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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

___________________________________________________ 
Sēru vēsts 
Ligita Začesta 

1955.gada 12.aprīlis – 2009.gada 19.februāris 
19.februārī pulksten 10 no rīta mūžībā aizgāja Ligita Začesta – vienmēr stiprā 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dibinātāja un ilggadējā ģenerālsekretāre. 
Vienmēr stiprā – tik stiprā, ka mēs tā arī neredzējām viņu slimu. Mēs visi kopā ar 
Ligitu pēdējo reizi bijām 10.novembrī, kad pulcējāmies Pašvaldību savienībā, lai 
atcerētos no Latvijas Republikas 90 gadiem tos brīžus, kurus paši esam piedzīvojuši. 
Bet jau 25.februārī pulksten 15 Ligita Začesta dosies savā pēdējā gaitā no Asaru 
kapsētas kapličas. 
_____________________________________________________________________ 

 
Šonedēļ 
Pirmdien, 16.februārī, LPS notika Novadu slimnīcu apvienības dibināšanas 
sanāksme. Apvienība tika nodibināta un par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Slokas 
slimnīcas vadītājs Aivars Smagars. Par viņa vietnieku ievēlēts Ādažu slimnīcas 
vadītājs Pēteris Pultraks. Valdē vēl tika ievēlēti: Viļānu slimnīcas vadītājs J.Vidiņš, 
Saulkrastu slimnīcas vadītāja S.Ancāne un Auces slimnīcas vadītājs V.Jēkabsons. 
Tika pieņemts Novadu slimnīcu apvienības nolikums un nolemts apvienības interešu 
aizstāvībai piesaistīt juristu Lauri Liepu. Apvienības sanāksmes tiks sasauktas reizi 
ceturksnī. 
 
Otrdien, 17.februārī, notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde. Tajā izskatīja teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas jauno kārtību. Par to 
ziņoja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Attīstības 
plānošanas departamenta (APD) Attīstības novērtēšanas nodaļas vadītājs Raivis 
Bremšmits, piedaloties RAPLM APD direktoram Artim Grīnbergam, Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras Analīzes un pētniecības koordinācijas departamenta 
direktoram Ralfam Spādem un analītiķei Valentīnai Locānei. Par valsts pārvaldes 
un pašvaldību attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumiem ziņoja 
Valsts kancelejas direktores vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas 
koordinācijas lietās Baiba Pētersone, piedaloties Valsts kancelejas Politikas 
koordinācijas departamenta vadītājam Mārtiņam Krieviņam un konsultantam Jānim 
Andžānam. 

R.Bremšmits raksturoja RAPLM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā 
vērtībām” kā līdzšinējās attīstības indeksa aprēķināšanas metodikas piemērojumu 
jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam bez kardinālas metodikas maiņas. 
Jauns ir tas, ka te dotas aprēķinātās indeksa vērtības gan saskaņā ar esošo 
administratīvo iedalījumu, gan jaunajam iedalījumam pēc vienas un tās pašas 
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metodikas. A.Grīnbergs aicināja neiedziļināties šajos rādītājos vai to izstrādes 
metodikā, jo ir jāatzīst, ka metodika ir nepilnīga. Viņš aicināja ieteikt tos rādītājus, 
kuri precīzāk raksturotu teritorijas attīstību. R.Spāde atzina, ka būtiskākās ir 
statistikas problēmas, jo ne visus datus var dabūt novadu griezumā un, otrkārt, dati 
dabūjami ļoti vēlu, tā, piemēram, 2009.gada indeksi raksturo 2007.gada situāciju, kad 
bija pavisam citi apstākļi attīstībai. Pēc debatēm komiteja nolēma: atbalstīt 
priekšlikumu turpināt darbu pie jaunas attīstības indeksa noteikšanas metodikas 
izstrādes un izskatīt komitejā ministrijas un aģentūras priekšlikumus šā gada maijā. 

