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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Pašvaldību vadītāji! 
Ceturtdien, 19.martā, pulksten 10 (reģistrācija un rīta kafija no pulksten 9) 

Skrundas kultūras namā notiks LPS 19.kongress!!!  
Kongresa darba kārtību skatiet pielikumā Nr.1.  

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

 
Šonedēļ 
Otrdien, 10.martā, notika LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde.  

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paseviča informēja par 
reģistrētā bezdarba situāciju valstī. 2009.gada janvārī reģistrētā bezdarba līmenis 
Latvijā sasniedza 12,3%, kas ir otrais augstākais bezdarba rādītājs ES – tūlīt aiz 
Spānijas, kur bezdarba līmenis janvārī bija 14,8%, kamēr ES 27 valstīs vidējais 
bezdarba līmeņa rādītājs bija 7,6%. Viszemākais bezdarba līmenis ES ir Nīderlandē – 
tikai 2,8%. Latvijā viszemākais bezdarba līmenis ir bijis 2007.gada beigās – 4,9%. 
2009.gada februārī bezdarba līmenis Latvijā bija 9,5% jeb 103 731 bezdarbnieks, bet 
brīvas darba vietas – tikai 2477. Visaugstākais bezdarba līmenis februārī ir bijis 
Latgales rajonos: 21,2% – Rēzeknes rajonā; 15,9% – Rēzeknes pilsētā; 17% – Ludzas 
rajonā; 15,5% – Preiļu un Balvu rajonā; 14% – Krāslavas rajonā. Taču Daugavpilī 
bezdarba līmenis ir tikai 8,2%, kas ir pat zemāks par vidējo valstī. Citos Latvijas 
reģionos visaugstākais bezdarba līmenis februārī reģistrēts Dobeles rajonā – 14,9%. 
Zemākais bezdarba līmenis februārī bijis Tukuma rajonā – 6,5%, un Rīgā – 7,2%.  

2009.gada 9.martā bezdarba līmenis Latvijā bija 9,8%, 107 475 bezdarbnieki 
un 2243 brīvās darba vietas. Tādējādi Latvijā ir 48 bezdarbnieki uz vienu brīvo darba 
vietu. 2007.gada oktobrī Latvijā bija 21 986 brīvas darba vietas un tikai divi 
bezdarbnieki uz vienu brīvo darba vietu. Visvairāk brīvu darba vietu Latvijā ir bijis 
2007.gada augustā – 24 613 brīvas darba vietas. Pieprasītākās profesijas Latvijā 
2009.gada 28.februārī bija: Kuģu remontatslēdznieki (131); gāzmetinātāji (123); 
intervētāji (96); kuģubūves atslēdznieki (81).  

2009.gada janvārī un februārī Latvijā bezdarbnieku vidū bija 48% sieviešu un 
52% vīriešu. 38,3% bezdarbnieku bija ar profesionālo izglītību, 28,2% – ar vispārējo 
vidējo izglītību, bet 11,4% – ar augstāko izglītību. 2009.gada 28.februārī visvairāk 
bez darba bija palikuši mazumtirdzniecības pārdevēji – 4859; automobiļu vadītāji – 
2614; celtnieki – 2613; apkopēji –2318; pavāri – 1296; kokapstrādes operatori – 1121; 
pārdevēji konsultanti – 1068; kravas automobiļu vadītāji – 946. No bezdarbniekiem ar 
augstāko izglītību 2009.gada 1.martā visvairāk bez darba bija palikuši inženieri – 
2451; ekonomisti – 1899; skolotāji – 1025; speciālisti (sabiedrisko attiecību, 
loģistikas, uzņēmējdarbības utt.) – 739; juristi – 629. 

Baiba Paševica solīja, ka NVA rosinās pagarināt pabalstu izmaksas periodu 
bezdarbniekiem. Pašlaik bezdarbnieki, kuru darba stāžs ir līdz sešiem gadiem, 
pabalstu var saņemt četrus mēnešus; ar darba stāžu no sešiem līdz 20 gadiem – sešus 
mēnešus; un ar darba stāžu virs 20 gadiem – deviņus mēnešus. NVA direktore arī 
uzsvēra, ka NVA prasīs papildu finansējumu bezdarbnieku pabalstiem, lai cilvēkiem 

     Nr.10 

13.03.2009.



