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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).  

• 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  
 

Ministru kabinetā 
Otrdien, 20.janvārī, MK atbalstīja jaunu MK noteikumu izdošanu par Finanšu 
ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 
apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas un izlietošanas kārtību. Tā kā mainījies likumā 
noteiktais deleģējums, MK noteikumi tiek izdoti no jauna, papildinot tos ar 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) priekšlikumiem par 
īpašiem nosacījumiem pašvaldībām, kurus LPS nesaskaņoja. Saskaņā ar jaunajiem 
MK noteikumiem pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums pieprasījumā 
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minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30% apmērā no 
objektam radītajiem zaudējumiem, izņemot, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, 
dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, 
turpmāk pašvaldības līdzfinansējumā ietilps objekta apdrošināšanas prēmija 
attiecīgajam gadam. Jaunie noteikumi arī paredz, ka pašvaldību iesniegtos 
pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem 
infrastruktūras objektiem no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” izskata tikai tādā gadījumā, ja radīto zaudējumu 
kompensēšanai kopējā nepieciešamā summa ir lielāka par 1000 latiem, ja tiesību aktos 
nav noteikts citādi. Ja pašvaldībai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi netiek pilnībā 
izlietoti zaudējumu kompensēšanai, pašvaldībai tie būs jāpārskaita uz RAPLM 
norādīto valsts budžeta kontu. Ja pašvaldība neizlietotos līdzekļus pārskaita kārtējā 
gadā, RAPLM norāda ministrijas valsts pamatbudžeta kontu, no kura tika pārskaitīts 
finansējums pašvaldībai. Ja pašvaldība pārskaita neizlietotos līdzekļus nākamajā gadā, 
RAPLM norāda attiecīgo Valsts kases kontu līdzekļu pārskaitīšanai valsts budžetā. 
Stājoties spēkā jaunajiem MK noteikumiem, par spēku zaudējušiem tiks atzīti 
2007.gada 2.janvāra MK noteikumi Nr.22 "Finanšu ministrijas pamatbudžeta 
apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu 
pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, 
kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība".  
 
Otrdien, 20.janvārī, Ministru kabinets pieņēma Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas (RAPLM) sagatavoto valdības rīkojumu par nepieciešamajiem 
grozījumiem noteikumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo 
reformu. Ministrijām līdz 31.martam jāsagatavo grozījumi 169 valdības noteikumos 
un jāiesniedz MK. RAPLM līdz 1.maijam jāsagatavo un jāiesniedz valdībā 
informatīvais ziņojums par rīkojuma izpildi. MK noteikumu grozījumiem jāstājas 
spēkā līdz 01.07.2009. 
 
Jauns novads – Rauna 
Otrdien, 20.janvārī, izveidots otrais novads pēc jaunā Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās – Raunas novads. Cēsu rajona Raunas un 
Drustu pagastu padomes vienojušās par apvienošanos un Raunas 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. Raunas novada 
pirmo sēdi ministrs Edgars Zalāns (TP) sasaucis nākamnedēļ, 28.janvārī. 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 
40 novadi. Pavisam Latvijā ir 548 pašvaldības, to skaitā 26 rajonu padomes, 58 pilsētu 
domes, 40 novadu domes un 424 pagastu padomes. LPS biedri ir 524 pašvaldības: 
visas 26 rajonu padomes, visas 58 pilsētu domes, 39 novadu domes, un 401 pagasta 
padome. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka pēc reformas 
Latvijā būs 109 novadi un deviņas republikas pilsētas. 
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Šonedēļ LPS 
Otrdien, 20.janvārī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pasniedza barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmes Cēsīs un Raiskumā, bet piektdien, 23.janvārī, LPS 
priekšsēdis pasniedz piemiņas zīmes Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā. 
 