Ar attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas MK noteikumu projektu 
iepazīstināja B.Pētersone. Viņa uzsvēra, ka noteikumu projekta 4.punkts atļauj 
pašvaldībai izvēlēties risināmajam jautājumam atbilstošāko dokumenta veidu no 
noteikumos minētajiem. G.Lukstiņa uzsvēra, ka nav pieļaujama situācija, ka 
vienlaicīgi veidojas trīs atšķirīgas attīstības plānošanas sistēmas – viena saskaņā ar 
Attīstības plānošanas sistēmas likumu, otra – saskaņā ar telpiskās plānošanas attīstības 
koncepciju un trešā – izskatāmā, kura balstās uz savulaik, pirms Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma pieņemtajām Politikas plānošanas sistēmas pamatnostādnēm. 
M.Gruzītis norādīja, ka pašvaldību attīstības plānošanā jāizmanto jau esošie 
dokumenti, piemēram, gadskārtējais Vadības ziņojums pēc zvērināta revidenta 
slēdziena, kā gada publiskais pārskats. M.Pūķis uzsvēra, ka noteikumi varbūt derīgi 
”miera laikā”, bet pašlaik, krīzes apstākļos jāmeklē efektīvāki risinājumi. Komiteja 
nolēma: 1) atzīt, ka iesniegtais noteikumu projekts orientēts uz nozaru ministriju 
vajadzībām, bet nav tieši piemērojams vietējo pašvaldību situācijām; 2) pašvaldību 
attīstības plānošanas sistēmai jāņem vērā pašvaldību darbības cikls – četri gadi, 
nepieciešamība pēc ilgtermiņa plānošanas dokumenta teritoriālplānošanas 
vajadzībām, iespēja krīzes situācijā rīkoties nekavējoties un variabli.  

Jānis Piešiņš, 29285721, janis@lps.lv  
 

Otrdien, 17.februārī, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas Informātikas 
jautājumu apakškomitejas sēde. Par pašvaldību grāmatvedības informācijas 
sistēmas un elektronisko lietvedības reģistru nodošanu glabāšanā elektroniski valsts 
arhīvā informēja Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas daļas vadītāja Inta 
Feldmane un Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktora vietnieks 
Reinis Grīgs, kā arī arhīva direktore Inta Kaņepāja. Par pašvaldību darba 
organizāciju jaunajos novados stāstīja Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts un 
pašvaldību informācijas sistēmu departamenta direktors Guntis Pilsētnieks, viņa 
vietniece pētniecības un IT jautājumos Vita Narnicka un Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta direktora vietniece 
pašvaldību informatizācijas jautājumos Ārija Bērziņa. Sēdes dalībnieki apsprieda 
MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot 
internetu un datorus” 

Arhīva pārstāvji informēja, ka pašvaldību institūciju informācijas sistēmās, 
reģistros, datu bāzēs esošo elektronisko datu/dokumentu arhivēšanas kārtība 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ir aprakstīta Latvijas valsts arhīvu mājas 
lapā http://www.arhivi.lv/index.php?&1646 Arhīva pārstāvji atgādināja: ja 
pašvaldībās kopš 2006.gada ir elektroniskā grāmatvedības un lietvedības uzskaite, tad 
ziņas arhīvam no šīm sistēmām ir jānodod tikai elektroniskā veidā. Tas ir – no 
lietvedības sistēmām tikai dokumenti, kas ir ilglaicīgai glabāšanai (ja tiek veikta 
sarakstes uzskaite, tad tā nav nepieciešama), ja to pieļauj dokumentu vadības sistēma. 
No grāmatvedības programmām nevajag 1100 un 1200 kontu grupas. Par 
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centralizētajām informācijas sistēmām, kuras izmanto pašvaldības, piemēram, LIIS, 
PVIS – šīs sistēmas un dati arhīvam tiks nodotas centralizēti no sistēmu turētājiem 
(IZM un RAPLM). Līdzīgs princips varētu būt arī RAPLM pilotprojektu dokumentu 
vadības sistēmai „Namejs”. Gatavojot elektroniskos dokumentus nodošanai arhīvam, 
jāievēro 02.04.2002 MK noteikumu Nr.141. “Informācijas sistēmās esošo 
dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi” prasības. 
Papildu prasību nav. Ieteicams tomēr ir ievērot CD matricu tipu, kas tiek izmantotas 
datu kopēšanai. Vēlams, lai CD būtu nepārrakstāmie diski (CD-R). Atsevišķos 
gadījumos, ja ir liels informācijas apjoms tiek izskatīta arī DVD disku izmantošana 
(ļoti specifiskos gadījumos pieļaujama arī datoru cieto disku izmantošana). Zonālajos 
arhīvos elektronisko dokumentu nodošana NAV IESPĒJAMA. To var izdarīt tikai 
Rīgā, vislabāk, Šmerļa ielā 5, Rīgā, LV-1006, tel.7529822. Var to darīt arī Latvijas 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050, bet tad jums būs 
jāpievieno par vienu pieņemšanas nodošanas aktu vairāk. Arhīva pārstāvji solīja 
izveidot arhīvu lapā biežāk uzdoto jautājumu skaidrojumu. Lūgums pašvaldību 
darbiniekiem iesūtīt neskaidros jautājumus arhīva lapas sadaļā „Jautājumi, 
ierosinājumi” - http://www.arhivi.lv/index.php?&733 vai LPS - Guntars@lps.lv. 
Vajadzības gadījumā arhīva darbinieki ir gatavi braukt uz reģionālajām un rajonu 
sanāksmēm, kā arī uz konkrētām pašvaldībām, lai palīdzētu ar dokumentu 
sagatavošanu. Ja ir nepieciešama šāda veida palīdzība, tad lūgums kontaktēties ar 
arhīva direktori Intu Kaņepāju, tālr. 67529822, fakss 67529954 e-pasts: 
kanepaja@arhivs.apollo.lv 

