
 1

 
 
 

 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   

Stipru veselību, lielu gara spēku, veselīgu ironiju un lielisku humora izjūtu 
mums visiem visu šo gadu! ☺☺☺ 

Saeimā 
Ceturtdien, 2008.gada 18.decembrī, Saeimas plenārsēdē galīgajā, 3.lasījumā 
pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas novadu kartē 
paredz 109 novadus un 9 republikas pilsētas. Valsts prezidenta izsludināto un 
„Latvijas Vēstneša” 30.decembra numurā publicēto likumu līdz ar jauno novadu 
sarakstu un novadu karti skatiet šeit: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums. Likums ir stājies spēkā ar 2008.gada 31.decembri. 
 
Ministru kabinetā 
Otrdien, 6.janvārī, MK sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas 
sagatavotais Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem 
administratīvā sloga samazināšanai būvniecības atļauju saņemšanas, nekustamā 
īpašuma reģistrācijas, darba attiecību tiesiskās regulēšanas un uzņēmējdarbības 
izbeigšanas procedūras vienkāršošanas jomās, kurš paredzēja arī pašvaldību 
būvinspektoru pārņemšanu Valsts būvinspekcijā līdz 1.martam. LPS Tehnisko 
problēmu komiteja jau 2008.gada 28.oktobra sēdē protestēja pret ideju pārņemt 
pašvaldību būvinspektorus Valsts būvinspekcijā, un 2009.gada 6.janvāra sēdē 
Pašvaldību savienībai izdevās panākt, ka MK atliek jautājumu par pašvaldību 
būvinspektoru pārņemšanu Valsts būvinspekcijā, lai uzklausītu Pašvaldību 
savienības viedokli, jo izskatāmais Informatīvais ziņojums nebija saskaņots ar 
Pašvaldību savienību. Diskusijas par šo jautājumu turpināsies tuvākajā laikā, LPS 
pateicas pašvaldībām par līdzšinējo atbalstu un aicina pašvaldības arī turpmāk tikpat 
aktīvi aizstāvēt savus būvinspektorus. 
 

Aino Salmiņš, 29166924 vai 67508561, aino.salmins@lps.lv   
 
Šonedēļ LPS 
Otrdien, 6.janvārī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes šā gada 
pirmā sēde, kurā apsprieda situāciju ar pašvaldību budžetiem, situāciju ar apkuri un 
pabalstiem pēc pašvaldību sniegtās informācijas (skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/p_faili/1eee85fb0eApkure.ppt), apstiprināja LPS darba grafiku 
2009.gadam (skatiet pielikumā Nr.1) un nolēma LPS tāmes projektu 2009.gadam 
iesniegt apstiprināšanai LPS domes sēdē, kas notiks trešdien, 4.februārī, pulksten 
10 Rīgas domes sēžu zālē un kurā tiks izskatīts jautājums par finansiālo situāciju 
pašvaldībās un par LPS kongresa sasaukšanu 20.martā. LPS valdes nākamā sēde arī 
notiks 4.februārī pēc LPS domes sēdes. 

LPS valde vienojās sestdien, 10.janvārī, pulksten 10  LPS 4.stāva zālē 
sasaukt LPS Finanšu un ekonomikas komitejas ārkārtas sēdi, uzaicinot uz to 
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Finanšu ministrijas, Valsts kases un RAPLM pārstāvjus, lai saņemtu atbildes uz 
neskaidrajiem jautājumiem par pašvaldību budžetu sastādīšanu krīzes situācijā. 

Vēl LPS  valdes sēdē LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Silvija Šimfa LPS valdi informēja par Ministru kabineta 22.decembra sēdē 
pieņemtajiem MK noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība""  , kas paredz, ka no 1.aprīļa Veselības obligātās apdrošināšanas valsts 
aģentūra (VOAVA) ar 13 slimnīcām neslēgs līgumus par stacionāro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu. (Minētie MK noteikumi ir skatāmi šeit: 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VMnot_191208.4014.doc; minētās slimnīcas ir šīs:  

2. Aprūpes slimnīcas 
2.1. SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 
2.2. Auces pašvaldības SIA „Auces slimnīca” 
2.3. Pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca”  
2.4. Dagdas pilsētas pašvaldības iestāde „Dagdas slimnīca” 
2.5. Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” 
2.6. SIA „Olaines veselības centrs” 
2.7. Pašvaldības SIA „Saulkrastu slimnīca” 
2.8. Pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” 
2.9. SIA „Kārsavas slimnīca” 
2.10 Varakļānu pilsētas pašvaldības SIA „Varakļānu slimnīca” 
2.11 SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 
2.12 Viļakas pilsētas pašvaldības aģentūra „Viļakas slimnīca” 
2.13
. 