Otrdien, 20.janvārī, notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde, kurā sakarā ar to, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir 
atstādinājis 10 pašvaldību vadītājus, izskatīja jautājumu par pašvaldības vadītāja 
atbildību. Jautājumu juridiski skaidroja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas Juridiskā departamenta direktore Kristīne Jaunzeme un Ministru 
prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Eduards Ikvilds. Komiteja izskatīja 
arī jautājumu par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumiem par Eiropas 
Savienības Kohēzijas politikas nākotni 2014.-2020.gada periodam sakarā ar Eiropas 
Komisijas paziņojumu par teritoriālo kohēziju (Zaļā grāmata). Diskusiju vadīja 
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Jānis Piešiņš un LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis. 
 Kristīne Jaunzeme sacīja, ka līdz šim katrs ministrs ir atstādinājis pa vienam 
pašvaldības vadītājam, bet Edgars Zalāns tagad atstādinājis 10 priekšsēdētājus. 
2004.gada maijā savu atstādināšanu Administratīvajā tiesā apstrīdēja Viesatu pagasta 
padomes priekšsēdētāja Anita Tenisa. Atbildot uz jautājumiem, Kristīne Jaunzeme 
sacīja, ka valsts institūciju atzinumus par attiecīgo 10 pašvaldību teritorijas 
plānojumiem RAPLM nevērtēja. Ministrs esot jau kopš 2008.gada vasaras sākuma trīs 
reizes prasījis un saņēmis pašvaldību vadītāju paskaidrojumus par apstiprinātu 
teritorijas plānojumu neesamību. Sēdē izvērtās diskusija, vai atstādinātajiem 
pašvaldību vadītājiem pareizāk būtu vērsties Administratīvajā vai Satversmes tiesā. 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis pauda viedokli, ka šī atstādināšana ir 
attiecības starp divām publiskām personām (Latvijas valsti un pašvaldību), tāpēc 
pareizāk būtu vērsties Satversmes tiesā. Eduards Ikvilds atcerējās, ka 1994.gadā, 
Saeimā izskatot likumprojektu „par pašvaldībām”, Anatolijs Gorbunovs esot uzdevis 
jautājumu, kāpēc 93.pantā tiesības atlaist pašvaldību vadītājus tiek paredzētas 
ministram, nevis tiesai. Toreiz atbildēts, ka administratīvo tiesu vel nav, parastās 
tiesas pārslogotas un ministrs būs operatīvāks. Ministru prezidenta padomnieks 
atgādināja, ka jautājumos par pašvaldību autonomajām funkcijām valstij ir tiesības 
izvērtēt tikai likumību, nevis funkciju saturu un lietderības apsvērumus – tā ir domes 
kompetence. Pašvaldības teritorijas plānojums ir pašvaldības autonomā funkcija, par 
kuru valsts var vērtēt tikai likumību, nevis saturu. (Eduards Ikvilds sacīja, ka, 
piemēram, Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis būtu varējis 
Augstākās tiesas spriedumu apstrīdēt Satversmes tiesā.) Eduards Ikvilds atgādināja, 
ka Satversmes 105.pants paredz fizisko personu īpašuma tiesību aizsardzību, bet 
valsts nav nodrošinājusi, ka 29 pašvaldībās, kam nav teritorijas plānojuma, būtu 
skaidrība, kur ko drīkst būvēt. Māris Pūķis atgādināja, ka MK četrus gadus nepildīja 
Teritorijas attīstības plānošanas likumu un ka ATR likumu atcēla Satversmes tiesas 
dēļ, lai ar apvienošanu neapmierinātajām pašvaldībām nebūtu, ko apstrīdēt. „Valsts 
cenšas ievērot likumus tā, lai sasniegtu politiskus mērķus,” uzsvēra Māris Pūķis. 
 Izskatot jautājumu par ES teritoriālās kohēzijas Zaļo grāmatu, Jānis Piešiņš 
informēja, ka ir sagatavots ES Reģionu komitejas atzinuma projekts „Teritoriālā 
kohēzija”, kuram vēl līdz 03.02.2009. var iesniegt grozījumus un kuru paredzēts 
izskatīt ES Reģionu komitejas plenārsēdē 12.-13.februārī. Savukārt RAPLM apkopo 
ministriju viedokļus Latvijas nacionālajai pozīcijai par ES teritoriālās kohēzijas Zaļo 
grāmatu. 26.janvārī Latvijas nacionālās pozīcijas projektu par ES teritoriālo kohēziju 
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ir paredzēts izskatīt vecāko amatpersonu sanāksmē, bet 9.februārī – MK. Māris Pūķis 
aicināja iesniegt LPS priekšlikumu, lai ievērojamu ES struktūrfondu daļu atdod 
NUTS3 līmenim un lai īpaši atbalsta ES Austrumu robežas reģionus. 21.janvārī LPS 
nosūtīja RAPLM savus priekšlikumus Latvijas viedokļa sagatavošanai par ES 
teritoriālo kohēziju – skatiet pielikumu Nr.3.  
 Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju (latviešu valodā) 
skatiet šeit: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_lv.pdf , 
ES Reģionu komitejas atzinuma projektu – pielikumā Nr.1.  
 