Par pašvaldību darba organizāciju jaunajos novados G.Pilsētnieks informēja, ka 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir saņēmusi ĪUMEPLS vēstuli, ar kuru tiek 
paziņots, ka VRAA projektu aktivitātes ERAF projektu ietvaros ir atbalstītas, tas ir 
PVIS projekta tālākā attīstība būs iespējama. VRAA vēl tikai no Finanšu ministrijas 
jāsaņem līdzfinansējums projektu realizācijai (Ls 170 000). Nākotnē PVIS cer pārtapt 
ne tikai par dažu aplikāciju piedāvātāju pašvaldībām, bet darboties kā starpnieks starp 
valsts reģistriem, iestādēm un pašvaldībām. Tas ir, pašvaldībām būtu viens līgums ar 
VRAA par visām datu apmaiņām starp pašvaldībām un valsts iestādēm. V.Narnicka 
apliecināja, ka VRAA dara visu iespējamo, lai tām pašvaldībām, kas darbā izmanto 
PVIS programmatūru, būtu pēc iespējas mazāk problēmu, uzsākot darbu jaunajos 
novados. Ir veiktas sarunas ar Iedzīvotāju reģistru un Kadastra reģistru par jauno 
ATVK kodu izmantošanu gan reģistru pusē, gan PVIS programmatūrā. Problēma ir 
tajā apstāklī, ka jaunie kodi vēl ir jāapstiprina Ministru kabinetam. Iedzīvotāju reģistrs 
vēlētos pāriet uz jauno kodu sistēmu vienā naktī, tikai pagaidām nav zināms, kad tā 
nakts būs. Pagaidām ir uzstādījums, ka pašvaldību noslēgtie līgumi ar Iedzīvotāju 
reģistru un Valsts zemes dienestu par kadastra reģistra datu izmantošanu paliek spēkā 
līdz šā gada beigām.  

LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos G.Krasovskis informēja, ka 
LPS ir jāsniedz atzinums par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez 
maksas izmantot internetu un datorus”. 2009.gadā kopējais dotācijas apjoms 
pašvaldību bibliotēkām ir Ls 403 790, kas nodrošina interneta piekļuves 
nodrošināšanai abonēšanas maksas segšanu tikai 50% apmērā. Otrus 50% vajadzētu 
līdzfinansēt no pašvaldību budžetiem. LPS ir saņemti priekšlikumi no Saldus rajona 
padomes un Cēsu pilsētas domes izslēgt no noteikumu projekta nosacījumu, ka 
dotāciju var saņemt tikai tās pašvaldību bibliotēkas, kurām ir līgums ar valsts 
aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” un iekļaut noteikumos jaunu punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt interneta pieejamību atbilstoši 
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mērķdotācijas apjomam, ja pašvaldībām nav iespējas līdzfinansēt no saviem 
budžetiem interneta un datoru brīvas pieejamības nodrošināšanu. Par vienotā 
bibliotēku tīkla svītrošanu no teksta un līgumu ar VA „Kultūras informācijas 
sistēmas” G.Krasovskis paskaidroja, ka nebūtu vēlams to darīt, jo šī dotācija ir reizē 
arī kā Latvijas valsts līdzfinansējums Bila Geitsa fonda dāvātajai palīdzībai 
bibliotēku tīkla attīstībai. Apakškomitejas locekļi vienojās, ka LPS atzinumā ir 
jānorāda, ka mērķdotācija sedz tikai 50% no interneta piekļuves abonēšanas maksas 
un tas atstāj tiešu ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Tāpat jāiekļauj punkts, kas atļauj 
pašvaldībām ierobežot piekļuvi brīvi lietojamiem datoriem un internetam, ja tām nav 
iespējams nodrošināt līdzfinansējumu no saviem budžetiem interneta abonēšanas 
apmaksai. Šīs vienošanās būtu jāiestrādā pašvaldību un VA „Kultūras informācijas 
sistēmas” līgumos.  

Nākamās sēdes datums noteikts 17.marts plkst.11:00. Darba kārtībā iekļaujami 
jautājumi par pašvaldību sadarbību ar Iedzīvotāju un Kadastra reģistriem. Paredzēts 
sākt diskusiju par PVIS un ZZ Dats vienotas finansēšanas atbalstu no valsts budžeta 
un par sadarbības jautājumiem. Diskusijā jāuzaicina PVIS, ZZ Dats pārstāvji un tie 
pašvaldību pārstāvji, kas izmanto darbā vienu un otru programmatūru. 

Guntars Krasovskis, 29104238, Guntars@lps.lv   
 

Otrdien, 17.februārī, notika LPS Izglītības un kultūras un Bērnu, jaunatnes un 
ģimenes jautājumu apakškomitejas sēde, kurā LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis informēja par LPS izstrādāto likumprojektu „Par nepieciešamajiem krīzes 
perioda pasākumiem”. LPS šo likumprojektu 18.februārī iesniedza Ministru 
prezidentam Ivaram Godmanim, Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem un 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Likumprojekta būtība ir atļaut 
katrai pašvaldībai krīzes periodā, kad pašvaldībām katastrofāli trūkst finansējuma, 
pieņemt saistošos noteikumus par to, kādā apjomā pašvaldība spēj izpildīt likumu un 
MK normatīvu prasības, lai nenotiktu tā, ka pašvaldība naudas trūkuma dēļ bez 
jebkāda lēmuma nepilda likumu un MK noteikumu prasības un tādējādi tos pārkāpj. 
Atbilstoši LPS 4.februāra domes sēdē pieņemtajām LPS prasībām, Saeimai šis 
likums ir jāpieņem steidzamības kārtībā – līdz 1.martam. Likumprojektu skatiet 
pielikumā Nr.1, anotāciju – pielikumā Nr.2. 

Komiteja izskatīja arī jautājumu par situāciju pirmskolas izglītības sistēmā. 
LPS priekšsēža padomniece Olga Kokāne informēja, ka LPS ir iekļāvusi šīsnedēļas 
sarunās ar Starptautisko Valūtas fondu jautājumu par pirmskolas izglītības iestāžu 
pedagogu algām – par to, lai arī tiem pedagogiem, kas strādā ar bērniem līdz piecu 
gadu vecumam valdība turpinātu maksāt pašas noteiktu algu paaugstinājumu no valsts 
budžeta. Talsu rajona Laucienes pagasta padomes priekšsēdētāja Ina Jurkeviča 
sacīja, ka marts pašvaldībām būs kritisks, it sevišķi tām, kam ir izglītības iestādes, jo 
pašvaldības visu nevarēs samaksāt – uzturēt bērnudārzu un samaksāt algas 
pedagogiem. 

Komiteja apsprieda priekšlikumus LPS gadskārtējām sarunām ar Izglītības un 
zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas 
ietu ministriju. Priekšlikumus sarunām vēl var iesūtīt uz e-pastiem olga@lps.lv un 
elita@lps.lv   
 
Trešdien, 18.februārī, LPS notika Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas 
sanāksme. 
 
