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Uz viegliem sniega pārslu spārniem pār zemi 

nolaižas sapnis par cilvēcību, kura apsedz visus 

trūkumus. Ja nebūtu šī sapņa, tad nebūtu 

Ziemassvētku. 

Kārlis Skalbe 

Lai balti, mierīgi, klusi un mīlestības pilni 

Ziemassvētki! 

Lai patiesi laimīgs 2013. gads! Lai darbi sokas, 

lai sasniegumiem bagāts gads, lai sapņi 

piepildās ik uz soļa! 

Andris Jaunsleinis,  

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis  

      

 

ar kolektīvu 

2012.gada decembrī 
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ŠONEDĒĻ 
 
   18.decembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā jautājuma 
par Dziesmu un deju svētku organizāciju apspriešanā piedalījās un sniedza arī informāciju Kultūrizglītības 
un nemateriālā mantojuma centra (KNMC) direktore Dace Melbārde un direktores vietniece Signe Pujāte. 
Tika sniegta informācija par Dziesmu un deju svētku dalībnieku uzturēšanās izmaksām.  Ēdināšanai un 
izmitināšanai vienam cilvēkam diennaktī 5 Ls, kuri sadalās šādi: 1,10 Ls izmitināšanai un 3,90 – ēdināšanai. 
PVD apstiprinās kopēju ēdienkarti visām ēdināšanas iestādēm. Pašvaldības, slēdzot līgumus ar ēdinātāju 
firmu, priekšroku dod tai firmai, kas veic savu darbību attiecīgajā skolā, kurā dalībnieki uzturas. KNMC 
pašlaik gatavo līgumu projektu paraugus, kas būs ērti lietojami, ierakstot tikai pašvaldību un firmu 
nosaukumus. Dziesmu svētku atklāšana 30.jūnija pēcpusdienā notiks ne tikai Rīgā, bet visos novados ar 
kopēju programmas devīzi „Gaisma līgo vakarā”. KNMC aicina pašvaldības katrā novadam raksturīgā, 
nozīmīgā vietā iedegt ugunskuru un, ceļa maizei līdzi dodot, skandēt dziesmas un izdejot dejas kopīgi ar 
novada ļaudīm. KNMC izstrādās šīs pēcpusdienas organizēšanas vadlīnijas, kuras būs rekomendējošas un 
ideju raisošas. Jautājumu par biļetēm, to tirdzniecību un rezervāciju vēl spriedīs Nacionālā Dziesmu svētku 
padome, bet pašvaldībām rezervētas biļetes būšot, kā arī nedaudz ielūgumi uz nobeiguma koncertiem. 
KNMC informē, ka būs ne tikai koncertu, bet arī koru karu translācijas tiešraidē. Dziesmu un deju svētku 
noslēguma tradicionālais gājiens būs 7.jūlijā, tā atklāšana pie Brīvības pieminekļa.  
  Komitejas sēdē jautājumā par valsts mērķdotāciju pašvaldību pašdarbības kolektīvu vadītājiem darba 
algām vienojās par kopīga viedokļa paušanu sarunās ar Finanšu ministriju par mērķdotāciju palielinājumu 
līdz pirmskrīzes līmenim, t.i., līdz 983 000 LVL. 2013.gadā piešķirtais naudas apjoms nesedz algu izmaksas 
visa gada garumā. Komitejas dalībnieki izteica neapmierinātību ar šādu situāciju, jo valsts dotācijas lielums 
ir tikai ¼ no algām nepieciešamā finansējuma. Prasība, ka vismaz pusei ir jābūt valsts finansējumam 
kolektīvu vadītāju algām.  
   Otrs jautājums komiteja sēdes darba kārtībā bija par muzeju digitālā kopkataloga veidošanas projektu, 
kurā piedalās 140 muzeji, no kuriem 90 ir pašvaldību muzeji. Komiteja uzklausīja un apsprieda Kultūras 
ministrijas Muzeju nodaļas direktora Jāņa Garjāņa un KIS projektu vadītājas Unas Balodes sniegto 
informāciju. No 5,5 miljoniem priekšmetu, kas šobrīd ir muzeju rīcībā, pieejami publiskai apskatei ir ļoti 
niecīga daļa. Tādēļ digitāla kopkataloga veidošanai ir ļoti liela nozīme valsts, novada un muzeja 
popularizēšanā. Pašvaldības satrauc sistēmas uzturēšanas izmaksas pēc apmēram 2 gadiem, kad projekta 
izveidošana būs pabeigta. Komiteja vienojās, ka sarunās ar KM un valdību jāparedz finansējums muzeju 
digitālās sistēmas uzturēšanai no valsts budžeta un tas jāfiksē Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību 
savienības 2014.gada vienošanās un domstarpību protokolā. Vienojās arī par to, ka muzeju kopkataloga 
veidošanu nepieciešamas atspoguļot LPS žurnālā „Logs”.  

