību kultūras centros izskanēs Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās Baznīcas un sabiedrībā iecienītu mūziķu sadarbībā tapusī koncertakcija „Ziemassvētku 
Roze”. Ik gadus tā sākas ar pirmo Adventa svētdienu un turpinās līdz pat Zvaigznes dienai.  

Koncertakcijā „Ziemassvētku Roze” tiek organizēti koncerti, kuros skan aranžējumi no Baznīcas 
Dziesmu grāmatas, atbilstoši katra mākslinieka izvēlētajam unikālajam aranžējumam, un dziesmas no viņu 
aktīvā koncertrepertuāra.  

Šie koncerti brīnišķīgi kalpo kā sabiedrības un vietējās draudzes iepazīšanās iespēja un orientēti uz 
visu vietējo sabiedrību, arī uz tiem, kuri uz dievnamu Ziemassvētkos, iespējams, neatnāks. Akcijas mērķis 
turklāt ir doties tālāk no lieliem administratīviem centriem. Katru gadu ir bijuši 9 līdz 15 koncerti. 
2012.gadā plānoti 15 koncerti, t.sk. 1 lielkoncerts Saldū ar visu mūziķu sastāvu piedalīšanos. 

Katrs „Ziemassvētkus Rozes” koncerts ir kā dāvana Latvijas novados dzīvojošajiem cilvēkiem, tāpēc 
koncerts apmeklētājiem ir bezmaksas. 

Vairāk lasiet pielikumā Nr.4 
koncertakcijas projekta vadītājs: mācītājs Artis Eglītis, 26407248, ziemassvetkuroze@gmail.com  

koncertu koordinatore: Helēna Andersone, 29128655, helena.andersone@lelb.lv  

 

*** 
VRAA informē, ka š.g. 29.novembrī rīkojam semināru plānotājiem, politikas veidotājiem, ekspertiem, 
zinātniekiem un citiem interesentiem „Policentrisma un pārvaldības koncepti modernajā pilsētu 
plānošanā vadoties no ESPON perspektīvām. Latvijas situācija”.  

Seminārs notiks Rīgā, viesnīcā „Konventa Sēta” no plkst. 9:00-13:00, un pieteikties dalībai uz to iespējams 
līdz š.g. 22.novembrim, rakstot uz e-pastu karolina.klavina@vraa.gov.lv vai zvanot  6707044.  

Esam sevišķi gandarīti par iespēju piesaistīt mūsu semināram ārzemju lektorus - prof.Maiklu Parkinsonu un 
Matiasu Ellgeru. Abu kungu prezentācijas solās būt ļoti interesantas; tie, kas ir dzirdējuši viņus klātienē, to 
ir apliecinājuši. Pievēršu uzmanību, ka šīs uzstāšanās notiks angliski (nebūs nodrošināts tulkojums).  

*** 
Zemkopības ministrija aicina izvirzīt pretendentus Meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs”! 
Balva „Zelta čiekurs” ir meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un 
ieguldījumu nozares labā.  

Balvu piešķirs šādās nominācijās:  

 Par mūža ieguldījumu - apbalvo personu par nozīmīgu mūža ieguldījumu nozares attīstībā;  

 Par ilgtspējīgu saimniekošanu - apbalvo fizisku vai juridisku personu par radošu un inovatīvu meža 
apsaimniekošanu, saskaņojot vides, saimnieciskās un sociālās intereses, kā arī par ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas popularizēšanu pēdējo divu gadu laikā;  

 Par inovatīvu uzņēmējdarbību - apbalvo juridisku personu, kura nozarē darbojas ne mazāk kā trīs 
gadus, par veiksmīgāko risinājumu uzņēmuma attīstīšanā, modernizēšanā, inovatīvu, tai skaitā vidi 
saudzējošu tehnoloģiju ieviešanā, jaunu produktu ražošanā un investīciju piesaistē pēdējo divu gadu 
laikā;  

 Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā - apbalvo pētnieku vai pētnieku kolektīvu par nozīmīgu 
pētījumu, inovatīvu tehnoloģisku risinājumu vai jaunu produktu radīšanu pēdējo divu gadu laikā.  
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Pieteikumus apbalvošanai jāiesniedz papīra formā un elektroniski līdz š.g.15.novembra plkst.17.00 (pasta 
zīmogs 15.novembris). Vairāk lasiet šeit: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2139&id=14616  

Iesniegšanas (nosūtīšanas) adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums 2, Rīga, 
LV-1981, 1111.kab. (tālr. 67027553), e-pasts: zelta.ciekurs@zm.gov.lv. 

*** 
Aicina pieteikties Latvijas 6.Sporta kongresam 

Izglītības un zinātnes ministrija 2012.gada 16.novembrī Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, 
Rīgā rīko Latvijas 6.Sporta kongresu. Kongresā sporta nozares pārstāvji uzstāsies ar prezentācijām un 
ziņojumiem par esošo situāciju sportā un plānotajiem pasākumiem. Tiks apspriests „Latvijas Sporta 
politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam” Piedalīties kongresā aicināti sporta politikas plānošanas un 
sabiedrības pārstāvji – pa vienam no katras organizācijas.  

Sporta kongresa darba kārtība pielikumā Nr.5 Pieteikties kongresam var līdz 14.novembrim nosūtot uz e-
pasta adresi kongress@mint.lv vārdu, uzvārdu un organizācijas (pašvaldības) nosaukumu. 

Sīkāku informāciju nepieciešamības gadījumā var saņemt zvanot pa tel.67047995 vai 67047777. 

 
 
PIELIKUMOS  
 

 Nr.1 ; LPS nesaskaņojums 
 Nr.2 – konferences „Līderi par bibliotēkām: 119+119” programma 
 Nr.3 – konferences „Sociālā uzņēmējdarbība – Latvijas ekonomikas un reģionālās attīstības iespēja 

vai drauds” programma 
 Nr.4 - Koncertakcijas „Ziemassvētku Roze” apraksts 
 Nr.5 – Sporta kongresa 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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