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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Pašvaldību vadītāji! 
3.martā LPS valde nolēma, ka LPS 19.kongress notiks ceturtdien, 19.martā, 

pulksten 10 (reģistrācija un rīta kafija no pulksten 9) Skrundas kultūras namā, nevis 
20.martā, kā tika ziņots iepriekš. Datums mainīts sakarā ar to, ka ir mainījusies Valsts 
prezidenta Valda Zatlera darba kārtība, un viņam 20.martā ir jādodas ārzemju vizītē. 
Tiem, kas jau ir piereģistrējušies kongresam, nav jāpārreģistrējas. Ja gadījumā kāds 

nevar ierasties uz kongresu 19.martā, lūgums to darīt zināmu LPS sekretariātam pa e-
pastu: lps@lps.lv vai telefoniski 67226536, un jums tiks pārskaitīta atpakaļ dalības 

maksa par kongresu. Kongresa darba kārtību skatiet pielikumā Nr.2.  
Lūdzu, reģistrējieties kongresam LPS mājas lapā – šeit: 

http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=4&id=16  
 
Šonedēļ 
Otrdien, 3.martā, notika LPS valdes sēde, kurā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
un vecākais padomnieks Māris Pūķis informēja par to, ka LPS ir iesniegusi Ministru 
kabinetā likumprojektu „Par pašvaldību regulējošo tiesību normu statusu ekonomiskās 
krīzes apstākļos”. Valsts kancelejas jurists atbildes vēstulē LPS raksta: tā kā Latvijas 
valstī nav pieņemts likums par krīzi, tad krīzes nav un LPS iesniegtais likumprojekts 
nevarot tikt tālāk virzīts. LPS valde nolēma nosūtīt un LPS nosūtīja vēstuli par 
nepieciešamajiem krīzes perioda pasākumiem Valsts prezidentam Valdim 
Zatleram, Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem, Ministru prezidenta v. i. 
Ivaram Godmanim un Ministru prezidenta amata kandidātam Valdim 
Dombrovskim.  
Vēstuli skatiet šeit: http://www.lps.lv/jaunumi_a.php?k=971&lang=lv  
LPS valdes sēdē LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja arī par LPS sarunām 
ar Starptautisko Valūtas fondu, Skrundas pilsētas domes priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga informēja par patērētās gāzes apmaksas problēmām pilsētās, bet Latvijas 
delegācijas vadītājs ES Reģionu komitejā Edvīns Bartkevičs informēja par ES 
Reģionālās komitejas plenārsēdi.        
  
Piektdien, 6.martā, Preiļu rajonā – Līvānu un Preiļu novados – notika Latvijas 
pašvaldību izpilddirektoru sanāksme.  
 
Piektdien, 6.martā, LPS notika darba grupa sēde par priekšlikumiem 
zvejniecības jautājumos. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 10.martā, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēde.  
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Otrdien, 10.martā, pulksten 13 Bauskas rajona padomes telpās notiks Lielupes 
baseina apsaimniekošanas plāna apspriešana. Uzaicinājumu skatiet 8.infolapas  
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.  
 
Piektdien, 13.martā, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks Novadu apvienības 
sanāksme. Darba kārtībā: 1) Par LPS 19.kongresa dokumentu projektiem; 2) Par 
rīcības plānu pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstākļos pašvaldībās; 3) Par situāciju 
novados – LPS 19.kongresam iesniedzamais dokumenta projekts.  
 
Trešdien, 18.martā, pulksten 11 Skrundā tiekas Pagastu apvienības valde. Darba 
kārtībā iepazīšanās ar Kuldīgas rajonu un pulksten 14 – Pagastu apvienības valdes 
sēde. Pulksten 18 – LPS valdes paplašinātā sēde.  
 
Ceturtdien, 19.martā, pulksten 10 Skrundas kultūras namā notiks LPS 
19.kongress. Darba kārtību skatiet pielikumā Nr.2.   
 
Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā. 
Aicinājumu skatiet 8.infolapas pielikumā Nr.1. 
 
LPS nesaskaņo 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu 
„Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumā Nr.271 „Par 
Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām 
administratīvajām vienībām” (VSS-219) (Pielikums Nr.3) 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Būvju klasifikācija” (Pielikums Nr.4.) 

