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Konkursa “Eiropas Gada 
pašvaldība 2013” uzvarētāji 
ir zināmi! 

Vēršam uzmanību uz papildinā-
jumu par svinīgās apbalvošanas 
ceremonijas norises vietu – tā 
notiks Liepājā!

Konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2013” uzvarē-
tāji ir Iecavas novads un Liepājas pilsēta. Uzvarētāji 
nominācijā “Pašvaldība kultūrai” ir Valmieras pilsē-
ta un Talsu novads. Savukārt atzinības nominācijā 
“Pašvaldība kultūrai” ir ieguvuši Rēzeknes novads 
un Preiļu novads. Uzvarētāji nominācijā “Pašval-
dība integrācijai un iekļaušanai” ir Jelgavas pilsē-
ta un Kandavas novads. Nomināciju “Pašvaldība 
veselībai” ir ieguvusi Jūrmalas pilsēta un Siguldas 
novads. Uzvarētāji nominācijā “Pašvaldība Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanai” ir Amatas no-
vads un Rēzeknes pilsēta. Savukārt atzinību šajā 
nominācijā ieguvis Alūksnes novads. Bez balvām 
nepaliek neviena pašvaldība, jo Rucavas novadam 
speciālo balvu pasniedz žurnāls “Logs” un Jēkabpils 
novadam tiek “Latvijas Avīzes” balva. Noslēguma 
pasākumā pašvaldībām tiks pasniegtas arī daudzas 
citas balvas un sveicieni.

Sākot ar 27. augustu, konkursa vērtēšanas komisi-
ja apmeklēja visas 15 pašvaldības, kurās iepazinās 
ar paveikto iedzīvotāju integrācijas, kultūras jomā, 

veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā arī Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanā un iedzīvotāju 
iesaistē starptautiskajā sadarbībā. Konkursa ko-
misija pārliecinājās, ka visas pašvaldības atbalsta 
iedzīvotāju iniciatīvas un rūpējas par to, lai iedzī-
votāji varētu veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
lai tie dzīvotu skaistā un sakārtotā vidē, lai koncer-
ti un citi kultūras pasākumi būtu pieejami visiem, 
lai gribētu dzīvot, strādāt un audzināt bērnus savā 
novadā vai pilsētā, kā arī par to, lai vienkārši katrs 
iedzīvotājs būtu lepns par savu novadu un pilsētu. 
Konkursa svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 
18. oktobrī Liepājā.

Konkursa ģenerālsponsors AS “Swedbank” pa-
sniegs balvu uzvarētājiem – “Eiropas Gada pašval-
dībai 2013”. Nominācijā “Pašvaldība kultūrai” balvu 
uzvarētājiem pasniegs Taipejas misija Latvijas Re-
publikā, savukārt atzinības šajā nominācijā sniegs 
konkursa sadarbības partneris “Latvijas dzelzceļš”. 
Nominācijā “Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai” 
uzvarētājiem balvas ir sarūpējis sadarbības partne-
ris SIA “Lattelecom”, savukārt AS “Grindeks” apbal-
vos uzvarētājus nominācijā “Pašvaldība veselībai”. 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā pasniegs 
balvu uzvarētājiem nominācijā “Pašvaldība Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanai”. Kultūras mi-
nistrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, 
Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, kuru pārstāvji arī 
bija vērtēšanas komisijas sastāvā, pasniegs savas 
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sarūpētās balvas konkursa nomināciju uzvarētā-
jiem. Savu speciālbalvu pasniegs “Latvijas Avīze” un 
žurnāls “Logs”, ar balvām iepriecinās gan AS “Lai-
ma”, gan AS “Valters un Rapa”, kā arī AS “Latvijas 
valsts meži”, kas suminās Eiropas Gada cilvēkus.

Konkursu rīko Latvijas Pašvaldību savienība sa-
darbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem, Kul-
tūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības 
ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

Konkursa ģenerālsponsors ir AS “Swedbank”. 
Konkursa sadarbības partneri ir Latvenergo kon-
cerns, SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. 
Konkursu atbalsta AS “Grindeks”, Taipejas misija 
Latvijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Lat-
vijas valsts meži” un AS “Laima”.

