
 1

 
 
 

 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, 27.janvārī, valdības sēdē tika izskatīts jautājums par grozījumiem Ministru 
kabineta noteikumos „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”. Neskatoties uz LPS aktīviem protestiem, 
valdība valsts autoceļu programmā samazināja pašvaldību daļu no līdzšinējiem 30% 
uz 22,8%, pamatojot to ar it kā Starptautiskā Valūtas fonda prasību samazināt 
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mērķdotācijas pašvaldībām. Pamatojoties uz LPS pieprasījumu, valdības sēdē tika 
apsolīts, ka tiks pieņemts protokollēmums, kas paredzēs, ka: 

- finanšu ministram A.Slakterim vistuvākajā laikā jāsniedz informācija 
pašvaldībām par Starptautiskā Valūtas fonda prasībām samazināt pašvaldību 
mērķdotāciju apjomu; 

- noteikt, ka, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, programmā „Valsts autoceļu 
fonds” atjaunojama spēkā esošā finansējuma sadales proporcija 30%:70%; 

- veikt visu nepieciešamo, lai pilnībā garantētu pašvaldībām iespēju realizēt 
aktivitātes ERAF ietvaros „Tranzīta maršrutu sakārtošana pilsētu teritorijās” 
(pieejamais finansējums 65 miljoni EUR) un aktivitātes „Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās vietās (pieejamais finansējums 27 miljoni EUR) jau 
šajā gadā. 

 
Valsts sekretāru sanāksmē 
 
Ceturtdien, 29.janvārī, valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts RAPLM 
sagatavotais MK noteikumu projekts VSS-152. Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas 
pašvaldību pasākumiem. Mērķdotāciju izlietošanu uzraudzīs Valsts reģionālā 
attīstības aģentūra (VRAA). Noteikumi nosaka, ka pašvaldībām attiecīgajam 
pasākumam aģentūra ieskaitīs mērķdotāciju norādītajā kontā Valsts kasē pēc tam, kad 
būs saņemta attiecīgā pasākuma izdevumus pamatojoša dokumentu kopija un 
pārbaudīta atbilstība pasākumā noteiktajam mērķim. Pašvaldībām pasākuma 
izdevumus pamatojoša dokumentu kopija VRAA jāiesniedz līdz 2009.gada 
1.decembrim. Savukārt piešķirtās mērķdotācijas jāizlieto ne vēlāk kā līdz 
2010.gada 31.decembrim. Noteikumi paredz, ka pašvaldībām mēneša laikā pēc 
saimnieciskā gada beigām jāiesniedz aģentūrā pārskats par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu. Pašvaldības ir atbildīgas par pasākuma īstenošanu tiesību aktos noteikto 
kārtību un atbilstoši noteiktajam mērķim. VRAA uzdevums ir pārbaudīt izdevumu 
atbilstību pasākuma mērķim, kā arī veikt pārbaudes pasākuma īstenošanas vietās, 
kontrolēt grāmatvedības, finanšu un citus dokumentus, kas attiecas uz pasākuma 
ieviešanu. 

VSS izsludināja arī MK noteikumu projektu VSS-148. Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.121 „Kārtība, kādā piešķir 
mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu 
un to grozījumu izstrādei”. Grozījumi noteikumos paredz, ka rajona padomei atskaites 
dokumenti par teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādi Valsts reģionālās 
attīstības aģentūrā (VRAA) jāiesniedz līdz 2009.gada 1.jūnijam. Lai pašvaldībām 
mazinātu administratīvo slogu, turpmāk starpziņojumus par plānojumu izstrādes gaitu 
VRAA nevajadzēs iesniegt, nosaka grozījumi. Grozījumi noteikumos nepieciešami 
saistībā ar vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu. Likums 
nosaka, ka rajoni, rajona pilsētas un pagasti administratīvās teritorijas statusu zaudē 
no 2009.gada 1.jūlija. Savukārt rajonu padomēm, saskaņā ar Rajonu pašvaldību 
reorganizācijas likumu, beidzas pilnvaras. 
 