Trešdien, 18.februārī, ceturtdien, 19.februārī un piektdien, 20.februārī, notika 
LPS sarunas ar Starptautisko Valūtas fondu, kam LPS ir jau iesniegusi savus 
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priekšlikumus pašvaldību budžetu situācijas uzlabošanai un gatavo vēl jaunus 
priekšlikumus. 
 
Trešdien, 18.februārī, Ēnu dienā LPS darbiniekus ēnoja pieci vidusskolēni. LPS 
priekšsēdim Andrim Jaunsleinim kā ēna visur, arī sarunās ar Starptautisko Valūtas 
fondu, sekoja Rīgas 94.vidusskolas 12.klases skolniece Ieva Kubliņa, kas pēc 
vidusskolas beigšanas plāno studēt sabiedriskās attiecības. LPS tehnisko problēmu 
padomniekam Aino Salmiņam diskusijās gan Ekonomikas ministrijā, gan Saeimā 
sekoja Rīgas 3.vidusskolas 12.klases skolnieks Aigars Boruks, kurš plāno studēt 
Banku augstskolā un kļūt par uzņēmēju. LPS padomniecei bērnu, jauniešu un ģimenes 
jautājumos Elitai Kressei visur, arī Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu 
ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā, sekoja Krimuldas vidusskolas 11.klases 
skolniece Anna Zvejniece, kas plāno mācīties par skolotāju. LPS padomniekam 
sporta jautājumos Guntim Apīnim sekoja Rīgas 47 vidusskolas 12.klases skolniece 
Inta Kupirova, bet LPS padomniecei ārējo sakaru jautājumos Zanei Dūzei Ukrainas 
pašvaldību finanšu speciālistu vizīti vadīt palīdzēja Rīgas 32.vidusskolas 12.klases 
skolniece Diana Mirovščikova. 
 
Ceturtdien, 19.februārī, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas Dzīvokļu 
jautājumu apakškomitejas sēde, kurā tika izskatīts jaunās Sociālo mājokļu 
koncepcijas projekts. Šis projekts turpmāk paredz būvēt sociālās mājas tikai 
pensionāriem. Tajās pensionāriem tiktu nodrošināts sociālo pakalpojumu komplekss – 
piemēram bibliotēka, pirts, sociālā aprūpe mājās utt. Projekts neparedz sociālos 
dzīvokļus citiem maznodrošinātajiem, taču viņi varēs saņemt dzīvokļa pabalstu. 
Pamatojoties uz Rīgas domes un Liepājas domes priekšlikumiem, komiteja nolēma 
koncepcijas projektu atbalstīt. Taču, tā kā vairāku pilsētu domes bija pret to 
iebildušas, komiteja aicina pilsētu pašvaldības līdz februāra beigām iesūtīt savus 
viedokļus un priekšlikumus uz e-pastu aino.salmins@lps.lv. Marta sākumā 
koncepcijas projektu ir paredzēts izskatīt valdībā. Būtiski ir tas, ka šī koncepcijas 
neattiecas uz pašreizējām sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem, tā 
attieksies tikai uz tām sociālajām mājām, kuras būvēs pēc koncepcijas 
pieņemšanas MK!   
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 mācību vizītē uzturas Ukrainas pašvaldību finanšu 
speciālistu delegācija. Mācību vizīti projekta ietvaros organizē Latvijas Pašvaldību 
savienība sadarbībā ar Ukrainas pilsētu asociāciju. Vizītes laikā Ukrainas delegācija 
tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, viesojās Rīgas pilsētas pašvaldībā, 
Jelgavas rajona padomē un Valmieras pilsētas domē.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 24.februārī, LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde nenotiks. Par 
marta sēdi tiks paziņots atsevišķi. 
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Otrdien, 24.februārī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2004. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 299 „ Noteikumi par būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā” 
(Ziņo : B. Otersons – LPS padomnieks); 

2. Par aktivitāšu „ Tranzīta maršrutu sakārtošana pilsētu teritorijās” un        
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās”  realizācijas iespējām  

