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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

UZMANĪBU!!! 
Pašvaldību pārskati Valsts kasei!!! 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.12.2008. rīkojuma „Par fiskālās disciplīnas un 
uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” 51.1., 15.2. un 15.3.punktu pašvaldībām ir 
jāsniedz:  

• pārskats par pašvaldību plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 
turpmākajām divām nedēļām un faktiskajiem budžeta ieņēmumiem un 
izdevumiem par iepriekšējām divām nedēļām. Informācija jāsniedz Valsts 
kasē divas reizes mēnesī: katra mēneša pirmās un trešās nedēļas pirmdienā 
līdz darbdienas beigām (plkst. 17:00). Pirmais divu nedēļu pārskats Valsts 
kasē jāiesniedz š.g. 19.janvārī līdz plkst. 17:00; (Valsts kase lūdz: Ņemot 
vērā to, ka jaunā pārskatu sistēmas versija tika uzlikta tikai 16.janvārī, lūgums 
datus sistēmā ievadīt tikai pirmdien, 19.janvārī. Šobrīd vēl turpinās sistēmas 
uzlabošana, tādēļ ir iespējamas dažādas tehniskas problēmas (sistēmas 
darbības pārtraukumi, datu ievades traucējumi, datu nesaglabāšana). Arī 
pārskatu atskaišu izdrukāšana šobrīd vēl nav iespējama.) 

• pārskats par avansa maksājumiem, prasībām un nākamo periodu izdevumiem 
un pārskats par saistībām. Pārskats pašvaldībām jāiesniedz Valsts kasē par 
iepriekšējo mēnesi līdz sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Ja 
iesniegšanas datums iekrīt brīvdienās vai svētku dienās, pārskatu iesniedz 
darba dienā pirms šī datuma. 

Pašvaldības, kuras ir kapitāla daļu turētājas asociētajās un radniecīgajās 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldību daļa ir 51% procents un vairāk, iesniedz pārskatu 
par radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību avansa maksājumiem, prasībām un 
nākamo periodu izdevumiem un pārskatu par radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 
aizņēmumiem. Pārskats jāiesniedz Valsts kasē par iepriekšējo mēnesi līdz sekojošā 
mēneša piecpadsmitajam datumam.  

Valsts kase minētos pārskatus pieņems tādā pašā veidā kā jebkuru mēneša pārskatu. 
Pārskati būs tikai elektroniskā formā. 
 
Pārskatu veidlapu paraugi, to aizpildīšanas apraksti un informācija par 
kontaktpersonām, pie kurām var vērsties neskaidrību gadījumos, ir ievietota 
Valsts kases mājas lapā: http://www.kase.gov.lv/?object_id=2000  
(Valsts kases mājas lapa (www.kase.gov.lv), sadaļa „Metodika”, apakšsadaļa 
„Ministru kabineta rīkojums Nr.882”). 