Otrdien, 20.janvārī, notika LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā 
situāciju ar pedagogu algu finansējumu skaidroja IZM Finanšu departamenta 
direktore Inga Štāle un Kultūras ministrijas (KM) Finanšu un budžeta plānošanas 
nodaļas vadītāja Baiba Zakevica.  
 Atbildot uz jautājumiem, Inga Štāle sacīja, ka gadījumos, kad skolas slēgs, 
finansējumu kompensāciju izmaksai atlaistajiem skolotājiem prasīs no FM 
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Viņa atgādināja, ka pašvaldībām 
līdz 2.martam ir jāiesniedz IZM pārskati par skolu optimizāciju atbilstoši jaunajam 
finansēšanas modelim „Nauda seko bērnam”. Pārskati jāiesniedz par visām novada 
skolām kopā: skolu nosaukumi un skolēnu skaits pa klasēm. Inga Štāla uzsvēra, ka 
nauda sekos skolēniem līdz novada vai republikas pilsētas pašvaldībai un ka 
lielāks skolēnu skaits novada centra skolās var palīdzēt par kopīgo piešķirto 
finansējumu saglabāt arī novada lauku skolas. Sēdes dalībnieki aicināja IZM to 
izskaidrot arī skolu direktoriem.  

Inga Štāle sacīja, ka būtisks skolu skaita samazinājums būs jāveic 
profesionālās izglītības sistēmā, jo esošo tīklu nevarēs saglabāt ar finansējuma 
samazinājumu par 9 miljoniem latu. Tāpēc IZM piedāvās pašvaldībām pārņemt savā 
īpašumā profesionālās izglītības iestādes kopā ar tām pašlaik esošo finansējumu. Viņa 
piebilda, ka ES struktūrfondu projektu finansējumu sadalīs uz palikušajām 
profesionālās izglītības skolām. Viņa atgādināja, ka arī profesionālās izglītības skolās 
tiek ieviests jaunais finansēšanas princips „Nauda seko bērnam”.  

KM Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja Baiba Zakevica 
informēja, ka KM tuvākajā laikā noslēgs līgumus ar pašvaldībām par mūzikas un 
mākslas skolu pedagogu algu finansējumu astoņiem mēnešiem. Neskaidros gadījumos 
Baibai Zakevicai var zvanīt pa tālruņiem: 67078111 vai 26330250. 

Komiteja vienojās, ka LPS priekšsēža padomniece Olga Kokāne apkopos 
priekšlikumus par Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma un ar tiem saistīto 
normatīvo aktu normām, kuras ir nepieciešams uz laiku apturēt vai piešķirt tām 
rekomendējošu statusu finansējuma trūkuma dēļ. LPS dome šos priekšlikumus 
izskatīs 4.februāra sēdē un iesniegs MK. 
 
