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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Šonedēļ LPS 
 
Otrdien, 3.februārī, notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde. Tajā 
piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktore Agra 
Brūne, Sporta politikas nodaļas vadītājs Edgars Severs un Sporta iestāžu un 
organizāciju nodaļas vecākā referente Antra Aizstrauta. Viņi informēja par 
aktualitātēm sporta jomā – Sporta pārvaldes reorganizāciju (pielikums Nr.5) un 
nacionālajā Sporta padomē apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas valsts 
budžeta programmas 09.00.00 „Sports” sadalījumu (pielikums Nr.6). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumu Nr.879 „Par 
Sporta pārvaldes reorganizāciju” līdz 2009.gada 2.februārim ir notikusi Sporta 
pārvaldes reorganizācija, kuras rezultātā tās struktūrvienību uzdevumi sadalīti starp 
Izglītības un zinātnes ministriju, valsts aģentūru „Nacionālais Olimpiskais sporta 
metodiskais centrs” un Latvijas Sporta Federāciju padomi.  

Guntis Apīnis, 29197605, vilks@lps.lv  
 

Otrdien, 3.februārī, LPS pulcējās to 13 aprūpes slimnīcu, ar kurām VOAVA no 
1.aprīļa neslēdz līgumus par stacionārajiem pakalpojumiem, direktori un attiecīgo 
pašvaldību vadītāji. LPS uz šo sanāksmi bija uzaicinājusi veselības ministru Ivaru 
Eglīti un VOAVA direktori Lūciju Akermani. Ministra vietā ieradās valsts 
sekretāres vietniece finanšu jautājumos Laila Ruškule. 

Sanāksmes dalībnieki pieņēma lēmumu, kurā aicina MK atcelt 22.decembrī 
pieņemto MK noteikumu  "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""   
diskriminējošās normas un Veselības ministriju turpmāk politikas izstrādē ievērot 
godīgas konkurences principus un lauku un mazpilsētu iedzīvotāju intereses. 
Sanāksmes lēmumā ir norādīts, ka komercsabiedrību formā izveidoto pašvaldību 
slimnīcu slēgšana ir diskriminējoša un pretrunā ar Eiropas Kopienu dibināšanas 
līgumā nostiprināto konkurences veicināšanas principu. Sanāksmes lēmums norāda, 
ka minētie MK noteikumi ir pieņemti, nekonsultējoties ar pašvaldībām un slimnīcām, 
kaut arī šādas konsultācijas paredz Ministru kabineta Kārtības rullis. Minētie 
noteikumi nav ekonomiski pamatoti, jo ne Lūcija Akermane, ne Laila Ruškule 
sanāksmes dalībniekiem nespēja minēt nevienu argumentu, kas būtu balstīts uz 
aprēķiniem. Sanāksmes lēmums norāda, ka iegūstamais gultasvietu skaita 
samazinājums par 300 gultām no 17 700 esošajām gultām Latvijas slimnīcās radīs 
vairāk zaudējumus nekā ieguvumus. Līdzšinējais mazo slimnīcu finansējums 1,4 
miljonu latu apmērā, salīdzinot ar Veselības ministrijas budžetu 572 miljonu latu 
apmērā ir nebūtisks un, „ietaupot” šos līdzekļus, faktiskie valsts izdevumi vismaz 
dubultosies, norādīts sanāksmes lēmumā.   
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Trešdien, 4.februārī, notika LPS domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums Par 
nepieciešamajiem krīzes perioda pasākumiem (skatiet pielikumu Nr.1). LPS 
domes lēmums uzdod LPS priekšsēdim līdz 15.februārīm iesniegt valdībai 
likumprojektu „Par pašvaldības regulējošo normatīvo aktu grozījumiem un izmaiņām 
ekonomiskās krīzes apstākļos”. LPS lūdz pašvaldības priekšlikumus šim 
likumprojektam iesūtīt līdz 12.februārim uz e-pastu maris@lps.lv un 
vineta@lps.lv Ar šo likumprojektu ir paredzēts: 1) grozīt atsevišķus institucionālos 
likumus (Par pašvaldībām; Valsts pārvaldes iekārtas likums u. c. – lēmumam 
pievienoti pielikumi ar likumu un MK noteikumu sarakstiem), lai dotu pašvaldībām 
lielāku patstāvību un atbildību krīzes jautājumu risināšanai savā teritorijā; 2) apturēt 
atsevišķas nozaru likumu normas, kuru izpildei pašvaldībām tik un tā nav naudas; 3) 
mainīt LPS norādīto MK noteikumu statusu no obligātiem noteikumiem uz 
ieteikumiem, kurus pašvaldības var pildīt esošā finansējuma ietvaros. 

Domes sēdē notika tikšanās ar Ministru prezidentu Ivaru Godmani par 
finansiālo situāciju valstī un pašvaldību 2009.gada budžetiem. LPS dome apstiprināja 
LPS 2009.gada ieņēmumu un izdevumu tāmi; nolēma LPS 19.kongresu sasauk1 
20.martā Skrundā un par Pašvaldību konsultāciju centra direktori apstiprināja Rutu 
Kreitusi. 
 
Trešdien, 4.februārī, Zemkopības ministrijā notika LPS un ZM sarunas par šādiem 
jautājumiem: 1. Viena novada vai vairāku pašvaldību teritorijā esošo ūdenstilpju 
apsaimniekošana; 2. Zivju krājumi publiskajās ūdenskrātuvēs, to kontrole, 
papildināšanas iespējas; 3. Pašvaldību ieinteresētība kontroles pasākumu 
organizēšanā, pilnvaroto personu darbība teritorijā (t.sk. pārkāpumi, sodi); 4. MK 
noteikumi un pašvaldību saistošie noteikumi saskaņā ar Zvejniecības likuma 
izmaiņām – problēmu identificēšana (pašvaldību un zvejnieku priekšlikumi).  
 Sarunās puses vienojās, ka pašvaldības un zvejnieki līdz 25.februārim 
iesniegs priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos, kas 
saistīti ar zvejniecības un makšķerēšanas tiesiskā regulējuma maiņu. Priekšlikumus 
lūdzam sūtīt uz e-pastu sniedzes@lps.lv  MK noteikumu uzskaitījumu skatiet 
pielikumā Nr.7. 
 
Ceturtdien, 5.februārī, notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, 
veltīta pašvaldību reorganizācijas īstenošanai. Sanāksmes dalībniekus informēja 
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.  

 
Jaunnedēļ 
Otrdien, 10.februārī, LPS Veselības aprūpes un sociālo jautājumu komitejas 
sēde NENOTIKS.  
 
LPS nesaskaņo 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus” (VSS-1063) (Pielikums Nr.2) 

• Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitāti „Nacionālās 
kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un 
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profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana”” (VSS-1533) 
(Pielikums Nr.3) 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto grozījumus Ministru kabineta 2005. gada 
30.augusta noteikumos Nr. 646 „Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem” (VSS-58) (Pielikums Nr.4.) 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
 