Rēzeknes rajona pašvaldības SIA „Viļānu slimnīca”” 

 
Otrdien, 6.janvārī, Latvijas Pašvaldību savienībā notika Latvijas Pilsētu savienības 
valdes sēde. Tajā izskatīja jautājumu par pašvaldību budžetiem, apstiprināja Pilsētu 
savienības ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi 2008.gadā un tāmi 2009.gadam. LPS 
padomnieks reģionālās attīstības un sadarbības jautājumos Jānis Piešiņš Pilsētu 
savienības valdi informēja par 30.decembrī izsludināto Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumu (skatiet šeit: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums). Viņš uzsvēra, ka šis likums paredz, ka līdz pašvaldību vēlēšanām 2009.gada 
jūnijā pašvaldības iesniedz Saeimā savus lēmumus par to, kurā apriņķī tās vēlas 
iekļauties. Sakarā ar 2009.gada pašvaldību vēlēšanām likuma Pārejas noteikumu 
22.punkts paredz, ka jaunveidojamā novada pēc iedzīvotāju skaita lielākās 
pašvaldības priekšsēdētājs līdz 31.janvārim sasauc novadā paredzēto pašvaldību 
deputātu kopsapulci, kas ievēl novada vēlēšanu komisiju. Ja to neizdara topošā 
novada deputāti, tad novada vēlēšanu komisiju ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.  

Pilsētu savienības valde nolēma 30.janvārī Tukumā rīkot konferenci par 
Latvijas pilsētu nākotni. Pilsētu savienības valdes nākamā sēde notiks 4.februārī pēc 
LPS domes sēdes. 
 
Trešdien, 7.janvārī, notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, veltīta 
vides aizsardzības nozares pasākumiem, kurus līdz 2013.gadam finansēs no 
ERAF un Kohēzijas fonda. Vides ministrijas vadošie darbinieki informēja par 
atkritumu apsaimniekošanas, vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas, ūdenssaimniecības 
un pārējo nozares projektu pieteikšanas, finansēšanas un īstenošanas kārtību. Vides 
ministrijas prezentāciju par šiem jautājumiem skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/news/1f32358532Janvaris-pasvald-savieniba-2009%20(2).ppt  
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Piektdien, 9.janvārī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis piedalījās Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības sadarbības partneru apbalvošanas pasākumā. Pašvaldību 
grupā kā arodbiedrību aktīvākie partneri tika apbalvoti: Iecavas vidusskola, Ogres 
novada dome, Glūdas pagasta padome un SIA „Vidzemes slimnīca”. LPS sirsnīgi 
sveic visus apbalvotos arodbiedrību sadarbības partnerus! 
 
Piektdien, 9.janvārī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis Ekonomikas ministrijā 
piedalījās Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomes sēdē. Tajā tika konkretizēti 
pasākumi Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanai. Šie 
pasākumi tiks iekļauti Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas 
programmas ieviešanas rīkojuma projektā. 
 
Sestdien, 10.janvārī, notika ļoti aktīvi apmeklētā LPS Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejas ārkārtas sēde, kurā bez komitejas locekļiem piedalījās arī 
rajonu padomju un citu pašvaldību pārstāvji. Uz sēdi bija uzaicināti Finanšu 
ministrijas, Valsts kases, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, lai sarunā ar viņiem pašvaldības varētu 
noskaidrot visus neskaidros jautājumus, kas apgrūtina pašvaldību 2009.gada budžetu 
sastādīšanu.  