Lāsma Ūbele, 29539035, lasma.ubele@lps.lv  
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CVK 
Trešdien, 14.janvārī, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) vienbalsīgi nolēma 
izsludināt pašvaldību vēlēšanas šī gada 6.jūnijā. Vienlaikus ar pašvaldību 
vēlēšanām 6.jūnijā notiks arī Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas, kurās Latvijai ir 
astoņi EP deputātu mandāti. EP vēlēšanas nav jāizsludina, jo par to sarīkošanu un 
norisi atbild CVK, tās atšķirībā no pašvaldību vēlēšanām tiek finansētas no valsts 
budžeta. CVK ir noteikusi, ka EP vēlēšanām kandidātu sarakstu iesniegšana notiks no 
16.marta līdz 2.aprīlim. Savukārt kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību 
vēlēšanām notiks no 17.aprīļa līdz 27.aprīlim. CVK ir lūgusi Iedzīvotāju reģistru 
sniegt datus par iedzīvotāju skaitu esošajos un potenciālajos novados un deviņās 
republikas pilsētās. Atbilstoši saņemtajai informācijai CVK jau nākamnedēļ noteiks 
katrā pašvaldībā ievēlamo deputātu skaitu. Pašvaldību vēlēšanās būs 118 vēlēšanu 
apgabali. Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā un ir reģistrēti 
Iedzīvotāju reģistrā. Vēlētāji drīkst piedalīties tikai tās pašvaldības vēlēšanās, kurā 
vēlētājam vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (līdz 8.martam) ir reģistrēta 
dzīvesvieta, vai tās pašvaldības vēlēšanās, kur viņam pieder likuma noteiktajā kārtībā 
reģistrēts nekustamais īpašums. Pašvaldību un EP vēlēšanās balsošana notiks, 
izmantojot vēlētāju sarakstus. Katrs balsotājs vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā 
vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Deputātu kandidātu sarakstus 
pašvaldību vēlēšanām var iesniegt reģistrētas partijas un to reģistrētas apvienības vai 
vairākas reģistrētas partijas un to apvienības kopīgi, šo apvienību nereģistrējot. 
Pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 
5000, deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt arī vēlētāju apvienības. Deputātu 
mandātu sadalē visās pašvaldībās piedalīsies tikai tie saraksti, par kuriem būs 
nobalsojuši vismaz 5% vēlētāju. 
 

Saeimā 
Ceturtdien, 15.janvārī, Saeimas plenārsēdē galīgajā, 3.lasījumā pieņēma 
grozījumus likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām". 
Grozījumi paredz, ka raidorganizācijām un preses izdevumiem līgumi par 
priekšvēlēšanu aģitācijas ievietošanu pirms pašvaldību vēlēšanām būs jāslēdz 
nepastarpināti ar politiskajām organizācijām, to apvienībām, atsevišķiem deputātu 
kandidātiem vai to pilnvarotām personām un pie aģitācijas materiāla jānorāda, kura 
politiskā organizācija, to apvienība, vēlētāju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo 
priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis. Raidorganizācijām un preses izdevumiem pēc 
līguma noslēgšanas par priekšvēlēšanu aģitācijas ievietošanu ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā par to būs jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). 
Kārtību, kādā jāsniedz minētais paziņojums, kā arī paziņojuma saturu un veidlapu 
noteiks Ministru kabinets. "Trešā persona" priekšvēlēšanu aģitācijai varēs izlietot 
summu, kas nepārsniedz 15 minimālo algu apmēru – patlaban tie ir 2700 lati. Likuma 
izpratnē "trešā persona" ir ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīta 
fiziska vai juridiska persona vai reģistrēta to apvienība, kas savā vārdā veic 
priekšvēlēšanu aģitāciju. Par "trešās personas" aģitāciju nav uzskatāma 
priekšvēlēšanu aģitācija, kuru veic politiskā organizācija vai to apvienība, kura 
iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas vai to 
apvienības biedrs vai deputātu kandidāts. Raidorganizācijām vismaz 150 dienas pirms 
vēlēšanām būs jānosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei informācija par 
aģitācijas raidlaiku izcenojumu, bet preses izdevumiem par saviem aģitācijas 
izvietošanas izcenojumiem tādā pašā termiņā būs jāinformē KNAB. Priekšvēlēšanu 



 3

aģitācijas periods ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai. 
Ja republikas pilsētas vai novada dome tiek atlaista vai tiek izsludinātas atkārtotas 
vēlēšanas, priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas 
dienas līdz vēlēšanu dienai. Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā KNAB 
konstatēs, ka politiskā organizācija vai to apvienība ir pārkāpusi Politisko 
organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu 
izdevumu apmēru, KNAB priekšnieks par to informēs attiecīgo politisko organizāciju. 
KNAB varēs aizliegt partijai, kura pārtērējusi limitu, turpmāk veikt priekšvēlēšanu 
aģitāciju par maksu. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu 
aģitācija radio, televīzijā, publiskās vietās un preses izdevumos būs aizliegta. 
Vēlēšanu dienā līdz plkst.22 raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās 
domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību 
vai vēlētāju apvienību popularitāti. Likums arī nosaka, ka NRTP, kā arī citām 
organizācijām, kas ir tiesīgas slēgt līgumus par ārvalstu programmu retranslāciju 
Latvijā, līgumu tekstā jāparedz noteikums, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā 
Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par vēlēšanu 
kampaņā iesaistītajām personām un politiskajām organizācijām. Likums stāsies spēkā 
nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. 
 
