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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Šonedēļ 
Pirmdien, 16.martā, notika LPS, Valsts arhīva un RAPLM pārstāvju tikšanās 
par pašvaldību dokumentu nodošanu arhīvā. 
  
Otrdien, 17.martā, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas Informātikas 
apakškomitejas sēde, kurā izskatīja šādus jautājumus: Par Valsts reģistru un 
pašvaldību gatavību darbam pēc novadu reformas; Vadlīnijas videonovērošanas 
sistēmu koncepciju izstrādē un ieviešanā; Par Bibliotēku mērķdotāciju; PVIS 
attīstības koncepcija 2009.-2013.gadam; Dokumentu nodošana arhīvam;  

Papildu informācija: LPS mājas lapā www.lps.lv ; Komitejas – Informātikas 
jautājumu apakškomiteja - 17.03.2009 jeb 
http://www.lps.lv/sedes.php?name=11&num=37  
 
Otrdien, 17.martā, Valmieras rajona SIA „Neatliekamā medicīniskā palīdzība” 
telpās Valmierā, Rīgas ielā 47, notika valsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
(NMP) dienesta, Vidzemes pašvaldību, kurām pieder NMP iestādes (brigādes) vai 
kurās ir paredzēts izveidot jaunus valsts NMP punktus, un NMP iestāžu (brigāžu) 
vadītāju sanāksme par Vidzemes NMP staciju iekļaušanos valsts vienotajā NMP 
dienestā. Sarunu gaitā NMP dienesta direktore Renāte Pupele, Valmieras rajona 
padomes priekšsēdētājs Vitauts Staņa un Valmieras rajona pašvaldības SIA 
„Neatliekamā medicīniskā palīdzība” valdes priekšsēdētājs Juris Memļuks vienojās, 
ka Valmieras rajona pašvaldības SIA „Neatliekamā medicīniskā palīdzība” iekļausies 
valsts vienotajā NMP dienestā un kļūs par NMP dienesta Vidzemes reģionālo 
centru. Interesi par savu NMP sniedzēju iekļaušanu valsts vienotajā NMP dienestā 
izteica arī vairāku citu Vidzemes pašvaldību pārstāvji, ar kuriem jau ieplānotas tālākas 
sarunas. Šādas sanāksmes notiks arī citos Latvijas reģionos, nākamā ir ieplānota 
31.martā Kuldīgā, tajā piedalīsies un savā pieredzē dalīsies Valmieras NMP valdes 
priekšsēdētājs Juris Memļuks.   
 
Trešdien, 18.martā, LPS notika Teritoriālplānotāju kopsapulce.  
 
Trešdien, 18.martā, Skrundā notika Pagastu apvienības valdes un Pilsētu 
savienības valdes sēde, kurā izskatīja LPS 19.kongresa dokumentu projektus.  
 
Trešdien, 18.martā, Rudbāržu pagastā, „Kalnamuižā”, notika LPS valdes 
paplašinātā sēde, kurā izskatīja LPS 19.kongresa dokumentu projektus un LPS 
priekšsēža ziņojuma tēzes. 
 
Ceturtdien, 19.martā, Skrundā notika LPS 19.kongress, kurā Valsts prezidents 
Valdis Zatlers pasniedza pateicības rakstus 351 pašvaldību vadītājam, kas ir vadījuši 
pašvaldības divus sasaukumus un ilgāk. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis savā 
ziņojumā uzsvēra, ka pašvaldību sarkanā līnija ir nepieļaut tālāku iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa prognozes un pašvaldību budžetu samazinājumu, tāpēc valdībai ir 
jāgarantē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību daļas pašreizējās, 2009.gada 
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decembrī Saeimā apstiprinātās, prognozes izpilde. Savā ziņojumā kongresam LPS 
priekšsēdis deva atbildes uz trim jautājumiem: 1) kā saglabāt tiesiskas valsts 
pamatprincipus; 2) kā krīzes apstākļos nodrošināt vismaz minimālos pašvaldību 
pakalpojumus iedzīvotājiem un 3) kā atdzīvināt ekonomiku. Jaunsleiņa ziņojumā 
atbildes uz šiem trim jautājumiem bija: 1) atteikties no likumu un MK noteikumu 
obligātā rakstura; 2) garantēt vismaz pašreizējās IIN prognozes izpildi pašvaldībām un 
3) būtisku valsts aizņēmuma daļu atdot pašvaldībām publiskās infrastruktūras 
iepirkumu veikšanai.  