 2

nebūtu jāraizējas, ka bezdarbnieku pabalsti drīz sāks pietrūkt. NVA direktore sacīja, 
ka pašā NVA noteikti nesamazinās to darbinieku skaitu, kas strādā ar apmeklētājiem, 
– inspektori un karjeras speciālisti. Samazināšana notiek pārvaldē, kā arī NVA filiaļēs 
tiek samazināts atbalsta funkcijas veicošo darbinieku skaits. Līdz 1.jūlijam darbinieku 
skaitu NVA paredzēts samazināt par 17%. NVA pārvaldē darba algas ir samazinātas 
par 17%, filiālēs darba algas netiek samazinātas, bet tiek samazināta darba slodze par 
vienu dienu mēnesī jeb 2 stundām nedēļā.  

Vēl komitejas sēdē par fizioterapeita lomu veselības atgūšanā, uzturēšanā 
un profilaksē runāja Latvijas Fizioterapeitu asociācijas pārstāvis Raivis Aršauskis. 
Latvijā ir 500 fizioterapeitu, kas ir ļoti maz, jo Eiropā uz 1000-2000 iedzīvotājiem ir 
viens fizioterapeits. Problēma ir tā, ka VOAVA rehabilitāciju apmaksā tikai 
stacionārā, bet ambulatori fizioterapeita pakalpojumus neapmaksā. LPS padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa informēja, ka ar Saeimas deputātiem 
notiek sarunas par to, lai mājas aprūpei paredzētos līdzekļus varētu izmantot arī 
aprūpes slimnīcās, kurās noteikti ir nepieciešami fizioterapeiti. 

Komitejas sēdē Sociālo pakalpojumu pārvaldes Kvalitātes kontroles daļas 
vadītāja Elvīra Kisele informēja gan par sūdzību izskatīšanu par sociālajiem 
pakalpojumiem, gan par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju. Šobrīd ir apzināti 
800 sociālo pakalpojumu sniedzēji, no kuriem reģistrēti ir tikai 362. Pārvaldes 
pārstāve uzsvēra, ka nedrīkst pirkt pakalpojumus no nereģistrēta sociālo pakalpojumu 
sniedzēja. Pēc novadu izveides pārvalde plāno rīkot seminārus pašvaldību sociālo 
pakalpojumu dienestos. Noderīga informācija esot pārvaldes mājas lapā www.spf.lv, 
kur var apskatīties Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un metodiskos materiālus.  

Sociālo pakalpojumu pārvaldes Finanšu plānošanas un statistikas analīzes 
daļas vadītāja Valda Kalēja informēja, ka pārvalde finansē sociālo rehabilitāciju 
redzes un dzirdes invalīdiem; sedz kredītprocentus invalīdiem mājokļu piemērošanai 
(ja pats invalīds ir ņēmis kredītu); finansē reintegrāciju atkarīgajiem, no vardarbības 
cietušajiem un cilvēktirdzniecības upuriem. Pārvalde finansē ilgstošo sociālo aprūpi 
un rehabilitāciju, daļēju līdzfinansējumu grupu dzīvokļiem un piemaksu sociālajiem 
darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem (pārvaldē āiesniedz darba apraksts un 
dati par izglītību). Valda Kalēja sacīja, ka arī Sociālo pakalpojumu pārvaldei 
finansējums ir samazināts par 10%, tāpēc tā meklē lētākus pakalpojumu sniedzējus.  
  
Otrdien, 10.martā, Bauskas rajona padomes telpās notika Lielupes baseina 
apsaimniekošanas plāna apspriešana, kurā aktīvi iesaistījās un divās darba grupās 
strādāja daudzas pašvaldības.  

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sadarbībā ar Baltijas 
Vides forumu aicina visus interesentus uz diskusiju par upju baseinu apgabalu 
plāniem un pasākumu programmām. Diskusiju forums notiks Rīgā, Vides ministrijā, 
Peldu ielā 25, 409. telpā, šā gada 20.martā plkst. 13.00. Plašāku informāciju skatiet 
šeit: http://www.meteo.lv/public/30039.html  
 
Piektdien, 13.martā, LPS notika Novadu apvienības sanāksme, kurā diskutēja par 
LPS 19.kongresa dokumentu projektiem; par rīcības plānu pašreizējos sociāli 
ekonomiskajos apstākļos pašvaldībās un par situāciju novados. Sanāksme sagatavoja 
LPS 19.kongresam iesniedzamo dokumentu projektus.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
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Pirmdien, 16.martā, pulksten 13 LPS 3.stāva zālē notiks LPS, Valsts arhīva un 
RAPLM pārstāvju tikšanās par pašvaldību dokumentu nodošanu arhīvā. 
  