Ministru kabinetā 

Otrdien, 13.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos par rajonu 
pašvaldību reorganizācijas kārtību – svītroja 10.7.punktu: „Rajona pašvaldības 
institūciju pamatdarbības finansēšanai paredzēto finansējuma apjomu 2009.gadā 
nedrīkst samazināt, salīdzinot ar 2008.gada rajona pašvaldības budžeta izdevumiem, 
kas attiecīgajai institūcijai nepieciešami pamatdarbības nodrošināšanai.” Pielikumos 
Nr.8-11 skatiet: grozījumu, RAPLM paskaidrojumu, grozītos noteikumus un RAPLM 
pavadvēstuli Ministru prezidentam.  
 
RAPLM 
Trešdien, 14.janvārī, par Teritorijas plānošanas likuma ilglaicīgu nepildīšanu, 
noteiktajā termiņā nenodrošinot teritorijas plānojumu izstrādi, reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP) parakstīja rīkojumus par desmit 
pašvaldību vadītāju atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas. No amata 
pienākumu pildīšanas atstādināta Madonas rajona Bērzaunes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Vineta Lamberte, Gulbenes rajona Litenes pagasta padomes 
priekšsēdētājs Gunārs Ciglis, Gulbenes rajona Druvienas pagasta padomes 
priekšsēdētājs Juris Graumanis, Tukuma rajona Lapmežciema novada domes 
priekšsēdētājs Edmunds Pētersons, Krāslavas rajona Piedrujas pagasta padomes 
priekšsēdētājs Jānis Purmalis, Rēzeknes rajona Rikavas pagasta padomes 
priekšsēdētāja Biruta Ieviņa, Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes priekšsēdētāja 
Ina Zavadska, Krāslavas rajona Skaistas pagasta padomes priekšsēdētāja Gundega 
Grišāne, Ventspils rajona Usmas pagasta padomes priekšsēdētājs Gendrihs Šķesters 
un Valkas rajona Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājs Raitis Priede. Kopumā 
darbs pie plānojuma izstrādes turpinās vēl 19 pašvaldībās.  

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis 
medijiem uzsvēra, ka būtu pareizāk, ja lietas par pašvaldību priekšsēdētāju 
atstādināšanu izskatītu tiesa, nevis to veiktu ar viena ministra rīkojumu. Viņš arī 
piebilda, ka, ievērojot principu "Viens likums, viena taisnība visiem!", tagad būtu 
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jāatlaiž arī par nacionālo plānojumu atbildīgie, jo arī nacionālā plānojuma izstrādes 
termiņš sen ir garām, bet tā Latvijā joprojām nav. Jaunsleinis atgādināja, ka likuma 
"Par pašvaldībām" 93.pants paredz arī to, ka domes (padomes) priekšsēdētājam 30 
dienu laikā pēc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojuma 
publicēšanas ir tiesības vērsties tiesā ar iesniegumu par šī rīkojuma atcelšanu. Ja 
pašvaldības vadītājs nav izmantojis šīs tiesības, viņš pēc 30 dienu termiņa izbeigšanās 
uzskatāms par atlaistu. Ja tiesa noraida iesniegumu, domes (padomes) priekšsēdētājs 
uzskatāms par atlaistu ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums. Ja ar tiesas 
spriedumu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums tiek atcelts, 
domes (padomes) priekšsēdētājs par laika posmu, kurā viņš bija atstādināts no amata 
pienākumu pildīšanas, saņem domes (padomes) priekšsēdētāja amatalgu. Jaunsleinis 
brīdināja, ka brīdī, ka katastrofāli samazinās pašvaldību budžeti, pašvaldību vadītāju 
atstādināšana dažus mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām krīzi tikai padziļinās un 
nekādi nepalīdzēs to pārvarēt. 
 