• Valsts kancelejas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Attīstības 
plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (Pielikums Nr.5) 

 
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-388. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"   
VSS-367. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra 
noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības 
noteikšanu""  
VSS-368. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra 
noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanas noteikumi""   
VSS-379. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""   
VSS-382. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""   
VSS-383. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija 
noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""   
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VSS-370. Rīkojuma projekts "Par būves Ludzā, Stacijas ielā 46, saglabāšanu valsts 
īpašumā"   
VSS-372. Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"   
VSS-374. Informatīvais ziņojums par 2008.gadā veiktajiem pasākumiem un darbībām 
civilajā aizsardzībā   
VSS-387. Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra 
protokollēmumā (prot. Nr.93 56.§) doto uzdevumu izpildi   
VSS-384. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra 
noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi""   
VSS-348. Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" atklāta konkursa 
nolikums"   
VSS-349. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko 
informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā 
sadarbība" programmās 2007.–2013.gadā apstiprinātajiem projektiem"   
VSS-366. Noteikumu projekts "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas 
brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām"   
VSS-390. Noteikumu projekts "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā"   
VSS-363. Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un 
nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"   
VSS-350. Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   
VSS-354. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija 
noteikumos Nr.283 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 
un pasākumu programmām""  
VSS-355. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 
noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""   
VSS-377. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  
  
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 03.03.2009., Nr.34: 
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.520 "Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.167 
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.173  
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija noteikumos Nr.534 "Par Latvijas 
Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgumu par Eiropas Savienības 
struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.181 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par 
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.184 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.septembra rīkojumā Nr.591 "Par 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.141  
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LV, 04.03.2009., Nr.35: 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.138 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.182 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti 
"TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.183 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā 
piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras 
sakārtošanai un attīstībai 2008.–2010.gadā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.188  
Funkciju audita plāns 2009.gada pirmajam pusgadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.147 
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojumā Nr.882 "Par fiskālās 
disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.150 
 
LV, 05.03.2009., Nr.36: 
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.150 
 
LV, 06.03.2009., Nr.37: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.608 "Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes 
stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa 
nolikums" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.201 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.609 "Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO darbības atbalsta 
programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.202 
Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.208 
Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto Valsts policijas, 
Drošības policijas, pašvaldības policijas darbinieki un robežsargi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.209 
Par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" pamatkapitāla palielināšanu 
Ministru kabineta rīkojums Nr.144 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
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Eiropas Reģionu un pilsētu samitā Prāgā piedalās septiņi Latvijas pašvaldību 
vadītāji, 6.martā uzstājas Vaira Vīķe-Freiberga 
Ceturtdien, 5.martā, un piektdien, 6.martā, Prāgā notika ES Reģionu komitejas 
rīkotais Eiropas Reģionu un pilsētu samits „Reģioni un pilsētas Eiropai”. 
5.martā pati pirmā diskusija „Eiropas reģioni un pilsētas pasaules atveseļošanas 
sirdī”, kuru, ļoti dinamiski uzdodot būtiskus jautājumus, vadīja žurnālists Alex 
Puissant,  bija veltīta ekonomikas un finanšu krīzei un risinājumiem, kā no tās izkļūt. 
Visi runātāji uzsvēra valsts investīciju un ES fondu izmaksu paātrināšanas un 
vienkāršošanas nepieciešamību, lai nodrošinātu darba vietas un sildītu ekonomiku. 
Toskānas reģiona prezidents Klaudio Martini uzsvēra, ka galvenā prioritāte ir tā, ka 
mums visiem kopā ir jāatrisina šī finanšu krīze. Viņš sacīja, ka ir jānodrošina līdzekļi 
darba ņēmējiem, kas zaudē darbu, un ir jāvienkāršo valsts investīciju projekti, lai 
nodrošinātu darba vietas. Viņš arī pateicās Čehijas prezidentūrai, ka tā uz nākamo ES 
samitu, kas 5.aprīlī notiks Prāgā, ir uzaicinājusi ASV prezidentu Baraku Obamu.   
 6.marta diskusijā, kuras tēma bija par kopīgu atbildību un konkrētu partnerību, 
galvenā runātāja bija bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kas 
tagad ir priekšsēdētāja vietniece Eiropas pārdomu grupā „Eiropas nākotne”. Viņas 
emocionālo un aizkustinošo runu zāle uzņēma ar vētrainiem aplausiem (tā nevienam 
neaplaudēja!). Būtība Vairas Vīķes-Freibergas runai un diskusijai bija tā, ka ir 
jānosargā Eiropas vērtības un reģionu daudzveidība, cenšoties visos reģionos dot 
iedzīvotājiem vienādas iespējas. Prasība par reģionu daudzveidību un dzīves līmeņa 
uzlabošanu visos Eiropas reģionos Vairas Vīķes-Freibergas runā bija kā atbilde uz 
to, ko 5.martā Prāgas samitā teica Pasaules Bankas pārstāvis  Indermit Gill, 
„Pasaules attīstības ziņojuma 2009” direktors. Viņš analizēja ekonomisko attīstību 
pasaules kartē un sacīja, ka PB ziņojums uzrāda, ka straujāka ekonomikas attīstība ir 
tur, kur ražošana un iedzīvotāji tiek koncentrēti megapolēs. Prāgas samits, un arī 
Vaira Vīķe-Freiberga vērsās pret šāda modeļa ieviešanu Eiropā. Vaira Vīķe-
Freiberga uzsvēra, ka labklājība ir panākama uz solidaritātes pamata, un ka tieši tā – 
uz solidaritātes pamata ES tika veidota un tiek vadīta. Viņa atgādināja, ka ES ir 
unikāla savienība, kurā tik daudzas valstis grib iestāties, bet vēl neviena nekad nav 
gribējusi izstāties. Viņa atgādināja, ka sākotnējais ogļu un tērauda līgums tagad ir 
izaudzis par ES, kas sevī ietver lielas vērtības, un ir milzīgs ieguvums. Vaira Viķe-
Freiberga uzsvēra, ka veidot Eiropu bez robežām nav tikai retorika. Viņa atcerējās, 
ka pirmoreiz Prāgā bijusi 1974.gadā uz zinātnieku konferenci. Toreiz Prāga bijusi visa 
sarkanos karogos, un, kad Vaira Vīķe-Freiberga tos fotografējusi, cilvēki viņai 
čukstējusi, lai netic visam ārējam un ka ne jau Sarkanā armija ir atbrīvojusi Čehiju, kā 
tas tiek propagandēts, bet amerikāņi. Vaira Vīķe-Freiberga atcerējās, kā toreiz 
vilcienu no Prāgas uz Parīzi apturēja un pārbaudīja, vai tajā kāds nebēg no darbaļaužu 
paradīzes. Vaira Vīķe-Freiberga teica, ka toreiz Prāga bijusi skumju pilsēta un ka ir 
brīnišķīgi, ka tas ir mainījies. Viņa atgādināja, ka arī viņas dzimtene Latvija 
toreiz bijusi aizkrāsota uz pasaules kartes. Toties tagad mums ir iespēja radīt Eiropu 
bez robežām, sacīja Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa sacīja, ka mums arī nav jāraizējas 
par iedzīvotāju un ekonomikas koncentrāciju megapoļu pīķos, kuri 5.martā tika 
minēti interesantajā Pasaules Bankas ziņojumā. „Es arī ceru, ka mūsu bērniem un 
mazbērniem nebūs jāmaksā mūsu parādi,” sacīja Vaira Vīķe-Freiberga.  