Kongress notika ar devīzi „Krīzi pārvarēsim, ja strādāsim kopā!” Kongresā 
tika pieņemtas četras rezolūcijas: „Par tiesiskumu ekonomiskās krīzes apstākļos”; 
„Par valsts minimālajām garantijām pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai 
ekonomiskās krīzes apstākļos”; „Par pašvaldību lomu ekonomiskās krīzes apstākļos” 
un „Par rīcību, ja valdība neievēros pašvaldību prasības ekonomiskās krīzes 
apstākļos”. Rezolūcijas un citus kongresa dokumentus skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/start.php?lang=lv&s1=3&id=79  
 
Piektdien, 20.martā, Rīgā, Vides ministrijā, notika diskusija par upju baseinu 
apgabalu plāniem un pasākumu programmām.  
 
Piektdien, 20.martā, notika Valsts reģionālās attīstības aģentūras rokasgrāmatas 
„No idejas līdz projektam” prezentācija. Tā ir rokasgrāmata pašvaldībām darbam 
ar ES struktūrfondiem.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Piektdien, 27.martā, no pulksten 10.30 līdz 12 Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 
1, 202.telpā, notiks Latvijas Pašvaldību savienības un Finanšu ministrijas 
sarunas. Sarunās tiks skatīti šādi jautājumi:  

1. Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”: 
1.1. iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, tās kompensācijas iespējas; 
1.2. pedagogu algu samazinājums; problēmas ar bērnudārzu pedagogu 

algām (mērķdotācijas / dotācijas pedagogu darba samaksai un VSAO 
iemaksām); 

1.3. mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem un pašvaldību investīcijām; 
1.4. finansējums pašvaldību autoceļiem (ielām). 

2. 2008.gada 9.decembrī noslēgtā dokumenta "Papildu vienošanās pie 2008.gada 
3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 
2009.gada domstarpību un vienošanās protokola" izpilde: 
2.1. pašvaldību aizņemšanās iespējas (aizņēmumi valsts budžeta 

līdzfinansētiem projektiem, iepriekšējos gados uzsāktajiem projektiem; 
īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai); 

2.2. ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējas. 

3. Problēmas, kas saistītas ar pašvaldību darba samaksas fonda samazinājumu. 

4. Plānotie grozījumi normatīvajos aktos. 
 
Lūdzam Jūs ierasties Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
plkst. 930 kopīga viedokļa saskaņošanai. 
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Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā.  

 
LPS nesaskaņo 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas 
lieguma „Stompaku purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (VSS-350) (Pielikums Nr.2) 

• Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības 
izbeigšanas un likvidēšanas kārtība un aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām 
noteikšanas metodika” (Pielikums Nr.3)  