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avī-
ze”, Latvijas Televīzija, Latvijas Radio 1 un žurnāls 
“Logs”.

Turpinot labās tradīcijas, kuras LPS aizsāka, rīkojot 
konkursu “Sakoptākais Latvijas pagasts”, šogad otro 
reizi apbalvos Eiropas Gada pašvaldību. Katru gadu 
šī konkursa tēma mainīsies atbilstoši Eiropas Gada 
tēmai. Iepriekšējais gads bija veltīts aktīvām un ve-
selīgām vecumdienām un paaudžu sadarbībai.

LPS neparaksta Ministru kabineta un 
Latvijas Pašvaldību savienības 2014. gada 
vienošanās un domstarpību protokolu 

25. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes sēde, kurā skatīja Ministru kabineta 
(MK) un LPS 2014. gada vienošanās un domstar-
pību protokola projektu. Domes sēde notika divās 
daļās. Sēdes atklātajā daļā piedalījās arī Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis un finanšu ministrs 
Andris Vilks.

LPS dome balsojot vienbalsīgi nolēma nepilnvarot 
LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini parakstīt Ministru ka-
bineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2014. gada 
vienošanās un domstarpību protokola projektu. To-
mēr LPS ir gatava turpināt dialogu ar valdību kom-
promisa panākšanai iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
sadalē starp pašvaldībām un valsti. IIN ir galvenais 
pašvaldību budžeta ieņēmumu avots.

LPS pieprasa ieskaitīt iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(IIN) pašvaldību budžetos 84% apmērā. Jau šogad 
bija nepieciešams, lai IIN pašvaldību budžetos no-
nāktu 84% apmērā un pašvaldības varētu pienācī-
gā apmērā nodrošināt iedzīvotājiem dzīvi sakārtotā 
vidē, kā arī kompensētu IIN bāzes samazinājumu 
pašvaldību budžetā.

Domes sēdē valdībai tika piedāvāts kompromiss – 
strīdīgos 4% sadalīt abām pusēm vienādi, tādējādi 
pašvaldību budžetos 2014. gadā nonāktu 82%, bet 
valsts budžetā – 18% IIN. Diemžēl valdības pārstāvji 
to neatbalstīja. Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3456.

Izglītības un kultūras jautājumu komitejā

26. septembrī notika LPS Izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas sēde, kurā izskatīja Ministru ka-
bineta noteikumus “Kārtība, kādā valsts un pašval-
dības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu 
un iegādi izglītības iestādēm”, sprieda par pedagogu 
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darba algām 2013./2014. mācību gadā un par mā-
cību grāmatu satura atbilstību standartam. Sēdē 
piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Evija Papule un citi ministrijas 
speciālisti. Sēde izvērtās abpusēji auglīgā diskusijā, 
jo pašvaldību pārstāvji aktīvi uzdeva jautājumus, 
bet ministrijas speciālisti nepagura skaidrot. Daudz 
neskaidrību joprojām saistās ar bezmaksas izglītī-
bas nodrošināšanu skolu audzēkņiem, tāpēc klāt-
esošajiem vēlreiz atgādināja mācību līdzekļu sada-
les principus – ko pērk valsts, bet ko – pašvaldība. 
Oktobra sākumā pašvaldības saņems vasarā solītos 
500 tūkstošus latu. Iepriecinoši izskanēja ziņa, ka 
jau līdz maijam pašvaldības saņems katram skolē-
nam 2014. gada valsts budžetā plānotos 14 latus 
mācību līdzekļu iegādei. Par valsts atvēlētajiem lī-
dzekļiem skolas ir tiesīgas iegādāties arī grāmatas 
skolotāju vajadzībām – metodisko literatūru un 
kontroldarbu krājumus. Plašāk lasiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=3459.