Ceturtdien, 22.janvārī, Rīgas rajona Mālpils pagasta padomē notika kārtējā 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme, kurā KNAB Sabiedrisko 
attiecību un izglītošanas nodaļas vadītājas vietniece Ilze Leimane skaidroja Politisko 
organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības, kā arī 15.janvārī Saeimā 
pieņemtos, bet Valsts prezidenta vēl neizsludinātos grozījumus likumā „Par 
priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām”. (23.janvārī plkst.14 
Valsts prezidenta kancelejā notiek sanāksme par iespējamo priekšvēlēšanu aģitācijas 
reglamentējošo likumu otrreizēju caurlūkošanu.) Savukārt "Delnas" politikas analītiķe 
Līga Stafecka pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem skaidroja, kā neizmantot 
pašvaldību administratīvos resursus priekšvēlēšanu kampaņā. Savā profesionālajā 
pieredzē dalījās 2008.gadā žurnālistu aptaujā par labāko preses sekretāri atzītā, tagad 
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Parex bankas prezidenta padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Maija Celmiņa 
un Mālpils pagasta Informācijas centra vadītāja Iveta Krieviņa.  
 
Piektdien, 23.janvārī, Rīgas rajona Sējas novada domē notiek Pagastu apvienības 
valdes sēde, kurā tiek izskatīts jautājums par budžetiem 2009.gadā un finanšu vadību, 
tai skaitā par prognozējamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem, par 
mērķprogrammu finansēšanu, par prasību samazināt atlīdzību, papildu pārskatiem (arī 
par divu nedēļu un kārtējo mēneša pārskatu), par ieteikumiem pašvaldību ienākumu 
un izdevumu daļas sabalansēšanai, kā arī par citiem jautājumiem krīzes un 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā – uzaicināti FM, IZM un RAPLM 
pārstāvji. Par malkas un kurināmās šķeldas iegādēm informē VAS „Latvijas valsts 
meži” Apaļkoksnes piegādes pārdošanas un loģistikas daļas vadītājs Jānis Osis; par 
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” problēmām un turpmākajiem risinājumiem – LPS 
padomniece Sniedze Sproģe. Tiek apspriesti arī jautājumi par tēmām LPS sarunām ar 
ZM; par lauku attīstības speciālistu saglabāšanu pagastos; par turpmākajām PAV 
sēdēm un par ICNW projektu. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 27.janvārī, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiek LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 

1. Par LPS domes sēdi 4.februārī un tās darba kārtību: 
1) Par priekšlikumiem likumiem un MK noteikumiem, kuri pārveidojami 

par rekomendējošiem; 
2) Par minimāliem ekonomiskiem pasākumiem iesniegšanai valdībai; 
3) Par LPS 2009.gada ieņēmumu un izdevumu tāmi; 
4) Par LPS 19.kongresu; 
5) Par Pašvaldību konsultāciju centra vadību. 

2. Par Latvijas Pašvaldību savienības un Kirgizstānas pašvaldību asociācijas 
memorandu. 

3. Dažādi. 
Piektdien, 23.janvārī, tiek izsūtīti dokumentu projekti. 
 
Otrdien, 27. janvārī, plkst.1300 LPS 4. stāva zālē notiek LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1.Par situāciju sabiedriskā transporta nozarē 2009. gadā: 

1) Par Valsts atbalstu 2009.gadā: starpnozaru maršrutiem; vietējiem maršrutiem; 
pilsētu maršrutiem; 

2) Par situāciju ar 2008. gada valsts atbalstu sabiedriskajam transportam; 

3) Prognoze pasažieru pārvadājumiem 2009.gadā (pārvadājumu skaita izmaiņas, 
tarifi); 