Sēdes darba kārtībā bija šādi jautājumi: 
1. Par likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību 2009.gadā” (ietver prasību pašvaldībām samazināt atlīdzības fondu par 
15%). Uzaicināti Finanšu ministrijas pārstāvji (Valsts sekretāra vietnieks J.Šints, 
Tiesību aktu departamenta direktors M.Brencis, Budžeta departamenta Pašvaldību 
finansiālās uzraudzības nodaļas vadītāja J.Plūme) un Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji (Valsts sekretāre L.Straujuma, Valsts sekretāres 
vietniece finanšu vadības jomā B.Bāne). 
2. Par Ministru kabineta 29.12.2008. rīkojumu Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un 
uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” (ietver prasību pašvaldībām regulāri 
iesniegt pārskatu par pašvaldību budžeta ieņēmumiem un izdevumiem (faktiskajiem 
un plānotajiem); pārskatu par avansa maksājumiem, prasībām un nākamo periodu 
izdevumiem un pārskatu par saistībām). Uzaicināti Valsts kases pārstāvji 
(Pārvaldnieka vietniece G.Medne, Pārskatu departamenta direktore L.Agleniece).  

Darba kārtībai pievienotos dokumentus skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/sedes.php?name=1&num=491 

Sēdē Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore Inga 
Štāle atbildēja uz jautājumiem par nepietiekamo finansējumu algu izmaksai 
skolotājiem. Inga Štāle atgādināja, ka MK rīkojums Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas 
un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” nosaka, ka jebkuras ministrijas valsts 
pamatbudžeta kopējie izdevumi pirmajam ceturksnim nedrīkst būt lielāki par 21 
procentu no gada kopējās summas, ieskaitot budžeta programmā 98.00.00 "Finanšu 
nodrošinājuma rezerve" nodalīto apropriāciju. Lai atrisinātu pedagogu atlīdzības 
jautājumu, IZM vērsās pie Ministru prezidenta I.Godmaņa ar lūgumu palielināt 
ministrijas 1.ceturkšņa finansējuma atvērumu par 4,3 milj. latu pašvaldībām pedagogu 
darba samaksas finansēšanai pilnā apmērā. FM valsts sekretāra vietnieks Jānis Šints 
sacīja, ka FM ir sagatavojusi atbilstošu rīkojuma projektu, kuru MK izskatīs 
13.janvāra sēdē.  

Valsts kases pārvaldnieka vietniece Gunta Medne atgādināja, ka 2009.gadā 
valsts pašvaldībām negarantē IIN prognozes izpildi un neizpilde kompensēta netiks. 
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9.janvārī no Valsts kases sadales konta pašvaldībām ir pārskaitīti 6,7 miljoni latu, 
nākamā sadale notiks 12.janvārī un turpmāk katru pirmdienu. Viņa norādīja, ka IIN 
ieņēmumiem joprojām ir tendence samazināties. 2008.gadā Valsts kase pašvaldībām 
kompensēja IIN neizpildi gandrīz 7 milj. latu apmērā. Viņa arī sacīja, ka iemaksas 
PFIF tiks iekasētas pēc fakta, bet, ļoti iespējams, ka nāksies grozīt MK noteikumus 
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu 2009.gadā. 

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere 
ierosināja, lai Valsts kase savā mājas lapā www.kase.gov.lv katru dienu uzrāda, cik 
liela IIN summa ir ieskaitīta Valsts kases sadales kontā. Gunta Medne apsolīja 
parūpēties par šī priekšlikuma ieviešanu.  

FM Tiesību aktu departamenta direktors M.Brencis komitejas sēdē uzsvēra, 
ka saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību 2009.gadā pašvaldībām par 15% ir jāsamazina atlīdzības fonds. Atskaites 
punkts, no kura jāveic samazinājums, ir faktiskā izpilde 2008.gadā. Līdz šā gada 
1.martam pašvaldībām Finanšu ministrijā ir jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā) 
par atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma apjoma samazinājumu. Apliecinājumā 
vēlams norādīt, kādu daļu no kopējās atlīdzības veido valsts budžeta līdzekļi 
(mērķdotācijas) un kādu daļu – pašvaldības līdzekļi. Ja atlīdzības fondu nav iespējams 
samazināt par minētajiem 15%, tad līdz 1.martam pašvaldībai ir jānosūta vēstule 
Finanšu ministrijai un RAPLM, kurā tiek pamatots, kāpēc finansējuma apjomu 
atlīdzībai samazināt nav iespējams.  

Sēdē izvērtās aktīva diskusija par Valsts kases un Finanšu ministrijas prasību 
pašvaldībām sagatavot papildu pārskatus un tika apspriests pārskatu saturs. 
Informācija par šiem pārskatiem būs pieejama Valsts kases mājas lapā, tur būs 
norādītas arī kontaktpersonas, ar kurām sazināties neskaidru jautājumu gadījumos. 
Šāda informācija tiks ievietota arī LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
mājas lapā.  

