
 1

 
 

 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

 
Šonedēļ 
Otrdien, 24.februārī, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde.  

Komiteja izskatīja jautājumu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 
13.aprīļa noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 
Komiteja neatbalsta grozījumos paredzēto, ka tiek izslēgta prasība pirms būves 
nodošanas ekspluatācijā saņemt VZD sagatavotu inventarizācijas lietu, tā vietā 
paredzot inženierkomunikāciju novietojumu uzmērījumus digitālā veidā. Komiteja 
neatbalsta šos grozījumus, jo uzskata, ka, lai projektētāji neatrastos interešu konfliktā, 
inventarizācijas lietu pēc būvju nodošanas ekspluatācijā jāsagatavo sertificētajam 
speciālistam vai būvuzraugam, kurš nav saistīts ar būvprojektu. Bez tam pasūtītājam 
var sadārdzināties izmaksas, jo tam vispirms jāsamaksā par digitālo uzmērījumu, pēc 
tam par inventarizācijas lietu. Komiteja neviennozīmīgi vērtēja arī piedāvātos 
grozījumus, kas paredz, ka sabiedriski nozīmīgu būvju pieņemšanai ekspluatācijā 
papildus jāsaņem arī Valsts būvinspekcijas, VUGD un Sabiedrības veselības 
aģentūras atzinumi, – arī tad, ja šīs institūcijas tehniskos un īpašos noteikumus nav 
izdevušas, jo pašreizējais sabiedriski nozīmīgo būvju definējums nav pietiekami 
korekts. Komiteja atbalstīja grozījumus noteikumu sadaļā, kas paredz, ka būvprojekta 
autors un valsts būvinspektors var nepiedalīties būves pieņemšanas komisijā, ja tie ir 
snieguši pozitīvu atzinumu. 

Komiteja izskatīja jautājumu par pašvaldību iespēju piesaistīt ES līdzekļus 
ceļu un ielu sakārtošanai. Aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” 
kopējais finansējums plānošanas periodā 42.16miljoni latu un ”Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 10.8 miljoni latu, attiecīgi Rīgas pilsētā 
8.227 miljoni latu. Pašlaik šo aktivitāšu ieviešanā izsludināti konkursi, kopā iesniegti 
99 projekti, tai skaitā tranzītielām 11 projekti par kopējo summu 21.6 miljoni. 
Pieejamais finansējums 4.3 miljoni latu šajā gadā.  

Komiteja nolēma: 
1. Ņemot vērā, ka pašvaldību mērķdotācijas 2009.gadā ir samazinātas uz 

pusi, pieprasīt valdībai kā kompensāciju palielināt finansējumu uz 
augstākminētajām aktivitātēm. 

2. Noteikt, ka jau šogad uz šīm aktivitātēm jāizsludina 2.kārtas konkursi. 
3. Izsludinot konkursa 2.kārtu, paredzēt izmaiņas Ministru kabineta 

noteikumos ”Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma, kas reglamentē ”3.2.1.2. aktivitātes 
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ieviešanas kritērijus. Šo 
noteikumu 56.18 punkts nosaka, ka pieteikt var tranzītielas, kuras atrodas 
uz valsts galvenā autoceļa vai 1.šķiras autoceļa (ja tas apdzīvotās vietas 
teritorijā pievienojas valsts galvenajam autoceļam) maršruta 
turpinājumam. Šāds formulējams principā no ES finansējuma tranzītielu 
sakārtošanai izslēdz gandrīz trešo daļu no rajonu centru pilsētām. 
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Komiteja vienojās par kārtību, kāda veicama sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizācijā pēc 2009.gada 1.jūlija un aicina pašvaldības, pieņemot 
rajona reorganizācijas plānus, paredzēt tajos starpnovadu sabiedriskā transporta 
organizācijas komisijas izveidošanu, kas būtu pilnvarota pieņemt lēmumus par 
atsevišķu maršrutu slēgšanu vai atvēršanu, tarifu paaugstināšanu u.c. jautājumiem. 

Komiteja vienojās par kārtību, kādā veicama pašvaldību mērķdotāciju 
sadalīšana pašvaldību autoceļiem un ielām pēc 2009.gada 1.jūlija un ierosina 
pašvaldībām izmantot šādu kārtību: 

1. Lai nodrošinātu mērķdotāciju izmaksu nepārtrauktību, līdz šī gada 
beigām paredzēt saglabāt esošo norēķinu kārtību. (Pašlaik atsevišķu 
finansējumu saņem 113 pašvaldības) 
2. Aicināt pašvaldības līdz šī gada 1.aprīlim pieņemt lēmumu rajona 
līmeņa pašvaldībās, paredzot rajonu padomju institūcijām deleģējumu 
veikt mērķdotāciju pārskaitīšanu novadu pašvaldībām atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.173 pēc 2009.gada 1.jūlija. 
3. Lai nodrošinātu optimālus mērķdotāciju sadales principus un atsaucoties 
uz VAS „ Latvijas valsts ceļi” priekšlikumiem, komiteja aicina līdz šī gada 
1.decembrim novadu pašvaldībām veikt viņu pārziņā vai īpašumā esošo 
ielu un autoceļu pārreģistrāciju. 
4. Uzdot LPS padomniekam A.Salmiņam sagatavot vēstuli rajonu 
padomēm. 
 

Izskatot VAS „Autotransporta direkcija” (sk. pielikumu Nr.5) vēstuli par sabiedriskā 
transporta finansējumu un Ventspils pilsētas un Jelgavas pilsētas domju vēstules 
(attiecīgi pielikumi Nr.6 un Nr.7), komiteja atzīmē: 

1. Atbalstīt Ventspils pilsētas un Jelgavas pilsētas domju viedokli un lūgt 
VAS „Autotransporta direkcija” pārskatīt pilsētu maršrutu pārvadājumu 
zaudējumu metodiku; 
2. Atzīt par nepieļaujamu situāciju, ka atsevišķām republikas nozīmes 
pilsētām valsts atbalsts tiek samazināts vairāk par 60% salīdzinājumā ar 
2008. gadu. 

 
Izskatot jautājumu par civilās aizsardzības jautājumiem saistībā ar pašvaldību 

administratīvo teritoriālo reformu, komiteja nolēma: 
1. Atzīt par nelietderīgu civilās aizsardzības komisiju izveidošanu katrā 

novadā; 
2. Noteikt, ka ir atbalstāms priekšlikums par apvienoto civilās 

aizsardzības komisiju izveidošanu apjomā, kas nav mazāks par esošo 
rajonu teritoriālajām robežām; 

3. Atzīt, ka pašreizējais novadu pašvaldību atbildības regulējums civilās 
aizsardzības jautājumos nav noteikts pietiekami konkrēti, neskaidri ir 
civilās aizsardzības komisiju izveidošanas kritēriji. 

4. Uzdot LPS padomniekam A.Salmiņam šo jautājumu iekļaut LPS un 
Iekšlietu ministrijas 2009.gada sarunu tēmās. 

Aino Salmiņš, 29166924, aino.salmins@lps.lv 
 

Piektdien, 27. februārī, LPS notiek pašvaldību būvvalžu vadītāju sanāksme, kurā 
tiek izskatīts jautājums par jaunā Būvniecības likuma projektu. Sanāksmē piedalās 
Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta pārstāvji. 
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Piektdien, 27.februārī, Daugavpils rajona Kalupes pagasta padomē notiek Pagastu 
apvienības valdes sēde, kurā tiek apspriesta novadu pašvaldību izveidošana: 
politiskie, ekonomiskie un juridiskie aspekti: Daugavpils rajona pieredze novada 
veidošanā; problēmjautājumi: darba nepārtrauktības nodrošināšana, bāriņtiesas 
pilnvaru laiks, notariālās darbības pagastu pārvaldēs, CAR, novada reģistrācija VID, 
arhīva jautājumi; juridiskās aktualitātes. Tiek diskutēts arī par PAV priekšlikumiem 
LPS 19.kongresa dokumentu projektiem.  
 
Pēc Latvijas Nacionālo partizānu apvienības ierosinājuma, Latvijas Pašvaldību 
savienība aicina pašvaldības sadarboties un iespēju robežās pārņemt savā pārziņā 
piemiņas zīmes, kuras uzstādītas, godinot kritušos nacionālos partizānus, kuri cīnījās 
par Latvijas neatkarību no 1944. līdz 1956.gadam. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 3.martā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 
    1.Par likumprojektu „Par pašvaldību regulējošo tiesību  
normu statusu ekonomiskās krīzes apstākļos” 

 
M.Pūķis 

    2.Par sarunām ar Starptautisko Valūtas fondu                    A.Jaunsleinis 
    3.Par patērētās gāzes apmaksas problēmām pilsētās         N.Kleinberga 
    4.Informācija par ES Reģionālās komitejas plenārsēdi        E.Bartkevičs 
    5.Dažāda informācija.  
  