Tehnisko problēmu komiteja un Reģionālās 
attīstības un sadarbības komiteja: ceļu 
stāvoklis pasliktināsies

24. septembrī notika LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas un Reģionālās attīstības un sadarbības komi-
tejas apvienotā sēde. Darba kārtībā bija jautājums 
par pašvaldību investīcijām 1995.–2012. gadā, vie-

tējo autoceļu attīstību dalītā atbildībā: pieejamais 
finansējums un plānotais sadalījums pašvaldībām 
valsts vietējo un pašvaldību autoceļiem prioritārā 
virziena “Pilsētvides attīstība” un darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” papildi-
nājuma projekta ietvaros, par ko ziņoja VARAM 
pārstāvji; finanšu līdzekļu pieejamība pašvaldībām 
vietējo autoceļu finansēšanā Lauku attīstības pro
grammas 2014.–2020. gada ietvarā, par ko ziņoja 
Zemkopības ministrijas pārstāvji; par finansējumu 
valsts vietējiem autoceļiem ERAF finansējuma un 
Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–
2020. gadam ietvarā, par ko ziņoja AS “Latvijas 
valsts ceļi” pārstāvji; valsts meža ceļu infrastruk-
tūras attīstība turpmākajos septiņos gados (ziņoja 
VAS “Latvijas valsts meži” pārstāvji); par paredzēto 
finansējumu valsts budžeta programmas 23.0000 
“Valsts autoceļu fonds” ietvarā un mērķdotācijām 
pašvaldību ielām un autoceļiem 2014. gadā (ziņoja 
AS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji).

Abu komiteju pārstāvji vienojās, ka esošā finansē-
juma ietvaros NAP izvirzītie mērķi ceļu nozarē nav 
sasniedzami. Komitejas sēdē galvenokārt apsprieda 
iespējas saņemt finansējumu valsts vietējo autoce-
ļu uzturēšanai. Pašlaik ir skaidrs, ka no valsts bu-
džeta vietējiem ceļiem paredzēti 45,5 miljoni latu, 
no Lauku attīstības fonda – 89 miljoni latu. Valdības 
piedāvājums (“Jaunās politikas iniciatīvas”), kas pa-
redz piešķirt tikai 20% no naftas produktu akcīzes 
nodokļa, kā arī papildu finansējumu 21,7 miljonu 
latu apmērā, autoceļu attīstību nespēj nodrošināt. 
Sevišķi tāpēc, ka līdz šim lielāko finansējuma daļu 
autoceļiem veidoja Eiropas Savienības struktūrfon-
du līdzekļi. “Jaunās politikas iniciatīvas” pēc būtības 
izslēdz iespēju attīstīt valsts vietējos un pašvaldību 
autoceļus. Ja netiks ieviests atbilstošs autoceļu fi-
nansēšanas modelis, tad valsts vietējo un pašvaldī-
bu autoceļu attīstība tiek apdraudēta.

Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības da-
lībvalstīm, kas autoceļu attīstībai paredzamo finan-
sējumu plāno galvenokārt no ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda līdzekļiem, neparedzot adekvātu 
finansējumu no valsts budžeta. Pastāvot reālai ie-
spējai, ka 2014. gadā faktiski tiks pārtraukts ES fi-
nansējums, ja vien valdība neparedzēs ar vienrei-
zēju lēmumu atsevišķiem ES projektiem 2014. gadā 
piešķirt īpašu finansējumu, valsts budžetā netiek 
nodrošināts pietiekams finansējums valsts vietē-
jiem un pašvaldību ceļiem, kas rada apdraudējumu 
ne tikai valsts reģionālajai attīstībai, bet arī ceļu no-
zarei kopumā.
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Komitejas sagatavoja priekšlikumus valsts vietējo 
un pašvaldību autoceļu finansējumam izskatīšanai 
LPS Valdes sēdē. Priekšlikumus skatīt 1. pielikumā.