 
Šonedēļ LPS 
 
Otrdien, 27.janvārī, notika LPS valdes sēde, kurā tika apspriesta LPS 4.februāra 
domes sēdes darba kārtība: dokumentu projekti par priekšlikumiem likumiem un 
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MK noteikumiem, kuri pārveidojami par rekomendējošiem, un par 
nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldību finanšu situācijas stabilizācijai. Pēc 
apstiprināšanas LPS domes sēdē šie dokumenti tiks iesniegti valdībai un Saeimai. 
 LPS domes sēdē 4.februārī tiks izskatīti arī šādi jautājumi: par LPS 
2009.gada ieņēmumu un izdevumu tāmi; par LPS 19.kongresa sasaukšanu 20.martā 
un par Pašvaldību konsultāciju centra vadību. 

LPS 27.janvāra valdes sēdē LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja arī 
par Latvijas Pašvaldību savienības un Kirgizstānas pašvaldību asociācijas parakstīto 
sadarbības memorandu. 
 
Otrdien, 27. janvārī, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā izskatīja 
jautājumu par aktualitātēm sabiedriskā transporta nozarē. Informāciju par nozares 
problēmām sniedza jaunais Autotransporta direkcijas pasažieru pārvadājumu daļas 
vadītājs R.Timma. Valsts atbalsts sabiedriskā transporta pakalpojumiem šogad 
saglabājas 2008.gada līmenī 74,4 miljonu latu apmērā, t. sk. dzelzceļa pārvadājumiem 
– 32 miljoni latu. Pilsētu un vietējo maršrutu pārvadājumiem paredzēti 27 miljoni 
latu, tai skaitā ietverot nenokārtotās parādsaistības par 2008.gadu 3,4 miljonu latu 
apmērā. Noklausoties sniegto informāciju, komitejas locekļi atzīmē, ka:  

- reālais valsts atbalsts šogad ir par 6,1 miljonu latu mazāks, jo no esošā 
finansējuma jāatskaita valsts nenokārtotās parādsaistības 3,4 miljonu latu 
apmērā un 10% atskaitījums rezerves fondā (2,7 miljoni latu); 

- pēc ATD veiktā konkursa starppilsētu maršrutos pakalpojuma kvalitāte ir 
pasliktinājusies un pakalpojumu izmaksas tiek sadārdzinātas; 

- jāpieprasa Autotransporta direkcijai uz laiku atlikt vienotu biļešu sistēmas 
ieviešanu vietējas nozīmes maršrutos, jo ieviešanas izmaksas pašlaik ir 
neadekvāti augstas; 

- jāpieprasa RAPLM un Autotransporta direkcijai risināt jautājumu par vietējās 
nozīmes sabiedriskā transporta organizācijas funkcijas nodošanu plānošanas 
reģioniem ar 2009.gada 1.jūliju. Šim nolūkam RAPLM panākt risinājumu par 
šīs funkcijas finansējumu plānošanas reģioniem, jo saskaņā ar pašvaldību 
administratīvi teritoriālo reformu rajonu padomes pēc 2009.gada 1.jūlija vairs 
nepastāv, savukārt saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu no 
2009.gada jūlija rajona funkcijas sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā 
veiks rajonu pašvaldību institūcijas, kuras saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” nav tiesīgas pieņemt pastāvīgus lēmumus par maršrutu 
izmaiņām, reisu atvēršanu, likvidēšanu utt. Autotransporta direkcijai 
jāsagatavo nepieciešamie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
likuma Pārejas noteikumos;  

- ņemot vērā, ka likumdošana nenodrošina pietiekamu regulējumu sabiedriskā 
transporta jomā attiecībā uz pakalpojumu izmaksām, un to, ka valsts piedzīvo 
smagu ekonomisko krīzi, Valsts autotransporta direkcijai jāpieprasa noteikt 
maksimālo pieļaujamo tarifu apjomu vietējas nozīmes maršrutos. 
 