Otrdien, 17.martā, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas Informātikas apakškomitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par Valsts reģistru un pašvaldību gatavību darbam pēc novadu reformas; 
a. Uldis Apsītis - PMLP Iedzīvotāju reģistra departamenta p.i.; 
b. Signe Rudzīte - VZD Kadastra un reģistru departamenta direktora 

vietniece; 
c. Māris Ziema - ZZ Dats;  
d. Guntis Pilsētnieks - VRAA Valsts un pašvaldību IS departamenta 

direktors; 
2. Vadlīnijas videonovērošanas sistēmu koncepciju izstrādē un ieviešanā; 

a. Armands Zavadskis - SIA "FIMA" attīstības direktors;  
b. Renārs Mazpans - SIA "FIMA" pārdošanas vadītājs ;  

3. Dažādi; 
a. Par Bibliotēku mērķdotāciju; 
b. PVIS attīstības koncepcija 2009.-2013.gadam; 
c. Dokumentu nodošana arhīvam;  
d. Nākamās sēdes laiks un darba kārtība.   

Reģistrācija sēdei: LPS mājas lapā www.lps.lv - komitejas – Informātikas 
jautājumu apakškomiteja- 17.03.2009 - Reģistrācija sēdei vai 
http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=3&id=80  

Papildu informācija: LPS mājas lapā www.lps.lv  ; komitejas – Informātikas 
jautājumu apakškomiteja - 17.03.2009 vai 
http://www.lps.lv/sedes.php?name=11&num=37  
 
Otrdien, 17.martā, pulksten 12 Valmieras rajona SIA „Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība” telpās Valmierā, Rīgas ielā 47, notiks valsts Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (NMP) dienesta, Vidzemes pašvaldību, kurām pieder NMP stacijas vai 
kurās ir paredzēts izveidot jaunus valsts NMP punktus, un NMP staciju vadītāju 
sanāksme par Vidzemes NMP staciju iekļaušanos valsts vienotajā NMP dienestā. 
Šādas sanāksmes NMP dienests rīkos arī citos Latvijas reģionos.   
 
Trešdien, 18.martā, pulksten 12 LPS 4.stāva zālē notiks Teritoriālplānotāju 
kopsapulce.  
 
Trešdien, 18.martā, pulksten 11 Skrundā tiekas Pagastu apvienības valde. Darba 
kārtībā iepazīšanās ar Kuldīgas rajonu un pulksten 14 – Pagastu apvienības valdes 
sēde.  
 
Trešdien, 18.martā, pulksten 18 notiks LPS valdes paplašinātā sēde – Kuldīgas 
rajona Rudbāržu pagasta viesību namā „Kalnamuiža”.  
    Darba kārtībā: 

• Par LPS 19.kongresa dokumentu projektiem; 
• Par LPS priekšsēža runas tēzēm; 
• Par kongresa darba komisijām. 

 
Ceturtdien, 19.martā, pulksten 10 Skrundas kultūras namā, Lielajā ielā 1A, 
Skrundā, notiks LPS 19.kongress. Darba kārtību skatiet pielikumā Nr.1.   
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Piektdien, 20.martā, plkst. 13.00 Rīgā, Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409.telpā, 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sadarbībā ar Baltijas Vides 
forumu aicina visus interesentus uz diskusiju par upju baseinu apgabalu plāniem 
un pasākumu programmām. Plašāku informāciju skatiet šeit: 
http://www.meteo.lv/public/30039.html  
 
Piektdien, 20.martā, plkst. 11.00-15.00, viesnīcā „Maritim” (Slokas ielā 1, Rīgā) 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina uz rokasgrāmatas „No idejas līdz 
projektam” prezentāciju. Tā ir rokasgrāmata pašvaldībām darba ar ES 
struktūrfondiem. VRAA lūdz pašvaldību pārstāvjus reģistrēties dalībai rokasgrāmatas 
prezentācijas pasākumā VRAA mājaslapā www.vraa.gov.lv līdz 18.martam. Vietu 
skaits ierobežots.  