Aino Salmiņš
LPS padomnieks

Seminārā “Pašvaldību atbildība un loma 
atkritumu apsaimniekošanā” 

19. un 20. septembrī SIA “Liepājas RAS” poligons 
“Ķīvītes” kuplā skaitā pulcināja atkritumu apsaim-
niekošanas nozares un pašvaldību pārstāvjus, kā 
arī vides ekspertus no Latvijas un kaimiņvalstīm 
ikgadējā seminārā, ko uzņēmums rīko kopā ar Lat-
vijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju 
(LASUA), Latvijas atkritumu saimniecības asociāci-
ju (LASA) un Latvijas Pašvaldību savienību. Šā gada 
semināra vadmotīvs bija “Pašvaldību atbildība un 

loma atkritumu apsaimniekošanā”.

Pirms semināra atklāšanas tā dalībniekiem bija ie-
spēja noskatīties METSO atkritumu smalcināšanas 
tehnikas demonstrāciju poligona teritorijā.

Atklājot semināru, SIA “Liepājas RAS” valdes locek-
lis Normunds Niedols uzsvēra, ka tā mērķis ir atrast 
efektīvākās metodes atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstībai Latvijā, balstoties arī uz citu val-
stu pieredzi.

Ar prezentāciju “Baltijas jūras reģiona atkritumu ap-
saimniekošanas stratēģija” uzstājās Stokholmas Vi-
des institūta pārstāve Asa Stēnmarka. Prezentācijā 
viņa uzsvēra nepieciešamību veidot vienotu atkri-
tumu apsaimniekošanas standartu un vides politiku 
lielākam reģionam, visām Baltijas jūras valstīm.

Sīkāk par semināru lasiet šeit: http://www.lie-
pajasras.lv/lv/uznemums/zinuarhivs/seminara
%e2%80%9epasvaldibuatbildibaunlomaatkritu-
muapsaimniekosana%e2%80%9dkopsavilkums/.

Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un eko-
nomikas jautājumu komitejas sēde notiks 8. ok-
tobrī (nevis 1. oktobrī, kā sākotnēji bija plānots) 
plkst. 10:00 LPS ēkā, 4. stāva zālē (Mazajā Pils 
ielā 1).

LPS aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties ES pro
grammas “Eiropa Pilsoņiem” projekta “Eiropas pil-
sonis” (The BEE) noslēguma konferencē, kas nori-
sināsies 15. oktobrī “Islande Hotel” (Ķīpsalas ielā 20 
Rīgā). Darba kārtību var skatīt un dalību līdz 9. ok-
tobrim pieteikt LPS mājaslapā http://www.lps.lv/
Seminari_un_video/?task=view&event_id=30.

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Latvijas lielo ostu nākotne neskaidra

26. septembrī Briselē (Beļģijā) Eiropas Savienības 
Reģionu komitejas (RK) Teritoriālās kohēzijas po-
litikas komisijas sanāksmē Latvijas delegācijas RK 
pārstāvis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vīto-
liņš asi kritizēja Eiropas Komisijas regulas priekš-
likumu, kas paredz izveidot tirgus piekļuves ostas 
pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sis-
tēmu. Regulas projektā plānots noteikt stingrākus 

vienotus noteikumus pieejamībai Eiropas Transpor-
ta tīkla ostu pakalpojumu tirgum, ietverot arī tādus 
pakalpojumus kā kravu apstrāde, loča pakalpojumi, 
vilkšana un pasažieriem sniegtie pakalpojumi. 

Vītoliņš savā uzrunā RK un Eiropas Komisijas pār-
stāvjiem norādīja, ka Eiropas Savienības līmenī di-
vas reizes līdzīgs tiesību akta priekšlikums jau no-
raidīts un arī šoreiz Latvija neatbalsta regulas pro-
jektu. “Esmu pārliecināts, ka tik stingrs regulējums 
patlaban ir pāragrs, jo jāņem vērā ostu dažādība 
gan pārkrauto kravu apjomā, gan atšķirībās kra-
vu segmentos un tirgos. Tā, piemēram, Ventspils 
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brīvosta gadā pārkrauj 30 miljonus tonnu dažādu 
kravu, taču tas nav nekas, ja salīdzina ar Roterda-
mas ostu, kur tiek pārkrauti vairāk nekā 300 mil-
joni tonnu kravu gadā,” skaidroja Vītoliņš. “Šobrīd 
jau katrā valstī pastāv nacionālais regulējums, kas 
vērsts uz ostu konkurētspējas paaugstināšanu. Tā-
pat pastāv bažas, ka šāds jauns regulējums negatīvi 
ietekmēs Baltijas ostu konkurētspēju ne tikai tāpēc, 
ka mūsu ostas ir vidējas vai mazas, bet arī tāpēc, 
ka mums jākonkurē arī ar mūsu kaimiņvalsts, kas 
nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ostām,” uzsvēra 
Latvijas delegācijas pārstāvis.