Piektdien, 6.martā, plkst. 12.00 Preiļu rajonā – Līvānu un Preiļu novados – notiks 
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme. Pulcēšanās Līvānu 
Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā – Līvānos, Domes ielā 3. Paredzēta 
iepazīšanās ar rajona un novadu attīstību un interesantākajiem objektiem. Sanāksmes 
darba kārtību lūdzam skatīties 3. pielikumā.  
                                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 
 
Piektdien, 6.martā, pulksten 11 LPS 3.stāva zālē notiks darba grupa sēde par 
priekšlikumiem zvejniecības jautājumos. 
 
Otrdien, 10.martā, pulksten 13 Bauskas rajona padomes telpās notiks Lielupes 
baseina apsaimniekošanas plāna apspriešana. Uzaicinājumu skatiet pielikumā 
Nr.4. LPS aicina plāna apspriešanā aktīvi iesaistīties katru pašvaldību, jo pēc plāna 
apspriešanas varētu sekot normatīvie akti, kas uzliks pašvaldībai pienākumus plānā 
noteikto vides kvalitātes mērķu sasniegšanai un prasīs rīcības, kuru izpilde savukārt 
 prasīs finanšu līdzekļus.    
 
Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā. 
Aicinājumu skatiet pielikumā Nr.1. 
 
LPS nesaskaņo 

• IZM sagatavotos grozījumus 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-140) (Pielikums Nr.2) 
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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-302. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 
„Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu 
un anulēšanu”   
VSS-303. Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai 
jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai   
VSS-304. Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.972 
„Noteikumi par neizīrēta valsts dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā”   
VSS-305. Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles 
organizēšanu”   
VSS-306. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.772 
„Mājokļu monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība”   
VSS-307. Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumos Nr.324 „Par 
valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā”   
VSS-311. Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumos Nr.267 
„Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums”   
VSS-312. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 
„Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem”  
VSS-313. Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 
„Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un 
neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”   
VSS-314. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.205 
„Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā pašvaldības 
dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala 
atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto 
īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda”   
VSS-315. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 
„Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā 
nodrošināšanā”   
VSS-316. Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 
„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo 
dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”   
VSS-317. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.711 
„Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās 
mājas vai dzīvojamās telpas nomu”   
VSS-326. Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.499 
„Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi”   
VSS-298. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.142 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”   
VSS-299. Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcija 2009.-
2013.gadam   
VSS-300. Kārtība, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar 
tajos ietilpstošajām pašvaldībām   
VSS-329. Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā  
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Latvijas Vēstnesī 
  
LV, 25.02.2009., Nr.31: 
Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" 
Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā  
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.133 
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par 
dabas liegumiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.134 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". Precizējot iepriekš publicēto 
Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.91 
Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.127 
Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.128 
Par Vides ministrijas lēmumiem par mikroliegumu izveidošanu 
Vides ministrijas dienesta informācija Nr.3-07-3/872 
 
 Informācija no LPS Pārstāvniecības ES 

Reģionu komitejā: 

16.februārī norisinājās RK Ārējo attiecību komisijas (RELEX) sēde, kurā 
piedalījās Siguldas domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis un Skrundas domes 
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, kuri iesniedza un aizstāvēja priekšlikumus ar 
mērķi izcelt un stiprināt enerģētiskās ilgtspējas jautājumus RK atzinuma projektā par 
ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Kompromisa rezultātā atzinumā tika iekļauts 
šāds papildinājums: uzsver, ka Eiropas Komisijas noteiktā stratēģijas virzība 
nepārprotami liecina, ka ilgtspējīgas attīstības pamatā ir trīs pīlāri, proti, vides, 
ekonomiskā un sociālā ilgtspējība; papildus jāmin tas, cik nozīmīgi ir enerģijas 
jautājumi BJR, kas būtu attiecīgi jāatspoguļo stratēģijā. Droša un ilgtspējīga pieeja 
enerģijai ir izšķiroši svarīga reģiona ekonomiski ilgtspējīgai attīstībai.  

17. un 18.februārī norisinājās RK Ilgtspējīgas attīstības komisija (DEVE), kurā 
piedalījās Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, Mālpils pagasta 
padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs un Līvānu novada domes 
priekšsēdētājs Andris Vaivods. Sēdē tika skatīts RK atzinuma projekts „Enerģētikas 
stratēģiskais pārskats un ēku energoefektivitāte”, kurā delegāti atbalstīja 
grozījumus, kuri stiprina pašvaldību kā stratēģisko partneru lomu direktīvas 
īstenošanā, kuri uzsver bažas par gaidāmajiem izdevumiem pašvaldībām šīs direktīvas 
īstenošanā, tāpat uzsver finansējuma nepieciešamību kvalificētu ekspertu apmācībai 
(ēku energoefektivitātes analīzes veikšanai). Tāpat Edvīns Bartkevičs aicināja DEVE 
komisijas priekšsēdētāju uz nākamo sēdi ielūgt Čehijas prezidentūras pārstāvjus, kuri 
varētu iepazīstināt RK ar prezidentūras plānotajām aktivitātēm vides, un it īpaši 
enerģētikas jomā.   
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19.februārī norisinājās RK Ekonomikas un sociālo lietu komisijas (ECOS) sēde, 
kurā piedalījās Rīgas domes deputāts Edmunds Krastiņš un Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš. Sēdē skatīja RK atzinuma projektu par 
pašvaldību lomu ekonomikas atveseļošanas plānu īstenošanā, kuriem tika iesniegti 
arī priekšlikumi no Latvijas. Vairāki no tiem arī tika atbalstīti: par to, ka izstrādājot 
nacionālos ekonomikas atveseļošanas plānus, nepieciešams rūpīgi izvērtēt plānos 
ietverto taupības pasākumu ietekmi uz valsts sociāli ekonomisko stāvokli 
ilgtermiņā, jo nepārdomāts nelielu līdzekļu ietaupījums var draudēt ar lielākiem 
zaudējumiem nekā ieguvumiem, kas ilgtermiņā vēl var palielināties. Tāpat atzinumā 
tika iekļauts Latvijas delegātu ierosinātais punkts par to, ka dalībvalstu un to 
pašvaldību pakalpojumi ir galvenā publisko pakalpojumu daļa, kas vistiešāk ietekmē 
iedzīvotāju spēju pārdzīvot pasaules ekonomisko krīzi, bet ievērojamais budžeta 
samazinājums dalībvalstīs to pašvaldībām ļaus nodrošināt patstāvīgo funkciju 
izpildi tikai sašaurinātā apjomā, un tai pat laikā arī šādos apstākļos jāsaglabā 
tiesiskuma principi Eiropas Savienībā un katrā dalībvalstī kā pamatu iedzīvotāju 
uzticībai publiskajai varai.  

Evita Gržibovska, LPS priekšsēža padomniece ES jautājumos, evita@lps.lv, +32 
2 5501262 

Izmantojiet iespēju: 

Zināšanu saziņa (Knowledge Contact) ir Eiropā izveidots projekts par to, kā 
izveidot ciešu sadarbību starp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un 
zinātni, uzņēmumu straujākas izaugsmes veicināšanai.  
Centrāldānijas reģions, sadarbībā ar Orhusas universitāti (Biznesa un tehnoloģiju 
institūus AU-IBT) un vietējām biznesa padomēm, veicina sadarbību starp 
zinātniekiem un nelieliem uzņēmumiem, kas bieži nav informēti par izaugsmes 
iespējām piesaistot zinātniekus.  
Projekta mērķis: 1) palielināt MVU skaitu, kas piesaista zinātniekus; 2) atbalstīt 
sadarbību, partnerattiecības un kopīgo tīklu starp uzņēmumiem un izglītības un 
pētniecības iestādēm saistītām ar reģionālā biznesa izaugsmi; 3)nodrošināt labāku 
sadarbību starp izglītības un pētniecības iestādēm reģionos un uzņēmumiem lauku 
apvidos. Ieinteresētiem lūdzu pieteikties līdz 12.05.09: finnp@hih.au.dk projekta 
mājas lapa: http://www.videnskontakt.dk/  