Jauns novads – Jaunpiebalga 
Pirmdien, 12.janvārī, izveidots pirmais novads pēc jaunā Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās – Jaunpiebalgas novads. 12.janvārī Cēsu 
rajona Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu padomes vienojušās par apvienošanos un 
Jaunpiebalgas novada izveidi. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 
paredz, ka vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par novada izveidošanu līdz 
2009.gada 31.janvārim saskaņā ar likumā noteikto administratīvi teritoriālo 
iedalījumu. Novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc 
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs desmit dienu laikā pēc tam, kad 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir saņēmusi jaunveidojamā novada 
pašvaldību lēmumus. Jaunpiebalgas novada pirmo sēdi ministrs Edgars Zalāns (TP) 
sasaucis nākamnedēļ, 21.janvārī, plkst.10. Likums paredz, ka līdz novada domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes sēdi vada un lēmumu par domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 
vai viņa pilnvarota amatpersona. Kopumā pašlaik ir izveidoti 39 novadi. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka pēc reformas Latvijā 
būs 109 novadi un deviņas republikas pilsētas. 
 

Šonedēļ LPS 
Otrdien, 13.janvārī, notika LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, 
kurā 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””, 
ziņoja Reinis Joksts, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors, 
un Lūcija Akermane, VOAVA direktore. Par Labklājības ministrijas darbību 
ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos un tās ietekmi uz valsts politikas realizāciju 
sociālajā jomā ziņoja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ingus Alliks 
un ministres biroja vadītāja Inese Banceviča.   
 Reinis Joksts atgādināja, ka tagad plānoto operāciju (ortopēdisko endoprotēžu 
un bērnu dzirdes implantu) rindu vadība ir nodota attiecīgajām ārstniecības iestādēm, 
kas veic šīs operācijas. Noteikumu grozījumu vissmagākais punkts ir tas, ka no 
1.aprīļa VOAVA neapmaksās stacionāros pakalpojumus 13 aprūpes slimnīcām. Taču 
VOAVA esot atlasījusi 70 ārstniecības iestādes, kuru medicīnas māsas vai ārsta palīgi 
sniegs veselības aprūpes pakalpojumus mājās. Mājas aprūpes laiks nedrīkstēs 
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pārsniegt vienu mēnesi. Mājas aprūpi apmaksās VOAVA (8 lati diennaktī par katru 
pacientu), pacientiem par to nebūs jāmaksā. Ventilējamiem pacientiem VOAVA 
apmaksās arī speciālista vizīti mājās. 
 Slokas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Aivars Smagars atgādināja, ka Slokas 
slimnīca arī ir starp tām 13 slimnīcām, kuras esot paredzēts iznīcināt. Viņš VM un 
VOAVA informēja, ka daudzi pacienti ir trūcīgi cilvēki, kuriem mājās ir atslēgta 
apkure, ūdens, elektrība un valda antisanitāri apstākļi. Kādu veselības aprūpi mājās 
medmāsa šādos apstākļos varēs veikt? – jautāja Aivars Smagars un secināja, ka, 
neapmaksājot aprūpes slimnīcām stacionāros pakalpojumus, VM un VOAVA veic 
genocīdu pret tautu.  
 Reinis Joksts uz to atbildēja, ka VOAVA, iespējams, vēl vairāk samazinās 
līgumu apjomu un ka mazajām slimnīcām pēc māsterplāna ir jākļūst par veselības 
aprūpes centriem, kuriem ir ieplānoti 14,7 miljoni latu. Lūcija Akermane informēja, 
ka VM budžets 2009.gadā ir samazināts par 44 miljoniem latu, to skaitā VOAVAI – 
par 36 miljoniem latu. Primārās veselības aprūpes un neatliekamās palīdzības 
finansējums tiekot saglabāts 2008.gada līmenī, kā arī ieplānots finansējums mājas 
aprūpei. Turklāt arī VOAVA no piešķirtajiem 357 miljoniem latu 10% jāieskaita 
stabilizācijas fondā. Lūcija Akermane uzsvēra, ka sociālās aprūpes funkcija ir 
jānodala no veselības aprūpes. Aivars Smagars atgādināja, ka ES direktīva aizliedz 
samazināt labklājības koeficientu cilvēkam. LPS padomniece Silvija Šimfa  aicināja 
neizslēgt trūcīgos iedzīvotājus no veselības aprūpes bezmaksas pakalpojumiem 
(pacienta iemaksu kompensēšanas), jo pašvaldības viņiem slimības gadījumā nevarēs 
palīdzēt, pašvaldībām ir pirmām kārtām jāmaksā GMI un dzīvokļa pabalsti.  
 Ingus Alliks informēja, ka 2009.gadā invalīdiem kopš bērnības un bērna 
invalīda kopšanas pabalsts ir paaugstināts no 50 uz 75 latiem un minimālā alga – no 
160 uz 180 latiem. Arī LM inspekcijās tiek atlaisti darbinieki, un tas pasliktinās to 
darba kvalitāti apstākļos, kad strauji pieaug apmeklētāju pieplūdums VSAA un NVA. 
Sociālā rehabilitācija no 1.janvāra tiek apmaksāta tikai darbspējīgiem cilvēkiem, 
černobiliešiem un politiski represētājiem, no šī loka ir izslēgtas personas pensijas 
vecumā. Ingus Alliks sacīja, ka LM ir pret trūcīgo izslēgšanu no pacienta iemaksu 
kompensēšanas. Viņš aicināja LPS iesniegt rakstiskus priekšlikumus, kuras 
normatīvās prasības budžeta samazinājuma apstākļos uz laiku apturēt.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 20.janvārī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pasniedz barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmes Cēsīs un Raiskumā, bet piektdien, 23.janvārī, – 
Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā. 
 