Prāgas samitā piedalījās septiņi Latvijas pašvaldību  vadītāji, Latvijas 
pašvaldību delegācijas ES Reģionu komitejā pārstāvji. Samitā piedalījās: Grobiņas 
mērs Jānis Neimanis, Siguldas mērs Tālis Puķītis, Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Skrundas pilsētas domes priekšsēdētāja Nellija 
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Kleinberga, Jaunpils pagasta padomes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Saldus rajona 
padomes un Nīgrandes pagasta padomes priekšsēdētāja Indra Rassa un Rīgas domes 
deputāts Edmunds Krastiņš. Šādus Eiropas pašvaldību vadītāju forumus ES Reģionu 
komiteja rīko ik pēc diviem gadiem. Prāgas samits, kas notiek pēc Prāgas mēra 
Pavela Bema ielūguma, secīgi turpina iepriekšējos forumus, kas notika Amsterdamā, 
Vroclavā un Romā.  

Dace Zvirbule, dace.zvirbule@lps.lv  
 
Meklē partnerus: 
Vidusskola Archena apgabalā Murcia reģionā Spānijā piedalās projektu 
uzsaukumā „Rīcības mobilitāte praktikantiem Leonardo da Vinci programmas 
ietvaros brīvdienu apmācību laikā” 
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1027_en.htm 
Mērķis ir atbalstīt dalībnieku, zināšanu, iemaņu un kvalifikāciju ieguvi personas 
attīstības nolūkos un darbaspēka pieauguma veicināšanai ES tirgū, kā arī padarīt 
pievilcīgas brīvdienu apmācības un veicināt strādājošo praktikantu mobilitāti. 
Mēs meklējam partnerus no vidusskolām citās ES valstīs.  
Pašvaldības, kas ieinteresētas kļūt par projekta partneriem, lūdzu vērsties pie: 
Jaime Pons k-gs (angļu val. pasniedzējs): pons.abad@gmail.com 
Oficina de la Región de Murcia,  of.murcia@info.carm.es, Tel: +3222233348 
 