 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 13.janvārī, pulksten 11 Latvijas Pašvaldību savienības 4.stāva zālē notiks 
LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par izmaiņām veselības aprūpes organizēšanā un finansēšanā, stājoties spēkā 
MK noteikumiem Nr.1111 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. 
decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība””. (Ziņo: Reinis Joksts – Veselības ministrijas Veselības 
aprūpes departamenta direktors; VOAVA vadības pārstāvis);   

2. 2. Par Labklājības ministrijas darbību ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos 
un tās ietekmi uz valsts politikas realizāciju sociālajā jomā. (Ziņo: Labklājības 
ministrijas vadības pārstāvis).   

 
Trešdien, 4.februārī, pulksten 10 Rīgas domes sēžu zālē notiks LPS domes sēde, 
kurā atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem par pašvaldību budžetu sastādīšanu krīzes 
apstākļos ir uzaicināts Ministru prezidents Ivars Godmanis. LPS domes sēdē tiks 
izskatīta LPS ieņēmumu un izdevumu tāme 2009.gadam un lemts par LPS kongresa 
sasaukšanu 20.martā. Domes sēdes darba kārtībā:   

1. Tikšanās ar Ministru prezidentu Ivaru Godmani par finansiālo situāciju valstī 
un pašvaldību 2009.gada budžetu sastādīšanu. 

2. Par LPS ieņēmumu un izdevumu tāmi 2009.gadam. 
3. Par LPS kongresa sasaukšanu 20.martā.  
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4. Dažādi. 
Pēc LPS domes sēdes LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Labklājības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 
„Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju 
izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”” (VSS-2059) 
(Pielikums Nr.2) 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts 
budžeta iestāžu, pašvaldību un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu 
publisku personu ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība" (VSS-
1956) (Pielikums Nr.3) 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (VSS-1642) (Pielikums Nr.4) 

 
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-1. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija 
noteikumos Nr.283 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""   
VSS-32. Jaunatnes politikas pamatnostādņu projekts 2009.–2018.gadam   
VSS-20. Rīkojuma projekts "Par Baltijas jūras krasta aizsardzības būvju un vēja 
elektrostaciju būvniecību Liepājā"   
VSS-3. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas 
kārtība""   
VSS-11. Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Rīgas rajona Mārupes C kategorijas ugunsdzēsības depo 
būvniecības nodrošināšanai    
VSS-12. Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 9.augusta 
rīkojumā Nr.458 "Par nekustamo īpašumu Dobelē, Muldavas ielā 14""   
VSS-4. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā"   
VSS-33. Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas projekts 2009.–
2013.gadam   
VSS-5. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts   
VSS-7. Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras 
slimnīca" reorganizācijas uzsākšanu"   
VSS-14. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija 
noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un 
ekonomiskās zonas ūdeņos""   
VSS-16. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko 
piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK 
Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un 
par regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu"   
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Informācija no LPS pārstāvniecības ES 
 
Aicinājums pašvaldībām iesniegt projektus migrācijas un attīstības jomā!  
EK un ANO izsludinājusi kopīgu migrācijas un attīstības iniciatīvu (JMDI – Joint 
Migration and Development Initiative). Pašvaldības un sabiedriskās institūcijas tiek 
aicinātas iesniegt projektu pieteikumus ar mērķi radīt pozitīvu saiti starp migrāciju un 
attīstību valstīs, kurām ir aktuāla šī intensīvā cilvēku kustības plūsma. 
Projektam jāatbilst vienai vai vairākām no četrām tēmām: migrantu prasmes, 
migrantu kopienas, migrantu naudas pārvedumi, kā arī migrantu tiesības.  
Kopējais pieejamais finansējums ir 10 milj. eiro. Min.&max. projektu izmaksu 
robežas ir attiecīgi 50 000 un 200 000 eiro. Min.2 projektu partneri. Katrai projekta 
realizētāju apvienībai ir jābūt sadarbības partnerim ES un vienā no 16 mērķa valstīm - 
Alžīrijā, Cape Verde, Ekvadorā, Ēģiptē, Etiopijā, Gruzijā, Ganā, Jamaikā, Moldovā, 
Marokā, Mali, Nigērijā, Filipīnās, Senegālā, Šrilankā vai Tunisijā. Pieteikumu 
iesniegšanas termiņš: 2009. gada 13. marts!  
Papildus informāciju meklējiet: www.migration4development.org  
 