Otrdien, 20.janvārī, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiek LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā: 
1. Pašvaldības vadītāja atbildība.   
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore 
Kristīne Jaunzeme. 
1. Latvijas Pašvaldību savienības viedokļa priekšlikums par Eiropas Savienības 
Kohēzijas politikas nākotni 2014.-2020.gada periodam kā atbilde uz Eiropas Kopienu 
Komisijas paziņojumu par teritoriālo kohēziju (Zaļā grāmata). 
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Jānis Piešiņš 
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Otrdien, 20.janvārī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiek LPS Izglītības un 
kultūras komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par pedagogu algām 2008.gada decembrī - IZM Finanšu departamenta direktore 
I. Štāle 

2. Par mākslas un mūzikas skolu pedagogu darba atalgojumu – Kultūras ministrijas 
pārstāvis 

3. Par pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos - 
LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja L. Gintere 

4. Par komitejas darbu 2009.gadā - LPS Izglītības un kultūras komitejas 
priekšsēdētāja L. Gintere 

5. Organizatoriski jautājumi. 
 
Ceturtdien, 22.janvārī, pulksten 11 Rīgas rajona Mālpils pagasta padomē notiek 
kārtējā pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme, kurā KNAB un 
"Delnas" pārstāvji informēs par likumdošanas prasībām pašvaldību priekšvēlēšanu 
kampaņai. Savā profesionālajā pieredzē dalīsies 2008.gadā žurnālistu aptaujā par 
labāko preses sekretāri atzītā, tagad Parex bankas prezidenta padomniece sabiedrisko 
attiecību jautājumos Maija Celmiņa, Mālpils pagasta Informācijas centra vadītāja 
Iveta Krieviņa un avīzes "Mālpils Vēstis" redaktore Daiga Frīdberga. Darba kārtību 
skatiet pielikumā Nr.1. Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistus lūdzam 
apstiprināt savu dalību sanāksmē pa tālruni 29356019 vai e-pastu 
dace.zvirbule@lps.lv 
 