Prezentācijas dalībniekiem būs pieejami šādi VRAA izdotie informatīvie 
materiāli:  
1.    Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES struktūrfondu projektiem; 
2.    Lielformāta karte „VRAA administrētās ES struktūrfondu aktivitātes pašvaldībām 
2007.-2013.gadam”; 
3.    Buklets „VRAA administrētās ES struktūrfondu aktivitātes pašvaldībām 2007.-
2013.gadam”; 
4.    Konferences „ES fondi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai” izdevums. 
 
Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā.  

 
LPS nesaskaņo 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā 
jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos 
ietilpstošajām pašvaldībām” (VSS-300) (Pielikums Nr.4) 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā 
nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās 2007.–
2013.gadā apstiprinātajiem projektiem” (VSS-349) (Pielikums Nr.5)  

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.311 
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” (VSS-265) (Pielikums 
Nr.6) 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (VSS-247) 
(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-392. Par valsts nekustamās mantas „Lielbrizule” Sēmes pagastā, Tukuma rajonā, 
pārdošanu   
VSS-409. Ministru kabineta noteikumu projekts "Bērnu nometņu organizēšanas un 
darbības kārtība"   
VSS-411. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība””   
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VSS-394. Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.235 “Īpaši 
aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” nolikums”   
VSS-396. Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā   
VSS-404. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”   
VSS-400. Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā  
VSS-418. Personas, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls 
piespiedu līdzeklis, īpašuma nodošanas un aizsardzības kārtība  
VSS-423. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.975 
„Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”   
VSS-424. Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā   
VSS-425. Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”   
VSS-426. Noteikumi par gaisa kvalitāti   
VSS-399. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 
„Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
tiešā atbalsta shēmu ietvaros”   
  
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 10.03.2009., Nr.38: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.161 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.189 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 
izveidošanas un izmantošanas kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.210 
Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un 
kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.212 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi 
par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.215 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.610 "Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO projektu 
programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.216 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.162 – Zilākalna pagastam 
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Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.28 "Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti" 
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6 
Grozījumi Rīgas domes 18.03.2008. saistošajos noteikumos Nr.115 "Par tirdzniecību 
un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.155 
Grozījumi Rīgas domes 11.09.2007. saistošajos noteikumos Nr.88 "Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.158 
 

LV, 11.03.2009., Nr.39: 
 

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā 
Grozījumi Kredītiestāžu likumā 
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 
Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.135 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.162 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 
elektrostaciju attīstība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.165 
 
LV, 12.03.2009., Nr.40: 
 
Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. 
Pielikums Nr.2  
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
Konference „Labākas IKT tehnoloģijas Eiropas reģionos” no 2.-3.aprīlim 
Turinā (IT)  
Konference pievērsīsies platjoslas savienojumiem ES, un kā tie iekļaujas ES 2010 
gada iniciatīvā. Konference ir par brīvu. Interesentiem lūdzu pieteikties:  
http://www.regione.piemonte.it/innovazione/regions4ict.html    
 
Francijā La Baule norisināsies 7. Vispasaules investīciju konference (3.-5. Jūnijs) 
Tēma: „Ieguldījumi pasaules pilsētās: Iespējas krīzes laikā”. 
Pretstatā tam, ka visa pasaule izjūt ekonomisko kritienu, šogad konference 
pievērsīsies tam kā identificēt tūlītējas un steidzamas atbildes uz krīzes situāciju, īpaši 
uz investīciju iespējām nākotnes pilsētās. 3 tēmas: 
- Transatlantiskā zaļā platforma, uzsverot ekotehnoloģijas un atjaunojamās enerģijas 
veidus saistībā ar Pasaules Pilsētām, Zaļo Attīstību. 
- Iepazīstināšana ar globālām tehnoloģijām, pasaules līmeņa tehnoloģiju ražotājiem, 
investoriem, lieliem, inovatīviem uzņēmumiem un  diskusija saistīta ar IKT, e-
pilsētām un līdzīgām tēmām. 
- Prāta spēka forums- forums veltīts cilvēka kapitālam un stratēģijām kā piesaistīt 
talantus un pastiprināt augstāko izglītību. 
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Informācija un reģistrācija: www.labaulewic.org. Konference gan ir par maksu!  
 

Ilze Zilgalve, LPS Pārstāvniecība Briselē, brisele@lps.lv 
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 
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 
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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  