Piesakieties godalgām pilsētu mobilitātes jomā! 
EK piešķir godalgas par atbalstu ilgtspējīgai pilsētas mobilitātei ar mērķi veicināt EK 
zaļās grāmatas „Uz jaunu kultūru pilsētu mobilitātei” mērķu sasniegšanu.  
Pietikumiem vajadzētu atbilst vismaz vienai no šīm kategorijām:  

1) Droša vide kājāmgājējiem un/vai riteņbraucējiem,  
2) Preču pārvadājumi un loģistika,  
3) Piekļuve ārpus pilsētu apvidiem,  
4) Sadarbspēja starp informācijas un izmaksu sistēmām publiskajam un 

privātajam transportam,  
5) Transports pasažieriem ar koncentrēšanos uz vienlaidu satiksmes 

tīkliem, integrējot publisko un privāto transportu pilsētas un piepilsētu 
rajonos. 

Papildu informācija par pieteikšanos:  
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm  
 
ES Reģionu atvērto durvju dienas 2009 – liec sevi manīt!  
Ir uzsākts sagatavošanās process jaunajām Eiropas reģionālās komitejas Atvērto 
durvju dienām 2009, kas norisināsies nākoša gada 5. – 8. oktobrī Briselē.  
Ar vadmotīvu „Globālas pārmaiņas, Eiropas risinājumi” 2009.gadā tiks aptvertas 
dažādas semināru tēmas par reģionu atbildes reakciju ekonomiskās krīzes rezultātā, 
dabas piesārņojumu, teritoriālo sadarbību, kā arī ES Kohēzijas politikas ietekmi un 
nākotni. Attiecīgi ir izvirzītas 4 oficiālās galvenās pasākuma tēmas: 

1. Izaugsmes atjaunošana: Inovācijas Eiropas reģionos un pilsētās;  
2. Eiropas Kohēzijas politikas novērtējums un nākotnes perspektīva;  
3. Reģioni un klimata pārmaiņas: Eiropas metodes;  
4. Teritoriālā sadarbība: strādājot kopā pāri robežām.  

Dalības pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2009. gada 13. marts.  
URL papildus informācijai: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm 
 
MarcoPolo - Eiropas Kopienas programma 
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Marco Polo ir viena no Eiropas Kopienas programmām, kura nodrošina 
līdzfinansējumu transporta un loģistikas operatoriem preču un kravu pārvadājumiem 
Eiropā. 
No 2003. līdz 2006.gadam tika piešķirti 75 miljoni eiro, lai veicinātu sauszemes preču 
pārvadājumus ar videi draudzīgākām metodēm. 
http://www.lps.lv/sablons_a.php?k=171&lang=lv&s1=2&id=51&pid=4  

 
Sagatavoja: Dace Černišova, Brisele@lps.lv   

Pārstāvniecības kalendārs: 
12.01.09.  Videokonference ar LPS Rīgā  
    
15.01.09.  CEMR diskusija par 2009.gada darba programmu  
15.-16.01.09.  RK ārpuskārtas biroja sēde Čehijā  
19.01.09.  Videokonference ar LPS Rīgā  
20.01.09.  Eiropas Pašvaldību asociāciju Briseles pārstāvju (ELAN) sanāksme  
20.01.09.  INFO DAY on the Europe for citizens programme  
22.-25.01.09.  Serbijas pašvaldību asociācijas Eiropas lietu komitejas pārstāvju apmācības par 

lobēšanu (?) 
22.01.09.  ES ārējās austrumu robežas reģionu (NEEBOR) tīkla tikšanās (10:00) 
26.01.09.  Videokonference ar LPS Rīgā  

***LPS Pārstāvniecība Briselē vēl visiem sadarbības partneriem Latvijā arī ES 
lietās veiksmīgu Jauno 2009. gadu!*** 

 
Evita Gržibovska, evita@lps.lv   

Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 30.12.2008., Nr.202: 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 
Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā 
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 
Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta 
bāzes statusa piešķiršanu" 
Grozījumi likumā "Par autoceļiem" 
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, 
atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1068 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti 
"Tūrisma informācijas sistēmas attīstība"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1083 
Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1092 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 "Pedagogu 
darba samaksas noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1107 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.1111 
 