Piektdien, 23.janvārī, pulksten 11 Rīgas rajona Sējas novada domē notiek Pagastu 
apvienības valdes sēde. Darba kārtībā: 

Par pašvaldību budžetiem 2009.gadā un finanšu vadību krīzes 
laikā.  

1. Sarunas ar VAS „Latvijas valsts meži” par kurināmā piegādēm 
pašvaldībām.  

2. Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” problēmas un 
turpmākie risinājumi. 

3. Dažādi aktuāli jautājumi: sarunu ar ZM tematiskie jautājumi; lauku 
attīstības speciālisti pagastos; sēdes aprīlī, maijā, jūnijā (kur? 
tēmas); ICNW projekts. 

 
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.  
4. Dažādi. 

Pēc LPS domes sēdes LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. 
 
LPS nesaskaņo 
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• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Finanšu 
ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas un izlietošanas kārtība” 
(Pielikums Nr.2) 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 
„Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 
(VSS-2078) (Pielikums Nr.3) 

• Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par 
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas 
programmu (2009.-2013.)” (VSS-2058) (Pielikums Nr.4) 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas 
lieguma „Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
(VSS-2050) (Pielikums Nr.5) 

 
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-39. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par 
Sabiedriskā labuma komisiju"  
VSS-45. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību 
īpašumā   
VSS-46. Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un 
pārdošanu   
VSS-69. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 “Ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas 
noteikumi”  
VSS-60. Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā   
VSS-49. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.264 
„Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”   
VSS-44. Noteikumi par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai  
VSS-74. Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 15.augusta rīkojumā Nr.436 ”Par 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm”   
VSS-52. Par nekustamā īpašuma Jelgavā, Meža ceļā 6A, pārņemšanu valsts īpašumā 
un nodošanu Vides ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma Jelgavā, Meža ceļā 6 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda    
VSS-53. Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.268 „Dabas 
parka „Engures ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  
 
Informācija no LPS pārstāvniecības ES 
 
Informācija no LPS pārstāvniecības ES 
 
Piesakiet radošus jauniešus no savas pašvaldības dalībai Reģionu komitejas forumā 
Briselē “Eiropas radošie reģioni un pilsētas” 20.-21.aprīlī!  
Eiropas Radošuma un inovāciju gada ietvaros, Reģionu komiteja (RK) sadarbībā ar 
Eiropas Komisijas (EK) Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātu rīko divu dienu 
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konferenci Briselē. Pasākuma laikā tiks prezentēti Eiropas reģionu un pilsētu 
radošuma piemēri, kas veicinājuši vietējo ekonomisko attīstību.   

• Tiks radīta veiksmīgās pieredzes apmaiņas platforma reģionu, pilsētu un 
ekspertu starpā;  

• Kopā sanāks 100 radoši, talantīgi jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem no visas 
Eiropas – tie var būt mākslinieki, arhitekti, dizaineri, filmu producenti, IT 
speciālisti u.c., kas ir devuši savu ieguldījumu vietējās ekonomikas attīstībā, 
piemēram, izveidojot savu uzņēmumu vai tml. EK sedz ceļa un uzturēšanās 
izdevumus. 

Informācija : www.cor.europa.eu/creativityforum Jāpiesakās līdz 31.janvārim!  
Foruma programma pielikumā Nr.12. 
 
Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju ES  
EK publiskā apspriešana turpinās līdz 2009.gada februāra beigām: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_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: 
Izaugsmes atjaunošana: Inovācijas Eiropas reģionos un pilsētās;  
Eiropas Kohēzijas politikas novērtējums un nākotnes perspektīva;  
Reģioni un klimata pārmaiņas: Eiropas metodes;  
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 
 
Pašvaldību pārstāvju vizītes Briselē – jaunas zināšanas par ES vai esošo zināšanu 
atsvaidzināšana! 
2008.gadā Briselē, t.sk. LPS pārstāvniecībā, mācību vizītēs viesojās 8 pašvaldību u.c. 
interešu grupu pārstāvju delegācijas (kopumā, vairāk nekā 100 cilvēki). Arī 2009.gadā 
šis piedāvājums ir aktuāls. LPS Pārstāvniecība sagatavo programmu un uzņem 
delegāciju Briselē, tomēr pašvaldībai jārod finansējuma iespējas ceļa, uzturēšanās u.c. 
izdevumu segšanai. Intereses gadījumā, rakstiet evita@lps.lv.  
 
 Pārstāvniecības kalendārs 2009.gadā: 
http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=3&id=28  

Evita Gržibovska, evita@lps.lv   
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 13.01.2009., Nr.6: 
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.22 
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Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.23 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana". Precizējot iepriekš publicēto 
Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumi Nr.940 
 
LV, 15.01.2008., Nr.8: 
Par republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu izsludināšanu 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.1 
Par Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija noteikumu Nr.146 "Par pašvaldības īpašuma 
objekta privatizācijas projektu un privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta 
informācijas lapu" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.16 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu 
ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.18 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.19 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju 
izkraušanas vietās"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.20 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam 
"Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.21 
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 
"Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju". Precizējot iepriekš publicēto 
Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.978 
 
Konferences, projekti, dažādi 
 
Skolas piens: Zemkopības ministrija informē, ka Eiropas Savienības (turpmāk - ES) 
atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs jeb 
„Skolas piena programma” nav apturēta un Latvija nevar to izdarīt, jo to nosaka ES 
likumdošanas akti (Regulas), kas ir tieši piemērojamas un obligāti izpildāmas visām 
dalībvalstīm, t.sk., Latvijai. Tas nozīmē, ka ES atbalsts piena produktu piegādei 
izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs tiek saglabāts un turpina darboties, kā 
līdz šim un tiem uzņēmumiem, kuri ieguldījuši savus līdzekļus iekārtu iegādei var 
izmantot šīs iekārtas arī turpmāk. Plašāku skaidrojumu skatiet pielikumā Nr.7. 
____________________________________________________________________
Eiropas Transporta asociācija aicina dalīties pieredzē – veiksmīgi risinājumi 
transporta problēmu risināšanā pašvaldībās. Izmantojiet iespēju piedalīties 
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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 
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 – pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu 22.janvāra 
sanāksmes (Mālpilī) darba kārtība; 

• 2.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Finanšu ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Finanšu ministrijas 
pamatbudžeta apakšprogrammā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas un izlietošanas kārtība”; 

• 3.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Tieslietu ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru 
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kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 „Aizsargjoslu datu 
bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” (VSS-2078);  

• 4.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Veselības ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Cilvēka imūndeficīta 
vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmu (2009.-2013.)” 
(VSS-2058); 

• 5.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Klāņu 
purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (VSS-2050); 

• 6.pielikumā – PMLP informācija par jaunu e-pakalpojumu, kas dod iespēju 
darba devējiem tiešsaistē pārbaudīt, vai kāds no viņu darbiniekiem nedzīvo 
Rīgas, Ventspils vai Liepājas pašvaldībās, kurām ir noteikta īpaša iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa iekasēšanas kārtība; 

• 7.pielikumā – ZM informācija par ES atbalsta saglabāšanu Skolas piena 
programmai; 

• 8.-11.pielikumā – grozījums MK noteikumos par rajonu pašvaldību 
reorganizāciju un saistītie dokumenti; 

• 12.pielikumā – 20.-21.aprīļa Eiropas radošuma foruma programma.  
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