Eiropas Komisija paudusi cerību, ka ostu pakalpo-
jumu sniegšanas brīvība novērsīs papildu adminis-
tratīvo slogu tām ostām, kuras jau darbojas labi, 
un radīs apstākļus pārējām ostām, lai tās atrisinā-
tu savas strukturālās problēmas. Šim argumentam 

nepiekrīt arī Alesandro Kozimi (Alessandro Cosimi), 
Itālijas delegācijas pārstāvis Reģionu komitejā, kurš 
gatavojis RK viedokli par regulas projektu. Viņš ka-
tegoriski iebilst pret regulas projektu, taču atzīst, 
ka pēc sarunām ar Eiropas Komisijas un Eiropas 
Parlamenta pārstāvjiem nākamais solis varētu būt 
priekšlikums regulas vietā pieņemt direktīvu, kas 
atšķirībā no regulas nav tieši piemērojama un atstāj 
dalībvalstu ziņā, kādus līdzekļus izvēlēties direktīvā 
minētā rezultāta sasniegšanai. Kozimi atklāj, ka vie-
dokļi atšķiras arī dalībvalstu vidū: “Nozīmīgs varētu 
izrādīties Nīderlandes atbalsts regulai, jo lielākajai 
ostai Eiropā – Roterdamas ostai – šāds stingrs re-
gulējums tikai palīdzētu nostabilizēt savas pozīcijas 
tirgū.” To apstiprināja arī Nīderlandes delegācijas 
pārstāvja RK Ralfa de Vrīsa (Ralph de Vries) teik-
tais, ka Nīderlandē ostu joma ir ļoti nozīmīga: “Mēs 
pilnībā atbalstām Eiropas Komisijas priekšlikumu 
ieviest regulu, jo tas radīs vienlīdzīgu “spēles lau-
kumu” visiem.”

Apstiprināšanas gadījumā Latvijā šī regula attiek-
tos tikai uz TENT tīklā ietvertajām lielajām ostām, 
taču patlaban pilnīga vienošanās par TENT regulu 
vēl nav panākta. 

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

LPS NESASKAŅo

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infra-
struktūras jautājumos Jānis Vītoliņš. Foto: Juris Ģigulis

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Nepiln-
gadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas no-
teikumi”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodok-
ļiem un nodevām””, 3. pielikums.

Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. 
aktivitāti “Publisko interneta pieejas punktu attīstī-
ba””, 4. pielikums.

VSS1792 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
nacionālo metroloģijas institūciju”

VSS1802 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekus-
tamā īpašuma “Kazdangas lauksaimniecības teh-
nikums”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un 

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASīTIE DoKuMENTu PRoJEKTI
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Veiksmīgs pašvaldības darbs ir nepārtraukta savstarpēja komunikācija. Ikdienā bieži vien rodas virkne 
jautājumu, kuru atrisināšanu nevar atlikt uz vēlāku laiku, tādēļ svarīgi, lai katrs kolēģis būtu ātri un ērti 
sasniedzams. Lai to īstenotu dzīvē, jūsu pašvaldībai noderēs Biroja centrāles risinājums. Tādējādi visas 
pašvaldības iestādes būs apvienotas vienā tīklā, varēsiet organizēt telefonkonferences un iekšējās tālruņu 
sarunas veikt bez maksas. Papildus tam varēsiet pieteikt pakalpojumu Sarunu pārskats, lai iegūtu informā-
ciju par zvaniem un sarunām, kas veiktas no pašvaldības tālruņiem. 