 
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-444. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "c.Pilcene" un "Pilcene" 
Dricānu pagastā, Rēzeknes rajonā, nodošanu Dricānu pagasta pašvaldības īpašumā"  
VSS-447. Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 
2010.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem 
piederošajām ēkām"   
VSS-458. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa 
noteikumos Nr.264 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības 
programmās""    
VSS-459. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija 
noteikumos Nr.395 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""   
VSS-460. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra 
noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības 
dokumenti""   
VSS-437. Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un 
nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai"   
VSS-428. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija 
noteikumos Nr.504 "Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas 
kārtība""   
VSS-430. Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Kuldīgas rajona 
Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības īpašumā"   
VSS-431. Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa V917 Vietalva–Sausnēja–
Irši posma km 13,4–14,9 nodošanu Aizkraukles rajona Iršu pagasta pašvaldības 
īpašumā"   
VSS-432. Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa V917 Vietalva–Sausnēja–
Irši posma km 10,8–13,4 nodošanu Madonas rajona Ērgļu novada pašvaldības 
īpašumā"   
VSS-433. Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa V1320 Pievedceļš Ugāles 
stacijai nodošanu Ventspils rajona Ugāles pagasta pašvaldības īpašumā"  
VSS-434. Rīkojuma projekts "Par valsts 1.šķiras autoceļa P111 Ventspils (Leči)–
Grobiņa posma km 93,300–95,530 nodošanu Liepājas rajona Grobiņas pilsētas 
pašvaldības īpašumā"   
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VSS-435. Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa V286 Kūdums–Daibe–
Pīpeņi posma km 0,000–2,886 nodošanu Cēsu rajona Raiskuma pagasta pašvaldības 
īpašumā"   
VSS-436. Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa V37 Sloka–Pavasari posma 
km 0,700–4,400 nodošanu Rīgas rajona Salas pagasta pašvaldības īpašumā"   
VSS-440. Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa V704 Pievedceļš lidostai 
nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   
VSS-441. Rīkojuma projekts "Par valsts 1.šķiras un 2.šķiras autoceļu posmu 
nodošanu Tukuma rajona Kandavas novada pašvaldības īpašumā"   
VSS-450. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra 
noteikumos Nr.726 "Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem 
radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, 
psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās 
korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu atkarības""   
VSS-453. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu"   
VSS-454. Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"   
VSS-455. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības 
īpašumā"   
VSS-456. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības 
īpašumā"    
  
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 17.03.2009., Nr.42: 
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
Ministru kabineta noteikumi Nr.214 
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju 
koģenerācijā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.221 
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 
2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.237 
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 
2.2.1.4.aktivitāti "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.238 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.239 
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par 
dabas liegumiem" . Precizējot iepriekš publicēto 
Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.134 
Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.188 
Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā 
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Ministru kabineta rīkojums Nr.191 
Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Liepājas rajona 
Nīcas pagasta "Jūraskāpās", "Maigās" un "Tervitos" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.193 
 
LV, 18.03.2009., Nr.43: 
 

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"  
Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
5 gadi Latvijas dalībai ES – iespēja izmantot šo gadadienu, lai pastāstītu un 
ieinteresētu par Latvijas pašvaldībām!  
Šogad maijā apritēs 5 gadi kopš Latvijas dalības ES. Tuvojoties šai 5 gadu jubilejai 
ļoti daudzi (īpaši dažādu Eiropas valstu žurnālisti un pētnieki) meklē atbildi uz 
jautājumu - kas Eiropā ir mainījies šo 5 gadu laikā – gan pašās dalībvalstīs, gan 
Eiropā kopumā.  
Lai vairāk pievērstu uzmanību Latvijai, kā arī pastāstītu par Latvijas redzējumu un 
interesēm Eiropā, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES saistībā ar šo 5 gadu jubileju ir 
iecerējusi rīkot atvērto durvju dienu Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības telpās, 
Briselē šī gada 16.maijā.   
Lai šajos grūtajos laikos jelkādu pasākumu vispār būtu iespējams noorganizēt, 
Pārstāvniecība ir aicinājusi uz sadarbību daudzus partnerus – Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Beļģijā dzīvojošo latviešu kopienu, Briseles Eiropas skolu, 
u.c.   
Pateicoties šai sadarbībai, šī pasākuma laikā: 
- būs apskatāmas 2 izstādes - Latvijas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbu 

konkursā „Es un ES” uzvarējušo darbu izstāde, kā arī šobrīd Briselē dzīvojošu 
Latvijas jauniešu fotogrāfiju izstāde „Eiropieši”.  

- Ar savu sniegumu pasākuma laikā uzstāsies Briseles latviešu kori – gan 
pieaugušie, gan bērnu koris, kā arī Briseles latviešu deju kolektīvs.    

Šajā pasākumā mēs aicināsim piedalīties citu ES dalībvalstu pārstāvjus, ES institūciju 
darbiniekus, diplomātus, žurnālistus, kā arī Briselē dzīvojošos latviešus. 
Lai šī pasākuma dalībnieki varētu vairāk uzzināt, ieinteresēties par Latviju, 
Pārstāvniecība aicina arī Latvijas pašvaldības uz sadarbību.  
 