       

VALSTS KASE 

Valsts kase, atsaucoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.873 „Kārtība, kādā 

2013.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 % līmenī”,  

aicina Jūs līdz 2013.gada 5.janvārim rakstiski informēt Valsts kasi par attiecīgajiem norēķinu rekvizītiem, lai 

nodrošinātu savlaicīgu minētās dotācijas saņemšanu. 

 
 
 
 



 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
 
Eiropas Parlaments aizstāv pašvaldību līdzdalību ES fondu izmantošanas plānošanā 

 

18. decembrī Briselē (Beļģija) Eiropas Parlamenta pārstāvji panākuši vienošanos ar Kipras prezidentūru 

Eiropas Savienības Padomē par to, kā dalībvalstis organizēs stratēģisko programmēšanu 2014. - 2020. gada 

ES nodarbinātības, reģionālās un lauku attīstības, kā arī zivsaimniecības fondu piešķīrumiem, vēsta Eiropas 

Parlamenta preses dienests. Šī vienošanās ļaus dalībvalstīm sākt programmu gatavošanu, mazinot 

iespējamību aizkavēt jaunā plānošanas perioda programmu īstenošanu jau no 2014. gada sākuma. 

 

Tāpat Eiropas Parlamenta pārstāvji aizstāvējuši partnerības principa nostiprināšanu, nodrošinot vietējo un 

reģionālo pašvaldību līdzdalību ES fondu izmantošanas plānošanas procesā. Plānots arī sagatavot Rīcības 

kodeksu, lai nodrošinātu vienotas Eiropas vadlīnijas partnerības principa ietvaros. 

 

Iecerēts, ka visus piecus ES Kohēzijas politikas fondus - Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas 

fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu – sauks vienotā nosaukumā, proti, Eiropas Strukturālie un investīciju fondi. 

 

Lamberts van Nistelroijs (Lambert van Nistelrooij), Eiropas Parlamenta viens no ziņotājiem par ES 

Kohēzijas politikas fondu Vispārējās regulas priekšlikumu, norāda: „Reģioniem un vietējām pašvaldībām 

būs lielākas iespējas iesaistīties Partnerības līgumu nākamajam plānošanas periodam gatavošanā, kurus 

divpusēji parakstīs dalībvalsts un Eiropas Komisija.” Viņa teikto par norisēm sarunās par Kohēzijas politikas 

fondu regulu projektiem papildina otra ziņotāja, Konstance Krēla (Constanze Krehl): “Dalībvalstīm, 

reģionālajām un vietējām pašvaldībām un visiem pārējiem partneriem jābūt pilnīgai skaidrībai par 

noteikumiem attiecībā uz programmu gatavošanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondiem. Eiropas 

Parlamenta panāktā vienošanās nodrošina labāko patlaban iespējamo ietvaru modernai kohēzijas politikai, 

lai veicinātu tik ļoti nepieciešamo investīciju nodrošināšanu ar piecu Kohēzijas politikas fondu 

starpniecību.” 

 

Jau iepriekš ziņots, ka novembra Eiropadomes ārkārtas sanāksmē netika panākta vienošanās par ES 

Daudzgadu finanšu ietvaru un konkrētu ES budžetu 2014. – 2020. gadam. Sarunas turpināsies jau Īrijas 

prezidentūras ES Padomē ietvaros, un nākamā izšķirīgā Eiropadomes sanāksme varētu notikt 2013. gada 

februārī. 

 

 
Agita Kaupuža  

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

8.janvārī notiks LPS valdes sēde, kurā lems par LPS domes sēdes sasaukšanu.  

   

LPS NESASKAŅO 
 

Koncepcijas projektu „Fizisko personu reģistra koncepcija”. 4.pielikums. 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

Svarīga informācija pašvaldībām par invaliditātes apliecībām pielikumos Nr.1;2;3. 

 

*** 

  

 

 

 

 

 
Aicinām pašvaldības iesniegt projektu pieteikumus mini-grantiem projekta  „WTD – Working Together for 
Development: a new Challenge for Local Authorities Associations and Civil Society Networks” ietvaros. Mini-
grantu projektu uzsaukuma mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni, zināšanas un vietējo pašvaldību un 
NVO kapacitāti attīstības sadarbības jomā. Mini-grantiem var pieteikties vietējās pašvaldības. Projektu 
pieteicējiem jānodrošina vismaz 50% līdzfinansējums. Minimālā pieprasāmā granta summa ir 500 EUR, 
maksimālā 2000 EUR (Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - no 1000EUR-4000 EUR). Plānotās 
aktivitātes var ilgt no 1 dienas līdz septiņiem mēnešiem.  
Plašāku informāciju skatiet:  
http://www.lps.lv/Projekti/WTD__Working_Together_for_Development/?task=view&article_id=2896 . 
 

Elita Kresse, ārējo sakaru koordinatore 
67508534, 29123301 

 

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  
 

 

 

http://www.lps.lv/Projekti/WTD__Working_Together_for_Development/?task=view&article_id=2896
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2992


 

PIELIKUMOS  
 Nr.1 ;2 ;3 – informācija par invaliditātes apliecībām 
 Nr.4 – 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.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv

