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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 
 

Uzmanību! 
LPS aicina pašvaldības LPS 19.kongresam, kas 20.martā notiks Skrundā, 

reģistrēties LPS mājas lapā – šeit: http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=4&id=16 
 

Šonedēļ 
Sestdien, 7.februārī, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs 
Gavrilovs un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers parakstīja visu trīs organizāciju kopīgās PRASĪBAS MINISTRU 
KABINETAM ātrai, aktīvai un atbildīgai rīcībai ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai 
un darba vietu saglabāšanai. Trešdien, 11.februārī, LPS padomniece finanšu un 
ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele par šīm prasībām piedalījās Nacionālās 
trīspusējās sadarbības komitejas sēdē.  

Norādot konkrētus termiņus katras prasības izpildei, LPS, LDDK un LBAS 
valdībai prasa: Samazināt PVN no 21% uz 19%; Atjaunot samazināto PVN likmi 
tām nozarēm, kurām tā tika piemērota pirms 2009.gada janvāra, nosakot tām 10% 
likmi; Atjaunot VSOA iemaksu griestus 30 000 latu gadā; Samazināt darba devēja 
apmaksāto slimības dienu skaitu no 10 uz 2 dienām; Neiejaukties nozaru 
ģenerālvienošanās un uzņēmumu darba koplīgumos; Izstrādāt valsts programmu jaunu 
darba vietu radīšanai; Nodokļu pamatnostādnes 2010.-2013.gadam saskaņot ar 
sociālajiem partneriem un LPS; Nodrošināt finanšu instrumentus 1 miljarda latu 
apjomā uzņēmējdarbībai gadā, prioritāri īstenojot valsts atbalstu ar valsts īpašumā 
esošo banku starpniecību; Banku sektorā radīt labvēlīgus priekšnosacījumus, kas ļautu 
atjaunot uzņēmējdarbības kreditēšanu un radītu parādu sloga efektīvu sadali starp 
bankām un kredīta ņēmējiem; Pilnveidot antidempinga likumdošanu un veikt 
pasākumus vietējo uzņēmumu aizsardzībai; Pieņemt grozījumus PVN un Publiskā 
iepirkuma likumos un pieņemt Publiskās un privātās partnerības (PPP) likumu; 
Uzlabot PVN atmaksas kārtību, izstrādāt izvēles PVN likmju normas un reversā PVN 
piemērošanas kārtību, pārtraukt PVN avansa maksājumus valsts budžetā; Atbalstīt 
mājokļu siltināšanu un energoefektivitātes pasākumus; Atjaunot pašvaldībām tiesības 
ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības; Vienkāršot ES fondu 
ieviešanas procedūras un paātrināt finansējuma aprites ātrumu; Izveidot Starptautiskā 
aizdevuma uzraudzības komisiju ar sociālo partneru un LPS pārstāvju līdzdalību, kā 
arī nodrošināt finansējumu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) 
monitoringa pasākumu īstenošanai. 

Parakstītās LPS, LDDK un LBAS prasības MK skatiet pielikumā Nr.1. 
 
Jaunnedēļ 
Pirmdien, 16.februārī, pulksten 14 LPS 3.stāva zālē notiks Novadu slimnīcu 
apvienības dibināšanas sanāksme. Darba kārtībā: 
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 Sapulces vadītāja apstiprināšana. 
 Lēmuma pieņemšana par apvienības izveidošanu. 
 Nolikuma apstiprināšana. 
 Apvienības struktūru izveidošana un amatpersonu ievēlēšana. 
 Jautājums par sadarbību ar Slimnīcu biedrību, Ārstu biedrību un citām 

sabiedriskajām organizācijām. 
 Jautājums par tālāko rīcību savu interešu aizstāvībā un pārstāvībā. 

 
Otrdien, 17.februārī, pulksten 10 LPS telpās notiks LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde.  
 
Otrdien, 17.februārī, pulksten 10 LPS telpās notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas Informātikas jautājumu apakškomitejas sēde. 
 
Otrdien, 17.februārī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Izglītības un 
kultūras un Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas sēde. Darba 
kārtībā: 1) Par LPS izstrādāto likumprojektu „Par nepieciešamajiem krīzes perioda 
pasākumiem”; 2) Par situāciju pirmskolas izglītības sistēmā. 
 
Trešdien, 18.februārī, pulksten 12 LPS 4.stāva zālē notiks Latvijas 
Teritoriālplānotāju asociācijas sanāksme. 
 
Trešdien, 18.februārī, Ēnu dienā LPS darbiniekus ēnot ir pieteikušies septiņi 
vidusskolēni. 
 
Ceturtdien, 19.februārī, pulksten 11.30 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko 
problēmu komitejas Dzīvokļu jautājumu apakškomitejas sēde. Lūgums pieaicināt 
šajā diskusijā arī jūsu pašvaldību sociālo dienestu vai aģentūru speciālistus. 
Plānotā darba kārtība: 

1. Par Sociālo mājokļu koncepciju. 
Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks 
Mārtiņš Auders. 

Lai saskaņotu viedokļus, savus priekšlikumus šīs problēmas risinājumam lūdzam 
iesniegt līdz 2009.gada 18.februārim, sūtot uz adresi aino.salmins@lps.lv.  
Sīkāka informācija: LPS mājas lapā, Sadaļa - Komitejas – Dzīvokļu jautājumu 
apakškomiteja – 19.02.2009. Ja neizdodas piekļūt dokumentiem, lūdzam zvanīt pa 
tālruni 29166924. 
 
No 15. līdz 22.februārim LR Ārlietu ministrijas finansēta attīstības sadarbības 
projekta ietvaros Latvijā ieradīsies Ukrainas pašvaldību finanšu speciālistu 
delegācija. Mācību vizīti projekta ietvaros organizē Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar Ukrainas pilsētu asociāciju.    

Vizītes laikā plānotas tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Lai tiktos 
ar kolēģiem Latvijā un diskutētu par Latvijas pašvaldību pieredzi un praksi finanšu 
jautājumu risināšanā, Ukrainas delegācija viesosies Rīgas pilsētas pašvaldībā, 
Jelgavas rajona padomē un Valmieras pilsētas domē.  
 
LPS nesaskaņo 
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• Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„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-
128) (Pielikums Nr.2) 

• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa 
noteikumos Nr.236 „Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi”” 
(VSS-150) (Pielikums Nr.3) 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidi, prasības atkritumu 
savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai” (VSS-147) (Pielikums 
Nr.4.) 

• Zemkopības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Grozījumi 
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”” (VSS-
133) (Pielikums Nr.5) 

• Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanai”” (VSS-132) (Pielikums Nr.6) 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto ziņojumu „Par kadastrālās vērtēšanas attīstības 
modeļiem un to pilnveidošanas iespējām” (VSS-81) (Pielikums Nr.7) 

 
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-225. Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums  
VSS-210. Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam 
pievienotamajiem dokumentiem   
VSS-216. Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu  
VSS-217. Par valsts dzīvokļu nodošanu pašvaldību īpašumā    
VSS-220. Par nekustamā īpašuma nodošanu Ķoņu pagasta pašvaldības īpašumā un 
zemesgabala nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā   
VSS-223. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 16.janvāra rīkojumā Nr.35 „Par 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam”   
VSS-227. Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.118 
„Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku 
ierobežošanā”   
VSS-239. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 
2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.728 „Noteikumi par kārtību, kādā veicamas un 
atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensijas apdrošināšanai 
par personu, kura ir bijusi pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai 
priekšsēdētāja vietnieks un saņem pašvaldības pabalstu, iemaksu apmēru un kārtību, 
kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls””    
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VSS-240. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos 
Nr.883„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  
VSS-242. Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumos Nr.110 "Par 
kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma 
pirmpirkuma tiesības"   
VSS-243. Attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi   
VSS-232. Dabas parka „Embūte" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi    
VSS-233. Dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi   
  
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 10.02.2009., Nr.22: 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.44 
Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprinātos līdzekļus 
Ministru kabineta noteikumi Nr.62 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.85 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.704 "Noteikumi 
par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, 
padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja 
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.90 
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamie nami" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.102 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.decembra rīkojumā Nr.800 "Par 
programmu "Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003–2010)"" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.89 
Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem. Precizējot 
iepriekš publicēto 
Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojums Nr.882 
 
LV, 11.02.2009., Nr.23: 
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām 
Ministru kabineta noteikumi Nr.60 
Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta 
programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam 
Ministru kabineta instrukcija Nr.2 
Par Pasākumu plānu administratīvo procedūru vienkāršošanai pakalpojumu 
sniegšanas jomā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ieviešanu 
Ministru kabineta rīkojums Nr.90 
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LV, 13.02.2009., Nr.25: 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.91 
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma 
"Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.110 
Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumus par banku aizņēmumiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.111 
Kārtība, kādā plāno un veic valsts pārvaldes funkciju auditu un ievieš funkciju audita 
ieteikumus 
Ministru kabineta instrukcija Nr.3 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē 
 
Ceturtdien un piektdien, 12. un 13.februārī ES Reģionu komitejas (RK) 
78.plenārsēdē tika izskatīti un apstiprināti vairāki Latvijas pašvaldību delegācijas 
iesniegtie grozījumi RK Pašiniciatīvas atzinumam „Vietējo un reģionālo pašvaldību 
būtiskā nozīme integrācijas politiku izstrādē un īstenošanā” un Latvijas 
delegācijas ierosinājumi RK atzinumam par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, EESK un RK „Teritoriālā kohēzija”. RK Pašiniciatīvas 
atzinumam „Vietējo un reģionālo pašvaldību būtiskā nozīme integrācijas politiku 
izstrādē un īstenošanā” (atsaucoties uz Eiropas Komisijas darba dokumentu 
“Pastiprināt pasākumus un pilnveidot instrumentus problēmu risināšanai integrācijas 
jomā”) pēc Rīgas domes deputāta, RK locekļa aizvietotāja Valda Liepiņa iniciatīvas 
Latvijas pašvaldību delegācijas vadītājs Edvīns Bartkevičs un delegācijas loceklis 
Tālis Puķītis iesniedza grozījumus, kurus atbalstīja arī vairāki somu, igauņu, 
lietuviešu un vācu kolēģi. Ar grozījumiem apstiprinātais RK atzinuma punkts tagad 
skan šādi: „Reģionu komiteja uzsver, ka integrācijas procesā svarīga nozīme ir 
izglītībai, īpaši uzņēmējvalsts oficiālās valsts valodas vai valodu apguvei.” Latvijas 
pašvaldību delegācija nepieciešamību minēt tieši oficiālo valsts valodu pamatoja ar 
to, ka imigrantu veiksmīga integrācija uzņēmējvalsts sabiedrībā ir atkarīga no labām 
valsts valodas zināšanām, bet ja tādas ir vairākas — vismaz vienas oficiālās valodas 
zināšanām. Bez minētajām zināšanām imigrantu iespējas sazināties un saprasties ar 
plašāku sabiedrību, iegūt piekļuvi kultūras mantojumam, izglītībai, veselības aprūpes 
un sociālajiem pakalpojumiem un darba tirgum ir ierobežotas. Šajā gadījumā nav 
pietiekami pārzināt valodu, kuru attiecīgajā valstī lieto, bet kurai nav oficiāla valsts 
valodas statusa. Latvijas delegācijas iesniegtie grozījumi tika ņemti vērā arī šajā RK 
atzinuma punktā: „Reģionu komiteja atbalsta dzimtās valodas mācīšanu, jo tas veicina 
uzņēmējvalsts valsts valodas vai valodu un zināšanu apguvi arī citos mācību 
priekšmetos.”  RK 78.plenārsēdē tika pieņemts arī pašvaldībām ļoti svarīgais RK 
atzinums par EK paziņojumu „Teritoriālā kohēzija”. Šajā RK atzinumā ir iekļauti 
arī vairāki Latvijas pašvaldību delegācijas ierosinājumi, kuros uzsvērta 
nepieciešamība uzlabot statistikas datus un prasība, lai ekonomiskā un sociālā 
kohēzija vienmēr būtu kohēzijas primārie mērķi. 

ES RK 78.plenārsēdē piedalījās: Nellija Kleinberga, Tālis Puķītis, Edvīns 
Bartkevičs, Aleksandrs Lielmežs, Andris Vaivods, Indra Rassa un Guntars 
Krieviņš. 

Pilnu RK 78.plenārsēdes darba kārtību skatiet šeit: 
http://www.toad.cor.europa.eu/CORAgendaDocuments.aspx?pmi=pjX4QPdeV2c%3d 
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Vairāk nekā 400 Eiropas pilsētas, parakstot „Pilsētas mēru paktu”, apņēmās 
pārsniegt ES enerģētikas mērķi — līdz 2020. gadam par 20 % samazināt CO2 
emisijas, t.sk. Rīga. Eiropas vērienīgie mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas jomā tiks sasniegti tikai tad, ja Eiropas valstu vietējās un reģionālās 
iestādes apvienojas un sadarbojas kā partneri. Pakts nav paredzēts tikai lielajām 
pilsētām — mazākas pilsētas, kā arī reģioni kopumā ir jāmudina parakstīt paktu un 
uzņemties atbildību par vidi.  
Mēru iniciatīvas līguma atbalsta aģentūra pilsētām piedāvā konsultācijas 
energoefektivitātes plānu izstrādē. Tāpat EK aģentūras eksperti ir gatavi piedalīties 
pilsētu rīkotās sanāksmēs un sniegt informāciju par Mēru iniciatīvas līgumu un ar to 
saistītiem tematiem. 
EK sadarbībā ar EIB īstenos projektu, kura ietvaros pilsētām tiks sniegta palīdzība 
energoefektivitātes projektu izstrādē. Kā jau minēts iepriekš EK sniedz atbalstu 
līguma īstenošanai gan caur Viedas enerģijas programmu, Concerto programmu, ES 
SF pasākumiem energoefektivitātei, Eiropas investīciju bankas kredītiem, ekonomikas 
atveseļošanas plānu utt.  
Arī citas Latvijas pilsētas ir aicinātas iesaistīties un parakstīt Mēru iniciatīvas 
līgumu! 
Info: www.eumayors.eu un http://www.managenergy.net/com.html  
 
ASTUTE (Progresīvs ilgtspējīgs transports pilsētās, lai veicinātu lietderīgu 
enerģijas izmantošanu) ir 3 gadu programma, kas darbojās no 2006.-2009.gadam kā 
daļa no EK rīcības programmas par viedas enerģijas izmantošanu. ASTUTE piedalījās 
pilsētas no 6 dalībvalstīm. Šīs sadarbības rezultātā ASTUTE nāca klajā ar izstrādātiem 
labas prakses piemēriem par ilgtspējīgu transporta plānošanu un veicināšanu visā 
Eiropā, kā arī jauniem instrumentiem. Info: http://www.astute-eu.org  
 
Programmas: 
 
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pašvaldībām par kaimiņattiecību politiku. 
Iesniegšanas termiņš ir 27.02.2009! Tās mērķis ir veicināt savstarpēju izpratni, 
dialogu un sadarbību starp vietējām ES dalībvalstīm, kā arī uzlabot pašvaldību spējas 
attiecībā uz labas pārvaldības principiem, jo īpaši, lai sasniegtu ilgtspējīgas pilsētas 
attīstības plānošanu. Papildus informācija: 
http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1530 
 
Uzsaukums Marco Polo programmā!  
Šogad pieejami 62 miljoni eiro, lai novirzītu kravu pārvadājumus no zemes ceļiem uz 
dzelzceļu, jūras un upju ceļiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 2009.gada 8.maijam! 
2009.gada informācija tagad ir pieejama: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2009_en.htm. 
 
Viedās enerģijas programma! (Intelligent Energy)  
Marta beigās tiks izsludinās uzsaukums Eiropas projektiem par energoefektivitāti un 
lielāku atjaunojamo resursu izmantošanu. Pieejamais finansējums 65 miljoni eiro, 
75% ES līdzfinansējums. Projektu pieteikšana noslēgsies pirms vasaras atvaļinājuma. 
Pilns uzsaukuma teksts pieejams: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
 
Pasākumi: 
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2009. gada 19.-20 februārī Roterdamā norisināsies seminārs „Jauna 
rokasgrāmata par tīras degvielas politiku Eiropā. Rokasgrāmata pamatojas uz 
pieredzi, kas gūta no reāliem projektiem, kas veiksmīgi pabeigta Eiropas pilsētās. 
Papildus informācija: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1532 
 
Eiropas sociālo mājokļu komiteja 27.02.09 Francijas pilsētā Bordo rīko semināru 
„Demogrāfiskās izmaiņas, mobilitāte un mājokļi kā izaicinājums teritoriālai 
kohēzijai Eiropā” Papildus informācija par semināru: http://www.cecodhas.org. 
 
  

Ilze Zilgalve, LPS praktikante, Brisele@lps.lv   
Evita Gržibovska, LPS Pārstāvniecības vadītāja, evita@lps.lv  

 
Pielikumos 
1.pielikumā – LPS, LDDK un LBAS kopīgās prasības valdībai; 
2.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Zemkopības ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „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-128); 
3.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 
Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.236 „Plānošanas reģiona 
teritorijas plānošanas noteikumi”” (VSS-150); 
4.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu 
veidi, prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo 
atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai” (VSS-147); 
5.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Zemkopības ministrijas sagatavoto 
MK noteikumu projektu „Grozījumi 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”” (VSS-133);  
6.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Zemkopības ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 
7.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”” (VSS-132); 
7.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Tieslietu ministrijas sagatavoto 
ziņojumu „Par kadastrālās vērtēšanas attīstības modeļiem un to pilnveidošanas 
iespējām” (VSS-81); 
8.pielikumā – Dzīvnieku aizsardzības biedrības Ētikas padomes vēstule pašvaldībām; 
9.pielikumā – Dzīvnieku aizsardzības biedrības Ētikas padomes vadlīnijas kaķu 
sterilizācijai. 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