Pirmkārt, būtu jauki, ja pasākuma laikā Pārstāvniecībā būtu pieejami dažādi 
informatīvi tūrisma materiāli par Latviju (LPS Pārstāvniecība Briselē materiālus no 
daudzām Latvijas pašvaldībām jau ir nogādājusi LR Pārstāvniecībā).  
 
Otrkārt, ja kādām pašvaldībām būtu iespējams nodrošināt nelielus tradicionālus 
našķus (vietējais siers, rupjmaize, u.c.), ar kuriem varētu pacienāt pasākuma viesus, 
tad neapšaubāmi interese par Latviju tikai palielinātos!    
 
Cerot uz sadarbību, 
 
Inese Allika 
LR Pastāvīgajās pārstāvniecības ES  
Padomniece/Preses sekretāre 
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Tālrunis: +32 22 383 206, Mob: +32 473 756 428, Fakss: + 32 22 383 250  
E-pasts: inese.allika@mfa.gov.lv   
Adrese: Avenue des Arts 23, B-1000, Brussels  
 
Papildu info: 
LPS Evita Gržibovska, LPS priekšsēža padomniece ES jautājumos, evita@lps.lv  
 
Pasākumi: 
 Aicinājums piedalīties 2009.gada 21.aprīļa konferencē Debrecenā, Ungārijā par 
”Otro Centrālās un Austrumeiropas IKT saietu”. Konferences galvenais mērķis ir 
veicināt dažādu uzņēmumu sadarbību minētās nozares ietvaros, tajā tiks uzsvērta 
praktiskā puse uzrādot dalībniekiem veiksmīgus un ne tik labus uzņēmumu sadarbības 
piemērus. Tuvāka informācija: www.itcluster.hu/conference 
  
„Formation CITE”, kas nodarbojas ar innovāciju tehnoloģiju menedžmentu 
sadarbībā ar Innovatech rīko 5 dienu apmācības (28. aprīlī; 14. un 28. maijā;11. un 
25. jūnijā). Apmācības būs par sekojošām tēmām: vecās tehnoloģijas, ideju 
ģenerēšana, realizācijas iespējas, risku analīze, intelektuālās tiesības, tehnoloģiju 
nodošana un partnerattiecības, darbības atdeve, finansu resursi, preses komunikācija. 
Tālākai informācijai e-pasts: Sarah.Thielens@innovatech.be 
 
Konference „Tūrisma un kūrortu sektora nostiprināšana” notiks 25. martā no 
pl.13:30-20:00 Reģionu Komitejā 101, rue Belliard, Briselē. Tā ir veltīta tūrismam un 
reģionālai attīstībai finansiālās krīzes apstākļos, instrumentu meklēšana minētā 
sektora nostiprināšanai. Pieteikšanās: info@vysocina.cz  Papildus informācija : 
www.czechreg.eu 
 
19. un 20. martā notiks pirmais Eiropas Savienībā augsta līmeņa pasākums  
“IKT enerģijas efektivitātei”. Tas norisināsies Konferenču centrā 170, Rue de la 
Loi, Briselē. Tie, kas nav reģistrējušies iepriekš, varēs piedalīties tiešraidē : 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/video/index_en.htm.  
 
Reģionālo un vietējo iestāžu pārstāvji tiek laipni aicināti piedalīties Eiropas 
sociālo normu konferencē. Diskusija notiks par augsta riska un mazgadīgo dzeršanu 
noteiktās sabiedrības daļās. Konference notiks 2009. gada 31. martā, Beļģijā, Briselē 
Marriott Renaissance viesnīcā no 9:00-17:00. Papildus informācija un reģistrācija 
pieejama: www.socialnormsforum.eu Kontaktpersona: Sabine Wimpissinger 
socialnormsforum@bm.com 
 
Programmas/ uzsaukumi: 
EK ir publicējusi 2009. gada darba plānu par Kopienas darbību veselības jomā. 
Aģentūra par veselību un patēriņu izsludināja uzsaukumus par projektiem , piešķirto 
finansējumu, konferencēm un sadarbības pasākumiem. 2009. gada budžets ir 48.2 
miljoni eiro. Pieteikšanās gala datums ir 2009. gada 20. maijs: 
http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html  
 