Austrijā meklē partnerus projektam: Vāciski runājošo jauniešu apmaiņas 
programma par veselību un veselīgu dzīvesveidu 
Jugendinfo NOE (Austrijas jauniešu informācijas organizācija) ES programmas 
„Jaunatne darbībā” (Youth in Action) ietvaros gatavo vāciski runājošu jauniešu 
apmaiņu, kas notiks no 2009.gada 1. līdz 8. augustam Austrijā. Programmas galvenais 
uzsvars ir iepazīšanās un pieredzes apmaiņa veselības jautājumos, īpaši runājot par 
kustību un pārtiku.  
Interesantiem, lūdzu pieteikties līdz 15. martam un līdz 1.aprīlim ir jāiesniedz 
dalības formas:   
Jugend: info NOE  Nadine Hoeller 
Section Health and Social affaires 
Klostergasse 5, 3100 St. Poelten, Austria  Tel: +43 2742 24565 28 
nadine.hoeller@jugendinfo-noe.at 
 
Stokholmas reģiona Solnas pilsētas nodarbinātības un kvalifikācijas birojs meklē 
partnerus „HEART” projektam, kurš sastāv no diviem apakšprojektiem – 
kompetence un nodarbinātība. Abu projektu mērķis ir palīdzēt ilgtermiņa 
bezdarbniekiem, tikko atbraukušiem imigrantiem un bēgļiem atrast darba iespējas, kā 
arī lokalizēt tādus uzņēmumus, kas piedāvātu minētajai cilvēku grupai praksi un 
pieredzi. Solna ir sākusi Eiropas Sociālā fonda atbalstītu 6 mēnešu aptauju, un, tai 
beidzoties, pilsēta meklē partnerus turpmākajiem 3 gadiem. Ja tas jūs interesē,  lūdzu, 
pieteikties: 
Evrim Erdal k-dze, tel:  08-705 66 00, 08-705 66 75, mob. 073-660 94 81, 
evrim.erdal@solna.se , mājas lapa: www.solna.se 
 
Pasākumi: 
Apvienoto Nāciju programmas „Habitat” Barselonas nodaļa aicina uz 
starptautisko semināru „No pilsētas uz pilsētu – sadarbības stratēģijas 
ekonomikas atdzīvināšanai”. Seminārs notiks Spānijā, Seviļā, 2009.gada 1.-3. aprīlī. 
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Dalības bez maksas, tomēr dalībniekiem (pašvaldību pārstāvjiem) pašiem jāsedz ceļa 
un naktsmītnes izdevumi. Lūdzu pieteikties: diana.lopez@unhabitat.org, Diana A. 
Lopez Caramazana, tel. +34934049473 līdz 16.martam.  
 
Citi: 
Aicināti piedalīties debatēs! 
Eiropas pilsoņu debates ir pirmās Eiropas mēroga apspriedes, kurās iesaistās 
iedzīvotāji no visām 27 ES dalībvalstīm, lai diskutētu par ES nākotni, pārkāpjot 
ģeogrāfiskās un valodas barjeras. Visu 27 dalībvalstu pilsoņi ir aicināti debatēt par 
tēmu „Ko ES var darīt, lai veidotu mūsu ekonomiku un sociālo nākotni globalizētā 
pasaulē?”  
Debates pieejamas visās oficiālajās ES valodās 27 mājas lapās. Latvijā tās atradīsiet:  
http://www.eiropas-pilsonu-debates.eu/  
 
Reģionu komiteja aicina piedalīties doktordarbu, kuri pievēršas reģionu un 
pašvaldību darbībai, konkursā  
Apbalvojuma apjoms, sākot no 1.vietas – 6000 eiro līdz 4.vietai – 2000 eiro. 
Kandidātam jābūt doktora grāda kvalifikācijai, kas saņemta 2 pēdējo gadu laikā vienā 
no ES oficiālajām valodām. Balvu izsniegšanas ceremonija notiks 2009.gada 
decembrī RK plenārsēdes laikā. Kandidātiem jānosūta savi darbi līdz 
25.05.2009.(pasta zīmogs) uz šo adresi: 
Committee of the Regions, Directorate for Consultative Work Studies & Legislative 
Planning Service (VMA 833), 101 rue Belliard, B – 1040 Brussels. 
 