Komiteja izskatīja jautājumu par iespējām nodrošināt pašvaldības ar transportu 
skolēnu pārvadājumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros. 
Atbildīgā ministrija par šīs programmas ieviešanu – RAPLM – ir veikusi pašvaldību 
anketēšanu, noskaidrojot nepieciešamību pēc autobusiem skolēnu pārvadājumiem. 
Interesi par autobusu iegādi izrādījušas 240 pašvaldības, pieprasot 262 autobusus. 
Paredzamais finansējums ir orientējoši 9,7 miljoni latu (t.sk. attiecināmās izmaksas), 
paredzot pašvaldību līdzfinansējumu 10% apmērā un, iespējams, valsts 
priekšfinansējumu 15% apmērā. Programmas ieviešanu paredzēts uzsākt maija – 
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jūnija mēnešos, paredzams, ka pašvaldības orientējoši varētu pretendēt uz 100 
autobusiem nākamā gada sākumā. Izejot no izstrādātiem kritērijiem, tiks sagatavots 
pašvaldību prioratīvais saraksts. Komiteja nolēma: 

- pieņemt zināšanai RAPLM sniegto informāciju par Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas īstenošanas gaitu; 

- norādīt, ka prasības kritēriju izstrādei saistībā ar sabiedriskā transporta 
nodrošinājumu ir noteiktas nekorekti, jo nav minēti sabiedriskā transporta 
maršrutu laiki; 

- noteikt, ka programmas ieviešanai joprojām nav precīzi norādīti finansēšanas 
avoti, t.sk. par iespējām pašvaldībām līdzfinansēt šo programmu; 

- atzīt, ka valstī nav skaidri izstrādātas politikas saistībā ar valsts atbalstu 
sabiedriskā transporta pakalpojuma jomā, joprojām nav skaidrības par 
iespējamo lauku skolu optimizāciju, kā rezultātā nav iespējams pilnīgi precīzi 
pamatot pašvaldību nepieciešamību iegādāties autobusus skolēnu 
pārvadājumiem; 

- atzīt, ka Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros problēma par 
pašvaldību nodrošinājumu ar transportu skolēnu pārvadājumiem tiek atrisināta 
tikai daļēji. 

 
Komiteja neatbalsta 2008.gada 11.decembrī Eiropas Savienības fondu 

Uzraudzības komitejā apstiprinātos un bez saskaņošanas ar LPS precizētos 
papildinājumus 3.5.2.1. aktivitātei „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai”, kur no potenciālo projektu iesniedzēju loka ir izslēgtas 
pašvaldības, paredzot, ka projekta iesniegumu var iesniegt tikai „sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrības, kurām ir licence siltumenerģijas 
ražošanai vai pārvadei un sadalei...” Tas nozīmē, ka 2/3 pašvaldību uz šo aktivitāti 
(pieejamais finansējums 42,3 miljoni latu) nevarēs pretendēt, ja netiks izveidota 
komercsabiedrība. Komiteja nolēma:  

- sagatavot vēstuli Ekonomikas ministrijai, norādot, ka ministrija patvarīgi tulko 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasības, attiecinot tās uz 
pašvaldībām, kā arī to, ka nevienā ES Regulā vai Direktīvā nav definēts 
termins „komersants”, līdz ar to EM aktivitātes ir klajā pretrunā ar valdības 
nostādnēm par iespējām pārstrukturēt ES fondu finansējumu ar mērķi novirzīt 
lielāku atbalstu enerģētikas sektoram. 

Komiteja pieņēma zināšanai I.Bekmaņa informāciju par problēmām mājokļu 
siltināšanas programmu ieviešanā. Prezentācija: pielikumā Nr.7. 

Komiteja vienprātīgi atbalstīja LPS viedokli attiecībā par grozījumiem 
Ministru kabineta noteikumos „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” saskaņā ar pielikumu Nr.8. Ja 
valdība ignorēs komitejas prasības, komiteja izvirzīs šī jautājuma izskatīšanu LPS 
domes sēdē ar prasību saglabāt esošo proporciju ceļu fonda sadalē. 
 