(Ziņo: A.Lubāns – Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs); 
2. Par situāciju ar transporta nodrošināšanu pašvaldībām skolēnu pārvadāšanai 

Latvijas - Šveices sadarbības programmas ietvaros. (Ziņo: S.Ciganska – RAPLM 
Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu 
nodaļas vadītāja);  
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3. Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2. pasākuma „Enerģētika” 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” kritērijiem. (Ziņo: P.Barons – 
LPS padomnieks); 

4. Dažādi. 

 

Piektdien, 30.janvārī, pulksten 15 Tukuma Ledus hallē, Stadiona ielā 3, notiek 
Latvijas Pilsētu savienības konference "Latvijas Pilsētu savienības darbības 
perspektīva pēc novadu reformas".  
 
Trešdien, 4.februārī, pulksten 10 Rīgas domes sēžu zālē notiek 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. 

 
LPS nesaskaņo 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi  Vēlētāju reģistra 
likumā” (VSS-4) (Pielikums Nr.2) 

 
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-109. Ministru kabineta rīkojuma projektam „Grozījums Ministru kabineta 
2006.gada 18.septembra rīkojumā Nr.705 „Par politikas plānošanas sistēmas attīstības 
pamatnostādņu apstiprināšanu””  
VSS-81. „Par kadastrālās vērtēšanas attīstības modeļiem un to pilnveidošanas 
iespējām”   
VSS-94. Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 
„Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums”   
VSS-96. Par meža zemes transformāciju nekustamajos īpašumos „Vilgas” un 
„Putniņi”, Salacgrīvā, Limbažu rajonā   
VSS-97. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 „Meža 
aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika”  
VSS-98. Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības 
attīstībai ūdens vides pasākumiem  
VSS-104. Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”   
VSS-102. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra rīkojumā Nr.718 "Par 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju"   
 
Informācija no LPS pārstāvniecības ES 
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EK ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros ievērojama naudas summa 
energoefektivitātei - pilsētām, kuras parakstīs mēru iniciatīvas līgumu! 
Briselē izskanējusi informācija, ka ES ekonomikas atveseļošanas plānā piedāvātais 
atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai būs pieejams tikai tām pilsētām, 
kuras iesaistījušās un 10.februārī Briselē parakstīs Mēru iniciatīvas līgumu (MIL) 
(Covenant of Mayors). Par MIL LPS Pārstāvniecība informēja jau iepriekš 
(http://www.lps.lv/sablons_a.php?k=119&lang=lv&s1=2&id=51&pid=4 ) – tā 
ietvaros pašvaldībām jāuzņemas saistības veicināt CO2 izmešu samazināšanos, 
ieviešot ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu. Pagājušā gada foruma ietvaros pilsētas 
interesējās par ES atbalstu šīs iniciatīvas īstenošanai – minētais finansējums arī būs 
EK atbalsta apliecinājums. 
Šobrīd, pēc LPS pieejamās informācijas, līgumu plānojusi parakstīt tikai Rīgas 
pilsēta.    
Papildu info par mēru iniciatīvas līgumu: http://www.managenergy.net/com.html. 
MIL teksts latviešu valodā: 
http://www.managenergy.net/download/com/covenant_lv.pdf  
Veidlapa, ka apliecina apņemšanos parakstīt līgumu: 
http://www.managenergy.net/download/com/adhesion_form.pdf.  
Reģistrēties 10.februāra pasākumam iespējams līdz 29.janvārim!  
 
 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 
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 līdz 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!  
                                  
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, zvaniet +3225501262. 
 