Eiropas veselības balva žurnālistiem. Tiks vērtēti iespiestie un tiešsaistes raksti, kas 
publicēti no 2008. gada 2. Jūlija (kad tika pieņemta pirmā iniciatīva “Eiropa 
pacientiem”) līdz 2009. gada 15. jūnijam. 2009. gada rudenī 27 finālistus aicinās uz 
Briseli uz semināru par ES veselības jomas jautājumiem un prestižu balvas 
pasniegšanas ceremoniju, ko rīkos komisāre Vasiliu. Galvenā balva būs 5000 eiro, 
otrās balvas ieguvējs saņems 3000 eiro, savukārt trešās ― 2000 eiro. ES veselības 
jomas balvu žurnālistiem un kampaņu “Eiropa pacientiem” finansē no otrās Kopienas 
veselības programmas 2008.―2013. gadam līdzekļiem. Žurnālisti tiek aicināti 
iesniegt rakstus, izmantojot tiešsaistes veidlapu tīmekļa vietnē “Eiropa pacientiem”. 

Eiropas Komisijas Paplašināšanās Ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes 
Preses asociāciju un Café Babel aicina piedalīties 2009. gada konkursā „Eiropas 
Jauno žurnālistu balva”. Konkurss norisinās no 2009. gada 1. februāra līdz 31. 
maijam. Visu konkursa darbu tematiem jāatspoguļo ES paplašināšanās un/vai Eiropas 
nākotnes redzējums. Dalībniekiem jābūt vecumā no 17 līdz 35 gadiem un jāpārstāv 
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kāda no ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm vai potenciālām kandidātvalstīm 
(Rietumbalkāni un Turcija). Dalībnieki var pieteikties konkursam šim mērķim īpaši 
paredzētā mājas lapā: www.EUjournalist-award.eu.  
 
Eiropas pierobežu reģionu asociācija (AEBR) ir izveidojusi interneta darba 
grupu par pētniecību, attīstību un inovācijām pierobežu reģionos. Šī foruma adrese: 
http://forum.aebr.net. Foruma viesi sākotnēji var lietot paroli un lietotāja vārdu : 
“aebr”.  
 
Pasākumi: 
EK 2009.gada 4. martā Briselē rīko Eiropiešu e-līdzdalības dienu. Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju attīstība ir izmainījusi politisko vidi. Pilsoņiem ar šo jauno 
instrumentu palīdzību ir vairāk pieejama informācija un ari iespējama aktīva 
līdzdalība sabiedriskos procesos. Sīkāka informācija: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/eparticipation/2009/conference/ 

2009. gada 19.-21. martā, Gēteborgā Zviedrijā notiks 4. starptautiskā konference 
„Par Nākotnes pilsētu transportu” - piekļūšana un pārvietošanās nākotnes pilsētās. 
Reģistrācija mājas lapā: www.fut.se 

Ielūgums piedalīties 6. Eiropas forumā par ekoinovācijām, kas notiks 2009. gada 
2.-3. aprīlī, Berlīnē (Vācijā). Forumā pievērsīsies jautājumiem par tehnoloģiju 
pārnesi, veidojot partnerattiecības, lai stimulētu atjaunojamo ekonomiku. Pasākums ir 
bez maksas. Reģistrācija: 
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2009/1st_forum/ Login: etap; parole: 
transfer 
 

Ilze Zilgalve, LPS Pārstāvniecība Briselē 
 
Jaunnedēļ – ceturtdien un piektdien, 5. un 6.martā, – Prāgā notiks Eiropas 
Reģionu un pilsētu samits, kurā uzstāsies bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga un piedalīsies arī Latvijas pašvaldību delegācijas RK pārstāvji: 
Ligita Gintere, Jānis Neimanis, Indra Rassa, Nellija Kleinberga, Edmunds 
Krastiņš, Tālis Puķītis un Aleksandrs Lielmežs. 
 
Pielikumos 
Nr.1 – LPS aicinājums pašvaldībām piedalīties Lielajā talkā 18.aprīlī; 
Nr.2 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par IZM sagatavotos grozījumus 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-140);  
Nr.3 – darba kārtība pašvaldību izpilddirektoru 6.marta sanāksmei Preiļu rajonā; 
Nr.4 – uzaicinājums uz Lielupes baseina apsaimniekošanas plāna apspriešanu 
10.martā pulksten 13 Bauskas rajona padomes telpās. 
Nr.5, 6, 7 – Autotransporta direkcijas, Ventspils domes un Jelgavas domes vēstules 
par sabiedriskā transporta finansējumu. 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
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LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  
29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