Piektdien, 30.janvārī, pulksten 15 Tukuma Ledus hallē, Stadiona ielā 3, notiek 
Latvijas Pilsētu savienības konference "Latvijas Pilsētu savienības darbības 
perspektīva pēc novadu reformas". Konferencē paredzēts pieņemt rezolūciju „Par 
nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldību finanšu situācijas stabilizācijai krīzes 
apstākļos”.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
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Otrdien, 3.februārī, pulksten 14 LPS 4.stāva zālē pulcēsies to 13 aprūpes slimnīcu, 
ar kurām VOAVA no 1.aprīļa neslēdz līgumus par stacionārajiem 
pakalpojumiem, direktori un attiecīgo pašvaldību vadītāji. LPS uz šo sanāksmi ir 
uzaicinājusi veselības ministru Ivaru Eglīti un VOAVA direktori Lūciju Akermani. 
 
Trešdien, 4.februārī, plkst. 1000 Rīgas domes sēžu zālē notiks LPS domes sēde, 
kurā tiks izskatīti dokumentu projekti par priekšlikumiem likumiem un MK 
noteikumiem, kuri pārveidojami par rekomendējošiem, un par nepieciešamajiem 
pasākumiem pašvaldību finanšu situācijas stabilizācijai. Pēc apstiprināšanas LPS 
domes sēdē šie dokumenti tiks iesniegti valdībai un Saeimai. Domes sēdē notiks 
tikšanās ar Ministru prezidentu Ivaru Godmani par finansiālo situāciju valstī un 
pašvaldību 2009.gada budžetiem. LPS domes sēdē 4.februārī tiks izskatīti arī šādi 
jautājumi: par LPS 2009.gada ieņēmumu un izdevumu tāmi; par LPS 19.kongresa 
sasaukšanu 20.martā un par Pašvaldību konsultāciju centra vadību. 
 
Ceturtdien, 5.februārī, plkst. 11.00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas 
konferenču zālē Rīgā, Daugavpils ielā 31, notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme, veltīta pašvaldību reorganizācijas īstenošanai. Paredzēts, ka uzstāsies 
RAPLM valsts sekretāre L.Straujuma, valsts sekretāres vietnieks A.Pīlēģis, Juridiskā 
departamenta direktore K.Jaunzeme, Attīstības instrumentu departamenta direktore 
A.Andreičika un LPS vecākais padomnieks M.Pūķis. Sanāksmes darba kārtību 
lūdzam skatīties 1.pielikumā. Sanāksme pārcelta uz ceturtdienu, jo trešdien notiks 
LPS domes sēde. Laipni lūgti arī pašvaldību vadītāji, deputāti un darbinieki, kuriem ir 
interese par šiem jautājumiem. Iesakām savlaicīgi sagatavoties, lai sanāksmē varētu 
uzdot radušos jautājumus. 

Bruno Otersons, 67221102; 29197606; bruno@lps.lv  
 

LPS nesaskaņo 
• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru 

kabineta 2006.gada 18.septembra rīkojumā Nr.705 „Par politikas plānošanas 
sistēmas attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu”” (VSS-109) (Pielikums 
Nr.2) 

• Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” (Pielikums Nr.3) 

• Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par 
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” reorganizācijas 
uzsākšanu” (VSS-7) (Pielikums Nr.4.) 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepcijas un rīkojuma projektu 
„Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts” 
(VSS-5) (Pielikums Nr.5) 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projekta 
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
kārtība”” (Pielikums Nr.6) 

• Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto grozījumu projektu Ministru 
kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 „Noteikumi par vispārējās 
pirmskolas izglītības un speciālās pirmskolas izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”” (VSS-139) (Pielikums 
Nr.10) 
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• Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 „Meža 
aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika'' (VSS-97) (Pielikums Nr.11) 

 
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-136. Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā  
VSS-137. Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi   
VSS-115. Par Programmu cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam   
VSS-139. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 
„Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības 
programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”   
VSS-140. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 
„Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)”   
VSS-148. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.121 
„Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei”  
VSS-150. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.236 
„Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi"  
VSS-151. Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 
„Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un 
finansēšanas kārtību”   
VSS-152. Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem  
VSS-147. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidi, prasības atkritumu 
savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas 
vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai   
VSS-160. Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”   
VSS-151. Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 
„Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un 
finansēšanas kārtību”   
VSS-120. Grozījumi likumā „Par prakses ārstiem”   
VSS-127. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1042 
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 
„Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu 
izmantošana” aktivitātē „Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu 
izmantošana””   
VSS-128. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr. 556 
„Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” ”    
VSS-132. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanai”   
VSS-133. Grozījumu Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem””  
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Informācija no LPS pārstāvniecības ES 
 