 Pārstāvniecības kalendārs 2009.gadam: 
http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=3&id=28  

Evita Gržibovska, evita@lps.lv   
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 20.01.2008., Nr.10: 
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Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai 
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.31 
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās 
rūpnieciskās zvejas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.32 
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam 
"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.33 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, 
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.34 
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.268 "Kārtība, kādā 
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku 
un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta 
saņēmējiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.45 
Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju 
Ministru kabineta rīkojums Nr.14 
Par Lapmežciema novada domes priekšsēdētāja Edmunda Pētersona 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/05 

Par Usmas pagasta padomes priekšsēdētāja Gendriha Šķestera 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/06 

Par Rikavas pagasta padomes priekšsēdētājas Birutas Ieviņas 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/07 

Par Rundēnu pagasta padomes priekšsēdētājas Inas Zavadskas 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/08 

Par Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja Raita Priedes atstādināšanu 
no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/09 

Par Skaistas pagasta padomes priekšsēdētājas Gundegas Grišānes 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/10 

Par Piedrujas pagasta padomes priekšsēdētāja Jāņa Purmaļa atstādināšanu 
no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/11 
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Par Litenes pagasta padomes priekšsēdētāja Gunāra Cigļa atstādināšanu 
no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/12 

Par Bērzaunes pagasta padomes priekšsēdētājas Vinetas Lambertes 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/13 

Par Druvienas pagasta padomes priekšsēdētāja Jura Graumaņa 
atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/14 

 
LV, 21.01.2008., Nr.11: 
Par pašvaldību nekustamajos īpašumos ieguldīto valsts finanšu līdzekļu nodošanu 
pašvaldībām. Ministru kabineta rīkojums Nr.29 
 
LV, 23.01.2008., Nr.11: 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi 
par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.51 
Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība. Precizējot 
iepriekš publicēto 
Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1030 
Par koncepciju "Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un 
studiju vietu sadalījuma modelis" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.30 
Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.35 
Par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, pabeidzot vietējo 
pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu 
Ministru kabineta rīkojums Nr.40 
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2008-25-03 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmums 

Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2008-44-03 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmums 

Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2008-08-0306 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmums 

 
Konferences, projekti, dažādi 
 

No 9.februāra līdz 9.martam  notiek iesniegumu pieņemšana programmas "Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana" otrajā kārtā. Pieejamais  publiskais finansējums šajā kārtā ir 
1.27 milj. latu. Plašāka informācija pielikumā Nr.6. 

____________________________________________________________________
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra (turpmāk VIKNVA)  
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2009.gada 7.janvārī ir izsludinājusi pieteikšanos vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes 
vērtēšanas ekspertu (turpmāk – eksperti) sagatavošanas kursu programmā „Izglītības 
iestāžu kvalitātes vērtēšanas ekspertu sagatavošana”. Sīkāka informācija un 
pieteikuma anketa pieejama www.vikna.gov.lv sadaļā „Tālākizglītības kursi”. Dalības 
maksa vienam klausītājam noteikta Ls 101,88. Pirmā nodarbība plānota februārī 
VIKNA semināru zālē, Lāčplēša ielā 35-8, Rīgā. Kontaktpersona – Tālākizglītības un 
projektu nodaļas vadītāja Agnese Sedlere: tālrunis 67142876; e-pasts 
Agnese.sedlere@vikna.gov.lv  

_____________________________________________________________________
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 2.infolapas pielikumā 
Nr.7. 
____________________________________________________________________
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. 

____________________________________________________________________ 
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.  

____________________________________________________________________ 
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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 
 

• Pielikumā Nr.1 – ES Reģionu komitejas atzinums par ES teritoriālo kohēziju; 
• Pielikumā Nr.2 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Iekšlietu ministrijas 

sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” (VSS-4); 
• Pielikumā Nr.3 – LPS vēstule RAPLM par ES teritoriālo kohēziju; 
• Pielikumā Nr.4 – aicinājums pašvaldībām www.enudiena.lv reģistrēt savu 

gatavību Ēnu dienā 18.februārī uzņemt pie sevis skolēnus; 
• Pielikumā Nr.5 – aicinājums uz Stādu parādi 2.maijā Jaunmoku pilī; 
• Pielikumā Nr.6 – kopsavilkums par tūrisma projektiem. 

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