          (Ziņo : A. Židkovs – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks); 

3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta   
2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un 
iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un 
apstiprināšanas kārtību”, Par civilās aizsardzības jautājumiem saistībā ar  
pašvaldību administratīvi teritoriālo        reformu” 
(Ziņo: T. Mihailova – VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieka     
vietniece); 

4. Par grozījumiem likumā „ Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un     
kapitālsabiedrībām” 
(Ziņo : A. Salmiņš– LPS padomnieks); 

5. Informācija par aktuāliem jautājumiem enerģētikas jomā 
(Ziņo : P. Barons.– LPS padomnieks); 

6. Informācija par komitejas 27. janvāra pieņemto lēmumu izpildi attiecībā uz 
sabiedriskā transporta pārvadājumu organizāciju un finansējumu, pašvaldību 
autoceļu un ielu finansējumu. 
(Ziņo : A. Okmanis – Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs, A.Salmiņš 
– LPS padomnieks); 

7.  Dažādi. 
 
Trešdien, 25.februārī, pulksten 15 Asaru kapsētā – atvadas no LPS ilggadējās 
ģenerālsekretāres Ligitas Začestas. 
 
Piektdien, 27. februārī, plkst.1100 Rīgā, M.Pils ielā 1 (LPS 4. stāva zālē) LPS aicina 
pašvaldību būvvalžu vadītājus uz sanāksmi, kurā tiks izskatīts jautājums par jaunā 
Būvniecības likuma projektu. Sanāksmē uzaicināti piedalīties Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības departamenta pārstāvji, sanāksmes ilgums apmēram 2 
stundas. Likumprojekts atrodams LPS mājas lapā, sadaļā Komitejas/Tehnisko 
problēmu komiteja/27.02.2009. 
 
Piektdien, 27.februārī, pulksten 11 Daugavpils rajona Kalupes pagasta padomē 
notiks Pagastu apvienības valdes sēde. Darba kārtībā: 

1. Novadu pašvaldību izveidošana: politiskie, ekonomiskie un 
juridiskie aspekti: 

1.1. Daugavpils rajona pieredze novada veidošanā; 
1.2. problēmjautājumi: darba nepārtrauktības nodrošināšana, 

bāriņtiesas pilnvaru laiks, notariālās darbības pagastu 
pārvaldēs, CAR, novada reģistrācija VID u.c., arhīva 
jautājumi u.c. (vēl citus jautājumus, uz kuriem 
nepieciešamas RAPLM atbildes, lūdzu, līdz 
23.februārim iesūtiet LPS uz e-pastu sniedzes@lps.lv)  
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1.3. juridiskās aktualitātes. 
2. Gatavošanās LPS 19.kongresam, kas notiks 20.martā Skrundā 

(priekšlikumi dokumentu projektiem). 
3. Aktuāli jautājumi. Nākamā sēde – 19.martā Skrundā. 

 
Piektdien, 6.martā, Preiļu rajonā notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme. Darba kārtība pielikumā Nr.5. 
 
LPS nesaskaņo 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” (VSS-241) 
(Pielikums Nr.3) 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība kādā 
piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību 
bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus” (VSS-188) (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-269. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija 
noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un 
šo aizsargjoslu platumu""  
VSS-270. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspilī, Staldzenes ielā 61, 
saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"   
VSS-265. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija 
noteikumos Nr.331 "Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība""   
VSS-266. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"   
VSS-256. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa 
noteikumos Nr.152 "Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību 
šādas avārijas gadījumā""   
VSS-257. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra 
noteikumos Nr.966 "Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu 
veidošanas kārtību un finansējumu""   
VSS-258. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta 
noteikumos Nr.530 "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, 
izmantošanas un finansēšanas kārtība""   
VSS-272. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija 
noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un 
šo aizsargjoslu platumu""    
VSS-273. Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un 
nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   
VSS-244. Informatīvais ziņojums par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās 
reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu   
VSS-278. Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"   
VSS-279. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija 
noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  



 8

VSS-247. Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība"   
VSS-246. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašuma atdošanu reliģiskajām 
organizācijām""   
VSS-276. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija 
noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un 
kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""   
  
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