URBACT II programma ir atvērta!  
No 2009.gada 21.janvāra līdz 21.martam atvērta programma, kurā pilsētas var iesniegt 
priekšlikumus, lai izveidotu darba grupu Leipcigas hartas īstenošanai. 
http://www.lps.lv/sablons_a.php?k=187&lang=lv&s1=2&id=51&pid=4 
 
Partnermeklēšanas mājas lapa Leonardo da Vinci un 7. Ietvarprogrammai 
"ES partnermeklēšanas lapa" ir jaunizveidota partneru un projektu meklēšanas lapa. 
Šeit ir atrodama noderīga informācija tiem, kas strādā ar Eiropas Savienības 
projektiem. Lapā var pieteikt sevi kā potenciālu partneri projektos. 
http://www.euprojectpartners.info/ 
 
Zaļās pilsētas apbalvojums  
Šobrīd konkurss noslēdzies, bet sekojiet līdzi uzsaukumiem nākamgad! 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm                          
 
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 130 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, 27.01.2008., Nr.14: 
Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma 
sertifikāta apstiprināšanu 
Ministru kabineta noteikumi Nr.49 
 
LV, 28.01.2008., Nr.15: 
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.17 
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.980 "Noteikumi 
par darba samaksu ārstniecības personām" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.59 
Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.46 
 
LV, 29.01.2008., Nr.16: 
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Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.713 "Rajona 
pašvaldības reorganizācijas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.47 
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba 
tirgū" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1066 
Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1112 
Noteikumi par energoauditoriem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.26 
Noteikumi par ēku energosertifikāciju 
Ministru kabineta noteikumi Nr.40 
Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.42 
 
LV, 30.01.2008., Nr.17: 
 
Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām"  
 
Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma informācija par pievienotās vērtības nodokļa 
piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo 
projektu ietvaros 
Ministru kabineta noteikumi Nr.63 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras 
uzņēmumos"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.68 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības 
virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un 
monitoringa programmu izstrādei" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.73 
Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi 
par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.74 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes 
kārtību" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.75 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.267 "Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.77 
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem 
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.78 
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Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu 
un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.81 
 
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. 
____________________________________________________________________ 
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.  

 
Pielikumos 
 

• Pielikumā Nr.1 – pašvaldību izpilddirektoru 5.februāra sanāksmes darba 
kārtība; 

• Pielikumā Nr.2 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto 
Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 
18.septembra rīkojumā Nr.705 „Par politikas plānošanas sistēmas attīstības 
pamatnostādņu apstiprināšanu”” (VSS-109);  

• Pielikumā Nr.3 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Veselības ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība””;  

• Pielikums Nr.4. – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Veselības ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par valsts sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu” (VSS-7); 

• Pielikums Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Tieslietu ministrijas 
sagatavoto koncepcijas un rīkojuma projektu „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
sistēmas attīstības koncepcijas projekts” (VSS-5);  

• Pielikumā Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Satiksmes ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru 
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība””; 

• Pielikumā Nr.7 – prezentācija par siltināšanu; 
• Pielikumā Nr.8 – LPS Tehnisko problēmu komitejas viedoklis par Valsts 

autoceļu fonda sadalījumu; 
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• Pielikumā Nr.9 – Zemgales plānošanas reģiona paziņojums par adreses un 
rekvizītu maiņu; 

• Pielikumā Nr.10 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Izglītības un zinātnes 
ministrijas sagatavoto grozījumu projektu Ministru kabineta 2001.gada 
23.augusta noteikumos Nr.381 „Noteikumi par vispārējās pirmskolas izglītības 
un speciālās pirmskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu 
uz vienu izglītojamo”” (VSS-139);  

• Pielikumā Nr.11 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Zemkopības 
ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 
Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 „Meža aizsargjoslu 
ap pilsētām noteikšanas metodika'' (VSS-97). 

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