Sagatavoja Ilze Zilgalve, praktikante LPS Pārstāvniecībā Briselē 
http://www.lps.lv/sablons.php?lang=lv&s1=2&id=51&pid=4 

 
Dažādi  

Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija aicina zemniekus tirgot pienu un citu 
lauksaimniecības produkciju Rīgas Kurzemes rajona tirgos un izbraukuma 
tirdzniecības vietās. Zemnieki savu produkciju varēs tirgot pie Kurzemes 
izpilddirekcijas Dzirciema ielā 26, Stefānijas tirgū, Kūdras ielā 8b, (tirgus direktore – 
Lelde Āre, tālr. 29404227), tirdzniecības vietās Parādes un Plēksnes ielas stūrī. 
Kurzemes rajona izpilddirekcija ir sākusi izveidot jaunas tirdzniecības vietas 
Kurzemes prospektā 130, Stūrmaņu ielā 19, Cementa ielā 12 un pretim Slokas ielai 
161. Lūdzu informēt Rīgas Kurzemes rajona izpilddirektoru Orvilu Heniņu 
 (29486494, 67012387, e-pasts: orvils.henins@riga.lv) par tiem zemniekiem, kuri 
gatavi uzsākt tirdzniecību, lai varētu sagatavot pieteikumu Rīgas domes 
Uzņēmējdarbības koordinācijas centram. Tirgošanās vietas „Zaļajam tirdziņam” savā 
teritorijā piedāvā arī sporta centrs „Anniņmuiža”, Anniņmuižas bulvārī 31, tālrunis 
29197568, jautāt Gunti Miķelsonu. Par nepilnībām normatīvajos aktos un šķēršļiem 
tirdziņu organizēšanā lūdzam informēt LPS padomnieci Sniedzi Sproģi, e-pasts 
sniedzes@lps.lv  

Līdz 30.aprīlim Ziemeļvalstu Ministru padomes Igaunijas birojs aicina pieteikties 
Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2009-2013. Šī 
programma finansiāli atbalsta valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku mācību 
vizītes un stažēšanos Ziemeļu un Baltijas valstīs. Programmas vadlīnijas un 
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pieteikuma veidlapu skatiet šeit: Programme’s website. Jautājumus varat uzdot: 
Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia.  

Iespēja pieteikties grantiem 
Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts izsludina 
pieteikšanos grantiem projektu īstenošanai 6 prioritātēs:  

• bērnu tiesību aizsardzība; 
• rasisma, ksenofobijas un antisemītisma apkarošana; 
• homofobijas apkarošana, tolerances veicināšana; 
• aktīva līdzdalība ES demokrātiskajās norisēs; 
• juridisko speciālistu apmācība un sadarbība; 
• datu aizsardzība un privātuma tiesības. 

Kopējais budžets EUR 5 800 000, no kura paredzēts atbalstīt 30 projektus. Vienam 
projektam piešķiramā summa no EUR 75 000 līdz EUR 500 000. EK finansējums 
nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām. Projektā jāiesaistās vismaz 
divām organizācijām no divām dažādām ES dalībvalstīm; projekta ilgums – līdz 18 
mēnešiem.  
Pieteikšanās līdz 2009.gada 22.aprīlim. Sīkāka informācija atrodama 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm  
vai rakstot uz JLS-FRC-Programme@ec.europa.eu  

No pirmdienas, 9.marta, Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A programma 
pieņem jaunus projektu pieteikumus no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas (un 
Ālandu salām). ES finansētās programmas budžetā ir pieejami vairāk nekā 80 miljoni 
eiro vides, konkurētspējas un inovāciju, kā arī reģiona pievilcības uzlabošanas 
finansēšanai. Otrais projektu konkurss būs atvērts no 9.marta līdz 15.aprīlim un 
trešais projektu konkurss būs atvērts no 15.septembra līdz 15.oktobrīm. Projektu 
pieteikuma veidlapa un programmas rokasgrāmata ir jau pieejamas Programmas 
mājas lapā www.centralbaltic.eu. Projektu pieteicējus Centrālā Baltijas jūras reģiona 
pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina 
piedalīties semināros par projektu ideju attīstību (Project Development Seminar), kas 
notiks 10.martā Rīgā un 11.martā Cēsīs. Reģistrācija dalībai seminārā un papildu 
informācija pieejama programmas mājas lapā www.centralbaltic.eu.  Otrajā projektu 
konkursā var pieteikt projektu idejas prioritātēs: Droša un veselīga vide; Ekonomiski 
konkurētspējīgs un inovatīvs reģions; Pievilcīgas un dinamiskas kopienas. 
Jautājumiem lūdzu kontaktēties: Signe Raikstiņa, tel: 67350647; 2648296; Fax: 
67357372; e-pasts: signe.raikstina@centralbaltic.eu; www.centralbaltic.eu  

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