VSS-199. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 9b, Rīgā, 
saglabāšanu valsts īpašumā"   
VSS-194. Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna projekts 2009.–2010.gadam   
VSS-195. Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu 
"Krupji", Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Limbažu rajons"   
VSS-196. Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta 
zemesgabala "Valsts meži", Valkas pagasts, Valkas rajons"   
VSS-180. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta 
noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  
VSS-181. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa 
noteikumos Nr.236 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""   
VSS-169. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"   
VSS-170. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 
noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna 
struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""   
VSS-173. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta 
noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši 
svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesti""   
VSS-176. Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 
nodarījumu programmas projekts 2009.–2011.gadam   
VSS-178. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra 
noteikumos Nr.686 "Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un 
pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un 
tiesībām""  
VSS-204. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un 
nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  
VSS-164. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta 
noteikumos Nr.355 "Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi""   
VSS-165. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta 
noteikumos Nr.709 "Bibliotēku akreditācijas noteikumi""   
VSS-188. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot 
internetu un datorus"   
VSS-189. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas 
Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma 
saņēmējiem no Latvijas Republikas"   
VSS-190. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija 
noteikumos Nr.438 "Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas 
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materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un 
pašvaldību vēlēšanām""   
VSS-167. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Budišķi-1" Tabores pagastā, 
Daugavpils rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas 
valdījumā"   
VSS-168. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Laktas ielā 2/4, Rīgā, 
saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"   
VSS-203. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 
noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""   
VSS-185. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra 
noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi""  
  
Informācija no LPS pārstāvniecības ES 
 
Projektu uzsaukums ICT Politikas atbalsta programmā (PSP)!  
(kas ir daļa no EK konkurences un inovāciju ietvarprogrammas -CIP) Pieteikšanās 
termiņš 2009.gada 2.jūnijs!! 
2009.gada uzsaukumā uzsvars tiek likts uz 8 tēmām: 
• IKT par veselību, novecošanos un iekļaušanu;  
• Elektroniskā bibliotēka; 
• IKT par valdību un pārvaldību;   
• IKT par vidi un lietderīgu enerģijas izmantošanu; 
• Daudzvalodīgs tīkls;  
• Valsts un pašvaldību informācija; 
• Interneta attīstība un drošība; 
• Inovācijas, lietotāju pieredze un” dzīvās laboratorijas” 
Projektu īstenošana ir noteikta 4 veidos: 
1. A pilotprojekts-būvēts uz inovācijām dalībvalstīs-darba grupas sastāvā jābūt vismaz 
6 iestādēm no 6 ES dalībvalstīm, 
2. B pilotprojekts- stimulē IKT pakalpojumus- darba grupas sastāvā jābūt vismaz 4 
juridiskām organizācijām no 4 ES dalībvalstīm, 
3. Sadarbības tīkls noteiktā tēmā-piedāvā forumu ieinteresēto pušu pieredzes 
apmaiņai- darba grupas sastāvā jābūt vismaz 7 organizācijām no 7 dalībvalstīm; 
4. Labas prakses pieredzes apmaiņas tīkls(Elektroniskām bibliotēkām). 
Tālākai informācijai: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm   
 

Ilze Zilgalve, brisele@lps.lv  
 
EK konkurss “Eiropas Uzņēmējdarbības Video balva 2009”! 
Konkursa uzdevums – izveidot īsu, kodolīgu un radošu videoklipu šādās 
kategorijās: uzņēmējdarbības gars, inovatīva uzņēmējdarbība vai atbildīga 
uzņēmējdarbība. Video konkursa mērķauditorija ir visi Eiropas uzņēmēji un 
iedzīvotāji, īpaši skolēni un studenti.  
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – šī gada 31.marts!  
EK par labāko video materiālu katrā no trijām kategorijām piešķirs godalgu 3000 
EUR, par otru labāko video materiālu tiks piešķirti 2000 EUR un par trešo –1000 
EUR.  
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Labāko video materiālu producenti tiks uzaicināti uz Eiropas Pirmās mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem nedēļas atklāšanas pasākumu, kas notiks 2009.gada 6.maijā 
Briselē (EK segs izdevumus par uzvarētāju ceļojumu un uzturēšanos, ko tā organizēs).  
 
Janvāra beigās norisinājās seminārs par lauku – pilsētu mijiedarbību 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu!  
Visas prezentācijas pieejamas: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban_rural/programme_en.htm 
 
 Pārstāvniecības kalendārs 2009.gadā: 
http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=3&id=28  
 

Evita Gržibovska, evita@lps.lv   
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