Izsludināts uzsaukums par Trans-Eiropas Enerģijas Tīklu programmā. 
Programmas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un attīstību, pastiprināt 
piegāžu drošību, dažādot piegāžu ceļus un piegādātājus, kā arī samazināt noteiktu 
reģionu izolāciju un dot ieguldījumu vides aizsardzībā un ilgspējīgā attīstībā. 
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Pieteikumus var iesniegt līdz 2009.gada 24.aprīlim: 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2009_04_24_ten_e_en.htm 
 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programma 
izsludina 3. uzsaukumu, kas balstīts uz 2009. gada darba programmu, un kas 
noslēgsies 2009.gada 2.jūnijā. 99,5 miljoni eiro ir piešķirti:  
1. IKT veselībai, novecošanai un iesaistīšanai,  
2. Elektroniskās bibliotēkas,  
3. IKT valdībai un pārvaldībai,  
4. IKT enerģijas efektivitātei un vides aizsardzībai,  
5. Daudzvalodīgs tīkls,  
6. Valsts un pašvaldību sektora informācija,  
7. Interneta attīstība un drošība,  
8. Vispārpieejamās inovācijas, lietotāju pieredze un „dzīvās laboratorijas”. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_prop
osals_09/index_en.htm 
 
Jaunie uzņēmēji varēs pavadīt no 1-6 mēnešiem citas dalībvalsts uzņēmumā. Tas 
ir iespējams pateicoties Eirokameras koordinētajai jaunajai apmaiņas programmai, 
kuras mērķis ir apgūt kā labāk veidot un attīstīt savu uzņēmumu, kā arī nostiprināt 
saikni un sapratni starp dažādu ES valstu uzņēmējiem kā rezultātā radīt Eiropas 
uzņēmēju vidi. EK daļēji apmaksā jauno uzņēmēju ceļa un apmešanās izdevumus. 
Vecuma ierobežojuma uzņēmējiem nav. 200.9-2010. gadā EK plāno atbalstīt 870 
uzņēmējus. www.erasmus-entrepreneurs.eu  - http://www.jeune-pme.eu 
 
Projekts kustēsimies kopā veicina iedzīvotāju zināšanas un atbalstu ES 
pētniecībai par ilgtspējīgu transportu pilsētu vidē. http://www.move-together.net .  
Uz tā bāzētā uzsaukuma mērķis ir atlasīt noteiktu pilsētu skaitu visā Eiropā, kuras 
ieviestu projekta “Kustēsimies kopā” paredzētos pasākumus Mobilitātes nedēļas 
(2009. gada 16.-22. septembris) laikā. Tiks izvēlētas aptuveni 10 līdz 15 pilsētas un 
tām tiks piešķirts finansējums no 5000 līdz 10 000 eiro. Pieteikumus var iesūtīt līdz 
2009.gada 30.aprīlim tikai elektroniski uz šo adresi:: 
movetogether.aiccre@gmail.com. 
 
Meklē partnerus: 
Collado Villalba pašvaldība Madrides reģions  Spānijā meklē sadarbības 
partnerus uzsaukuma ENTR/CIP/09/E/N02s001 projektam “Jauniešu 
uzņēmējdarbība”. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kultūru un izglītību 
jauuiešu vidū. Projekts ir jāiesniedz līdz 2009. gada 20. aprīlim.  
Pieteikties lūdzam: Gregorio Dávila Díaz  kungs 
Tel: +34.91.279.52.23 / gregorio.davila@ayto-colladovillalba.org 
 
Pielikumā Nr.4 skatiet Eiropilsētu asociācijas ziņu lapu – informācija pilsētām par  
- Eiropas aktualitātēm kultūras, ekonomiskās attīstības, vides, zināšanu 
sabiedrības, sociālās sfēras un mobilitātes jomā.  
- Info par uzsaukumiem apbalvojumiem,  
- Projektu partnerības aicinājumi,  
- Programmu uzsaukumi, 
- Pilsētu konferences un semināri visdažādākajās jomās. 
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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 
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  