LV, 09.01.2009., Nr.4: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.5 
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā 
tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no 
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.8 
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā 
tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.9 
 
Konferences, projekti, dažādi 
 
Eiropas Transporta asociācija aicina dalīties pieredzē – veiksmīgi risinājumi 
transporta problēmu risināšanā pašvaldībās. Izmantojiet iespēju piedalīties 
Eiropas Transporta konferencē, iepazīstinot konferences dalībniekus ar savu labās 
prakses pieredzi un risinājumiem transporta sistēmas organizēšanas un attīstības 
jomā! Pieredzes aprakstu iesniegšanas termiņš – 2009.gada 6.februāris. Sīkāka 
informācija pieejama http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?id=22. 
____________________________________________________________________
Tīringenes (Thüringen) pavalsts Vācijā vēlas atrast sadarbības partneri Latvijā gan 
pilsētu, gan izglītības iestāžu līmenī, sadarbojoties jomās, kas ir svarīgas un dod 
praktisku labumu abām sadraudzības pusēm. Tīringene (lielākās pilsētas – Erfurt, 
Gera, Jena, Weimar) ir bijušās Austrumvācijas pavalsts, kas pēc Vācijas 
apvienošanās spējusi tikt galā ar problēmām un attīstījusies kā daudzveidīga, 
inovatīva un kultūras norisēm bagāta pavalsts Vācijas vidienē. Plašāka informācija 
pieejama http://www.thueringen.de/en/. Nākamā gada beigās arī paredzēta Latvijas 
vēstniecības Vācijā organizēta Tīringenes premjerministra Dītera Althausa (Dieter 
Althaus) vizīte Latvijā. Pašvaldībām, kuras ieinteresējis šāds piedāvājums, lūgums 
rakstīt uz Latvijas Pašvaldību savienību (e-pasts: zane.duze@lps.lv, fakss: 67212241), 
norādot par iespējamajām sadarbības jomām. 

____________________________________________________________________
Turpinās reģistrēšanās 3.ES Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas pasākumiem. Eiropas 
ilgtspējīgas enerģētikas kampaņas (SEE) ietvaros, Eiropas Komisijas Enerģētikas un 
transporta ģenerāldirektorāts, Eiropas institūcijas, privātie uzņēmumi un citi 
sadarbības partneri organizē 3.ES ilgtspējīgas enerģētikas nedēļu (EUSEW), kas 
norisināsies gan Briselē (Beļģijā), gan citās Eiropas pilsētās no 2009.gada 9.februāra 
līdz 13.februārim. Enerģētikas nedēļa ir nozīmīgākais ikgadējais pasākums 
ilgtspējīgas enerģētikas jomā Eiropā. Tās laikā plānoti vairāk nekā 135 pasākumi. 
Interesenti aicināti reģistrēties tiešsaistē EUSEW interneta mājas lapā: 
www.eusew.eu.  

____________________________________________________________________ 
Vācijas vēstniecība Rīgā aicina pieteikties starptautiskai studiju programmai, kas 
notiks 2009.gada septembrī un oktobrī Vācijā. Dalībai programmā var pieteikties 
Latvijas sociālie un jaunatnes darbinieki, kuri veic sociālo darbu un strādā sociālās 
palīdzības jomā bērnu un jaunatnes organizācijās, bērnu un sociālās aprūpes 
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institūcijās, tajā skaitā arī speciālās izglītības iestādēs. Kandidātiem izvirzītās prasības 
ir aprakstītas pielikumā pievienotajos informatīvajos materiālos.  
          Lai pieteiktos dalībai programmā, kandidātiem pieteikuma anketas ir 
jānosūta Vācijas vēstniecībai Rīgā līdz 2009.gada 1.februārim. 2008.gada 
27.infolapas pielikumā Nr.12 – Vācijas vēstniecības vēstule; Nr.13 – Informatīvs 
materiāls par piedāvāto studiju programmu; Nr.14 - pieteikuma anketa. 
 
Pielikumos 
 

• 1.pielikumā – LPS darba grafiks 2009.gadam; 
• 2.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Labklājības ministrijas 

sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 „Noteikumi par dienas 
centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas 
izdevumu līdzfinansēšanu”” (VSS-2059)  

• 3.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Finanšu ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts budžeta iestāžu, 
pašvaldību un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 
ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība" (VSS-1956)  

• 4.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Ekonomikas ministrijas 
sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem”” (VSS-1642). 

 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