Šim pakalpojumam ir ne vien zemākas sākotnējās investīcijas un plašāka funkcionalitāte, bet arī virkne citu 
priekšrocību salīdzinājumā ar tradicionālās biroja centrāles risinājumu.

Biroja centrāles risinājums nodrošina:
• vienotu telefonijas risinājumu – visas pašvaldības iestādes tiek saslēgtas kopīgā tīklā;
• zemākas operatīvās izmaksas, jo pašvaldībai nav nepieciešami speciālisti, kas uzturētu biroja centrāli;
• vienkāršāku tīkla infrastruktūru – viens tīkls balss un datu risinājumiem;
• elastīgumu – iespēja mainīt numuru skaitu pēc nepieciešamības;
• numura noteicēju, kas uzrāda zvanītāja tālruņa numuru un fiksē neatbildētos zvanus (izmantojot 

atbilstošus tālruņu aparātus);
• iespēju pāradresēt ienākošos zvanus, ja darbinieks neatrodas uz vietas vai runā pa tālruni.  

Izdevīgāk izvēlēties divus pakalpojumus komplektā, piemēram, Biroja centrāles risinājums Biznesa 
komplektā kopā ar kādu no interneta risinājumiem izmaksās lētāk nekā katrs pakalpojums atsevišķi.

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40300420


valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes nova-
da pašvaldības īpašumā”

VSS1780 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos 
Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un spe-
ciālo piemaksu ārstniecības personām””

VSS1783 – Rīkojuma projekts “Par uzdevumiem 

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.2020.
gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības 
un kontroles sistēmas ieviešanai”

VSS1801 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 
un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos””

29.–30. oktobrī Latvijas Republikas vēstniecība 
ukrainā rīko Latvijas dienas Dņepropetrovskā. 
Vēstniecība aicina ieinteresētos pašvaldību pār-

stāvjus un uzņēmējus piedalīties pasākumos Ki-
jevā un Dņepropetrovskā. Sīkāku informāciju un 
kontaktus skatiet 5. pielikumā.

PRoJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

Aicina pieteikt pretendentus Sabiedrības 
vienotības balvai

Nu jau devīto gadu pēc kārtas Sabiedrības integ-
rācijas fonds pasniegs Sabiedrības vienotības bal-
vu – godalgu cilvēkam vai organizācijai, kas pelnī-
jusi pateicību par darbu sabiedrības integrācijas 
jomā. 12. septembrī Sabiedrības integrācijas fonds 
izsludināja pretendentu pieteikšanu balvai. Balvas 
mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju un iecietī-
bu sabiedrībā, popularizējot atsevišķu personu vai 
organizāciju veikumu šajās jomās.

Fonds aicina aktīvi iesūtīt pieteikumus par tiem la-
bajiem cilvēkiem un organizācijām, ko pazīstat un 
kas ikdienā nesavtīgi strādā, lai sabiedrība kļūtu 
vienotāka, iecietīgāka un cilvēcīgāka. Šī ir iespēja 
sabiedrībai uzzināt par cilvēkiem, kuri palīdz citiem 
justies piederīgiem mūsu straujo pārmaiņu skarta-

jā sabiedrībā. Pretendentus balvai var pieteikt SIF 
sekretariātā personīgi, elektroniski (info@sif.lv) vai 
pa pastu (Brīvības ielā 4039, Rīgā, LV1050). Pietei-
kumu iesniegšanas termiņš – šā gada 14. oktobris.

Plašāk lasiet šeit: http://www.sif.lv/index.
php?option=com_content&view=article&id=9038
%3AFondsaicinapieteiktpretendentusSabiedri-
basvienotibasbalvai&catid=14%3AJaunumi&Ite
mid=186&lang=lv.

Informācijas avots: 
Eiropas Kustības Latvijā “Ziņu lapa”

Par dažādiem ES projektu konkursiem un pasāku-
miem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu informā-
cijas centru mājaslapā: http://www.esfinanses.lv/
lv/a/sakums.

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā 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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