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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Šonedēļ 
Piektdien, 27.martā, Finanšu ministrijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Finanšu ministrijas (FM) sarunas, kurās jaunais finanšu ministrs Einārs 
Repše vairākkārt uzsvēra, ka Starptautiskais Valūtas fonds ir kritizējis Latvijas 
valdību par to, ka tā ir samazinājusi pašvaldību budžetus, bet nav attiecīgi 
samazinājusi arī pašvaldību veicamās funkcijas. Šīs šogad bija pirmās LPS un FM 
sarunas, kam sekos nākamās. Puses apsprieda paredzētos grozījumus likumā „Par 
valsts budžetu 2009.gadam”. Pašvaldībām visbūtiskākais jautājums valsts budžeta 
grozījumos ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze un tās samazinājuma 
kompensācijas iespējas, jo IIN ir pašvaldību ieņēmumu galvenais avots. FM pārstāve 
Daiga Gulbe informēja, ka IIN kopējo prognozi ir paredzēts samazināt par 27,7% 
attiecībā pret 2008.gada kopējiem IIN ieņēmumiem. Šāds IIN prognozes 
samazinājums balstīts uz nodarbinātības un iekšējā kopprodukta (IKP) samazinājuma. 
Šogad iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus pašvaldību budžetā FM 
prognozē 595,6 miljonu latu apmērā, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir par 228,7 
miljoniem latu jeb 27,7% mazāk. Šogad kopējie IIN ieņēmumi tiek prognozēti 
717,6 miljonu latu apmērā, kas ir par 311,5 miljoniem latu jeb 30,3% mazāk nekā 
pagājušajā gadā, bet pašvaldības saņems 83% jeb 595,6 miljonus latu. IIN prognoze 
aprēķināta, ņemot vērā koriģēto makroekonomiskās attīstības scenāriju, kur tiek 
prognozēts IKP samazinājums 12% apmērā, tautsaimniecībā nodarbināto skaita 
samazinājums 7,3% apmērā un tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējās darba 
samaksas samazinājums faktiskajās cenās par 7,5%. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis aicināja FM atbildēt arī uz jautājumu, 
kādas pašvaldību funkcijas samazināt, samazinot IIN prognozi – izglītības vai varbūt 
sociālās palīdzības funkcijas? LPS priekšsēdis arī atgādināja, ka valdība ar 
starptautisko aizņēmumu sedz tikai valsts budžeta deficītu, nevis pašvaldību budžetu 
deficītu un ka pašvaldībām tad atliek tikai pārtraukt pildīt savas funkcijas. Einārs 
Repše pauda viedokli, ka tiešām ir jāpārdomā, no kurām pašvaldību funkcijām 
jāatsakās un kuras jāreorganizē, lai tās varētu veikt par mazāku naudu. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis atgādināja, ka LPS 19.kongress 
2009.gada 19.martā Skrundā pieņēma rezolūciju „Par valsts minimālajām garantijām 
pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai ekonomiskās krīzes apstākļos”. Šajā 
rezolūcijā LPS 19.kongress aicina valdību un Saeimu nodrošināt pašvaldībām 
ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2008.gada decembrī pieņemtās budžeta 
prognozes līmenī, palielinot atskaitījuma likmi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pašvaldību budžetā ne mazāk kā 93%, bet nodokļa neizpildes gadījumā kompensēt 
iztrūkumu no valsts budžeta.  

Sarunās tika izskatīti arī jautājumi par pedagogu algu samazinājums; 
problēmām ar bērnudārzu pedagogu algām (mērķdotācijas/dotācijas pedagogu darba 
samaksai un VSAO iemaksām); par mērķdotācijām pašvaldību pasākumiem un 
pašvaldību investīcijām; par finansējumu pašvaldību autoceļiem (ielām). Puses 
apsprieda arī  2008.gada 9.decembrī noslēgtā dokumenta "Papildu vienošanās pie 
2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 

     Nr.12 

27.03.2009.



 2

2009.gada domstarpību un vienošanās protokola" izpildi: pašvaldību aizņemšanās 
iespējas (aizņēmumi valsts budžeta līdzfinansētiem projektiem, iepriekšējos gados 
uzsāktajiem projektiem; īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai) un 
ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējas. LPS un FM diskutēja arī par problēmām, kas 
saistītas ar pašvaldību darba samaksas fonda samazinājumu.  
 
Piektdien, 27.martā, notika LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
sēde. Tajā izskatīja šādus jautājumus: 1) Plānotie grozījumi likumā „Par valsts 
budžetu 2009.gadam” un to ietekme uz pašvaldību finansēm. 2) Par likumprojekta 
„Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības 
sistēmu” izstrādi. 3) Par plānoto nekustamā īpašuma nodokļa bāzes paplašināšanu ar 
dzīvojamajām mājām no 2010.gada. 4) Par plānoto grozījumu „Likuma par budžetu 
un finanšu vadību” 25.pantā. 5) Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanu””. 6) Dažādi: Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais 
ziņojums par atalgojuma un nodarbinātības izmaiņām valstī un veiktajiem 
optimizācijas pasākumiem valsts sektorā; Par pārskata veidlapas C-7_M "Pārskats par 
saistībām" izmaiņām. 

 Komiteja nolēma aicināt pašvaldības komentārus par šiem jautājumiem iesūtīt 
LPS padomniecei finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsmai Ūbelei uz e-pastu 
lasma.ubele@lps.lv. It sevišķi komiteja aicina pašvaldības uz šo e-pastu iesūtīt 
viedokļus: 1) par likumprojekta „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu” izstrādi; 2) par dzīvojamo māju 
aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli (dot pašvaldībām pašām tiesības izlemt par 
to aplikšanu vai kādi citi priekšlikumi); 3) par savstarpējo norēķinu problēmas 
risinājumu izglītībā. 

Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 31.martā, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks LPS un Zemkopības 
ministrijas sarunas. Sarunu darba kārtībā šādas tēmas: 

1. Par skolas piena programmu (par Eiropas Savienības atbalsta izmantošanu). 
2. Par programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem.  
3. Par mājās ražotiem pārtikas produktiem un iespējām tos pārdot tirgū. 
4.  Jautājumi un diskusijas, kā situāciju uzlabot. 

 
Otrdien, 31.martā, Kuldīgas slimnīcā, Kuldīgā, Aizputes ielā 22, notiks valsts 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta, Kurzemes pašvaldību, kurām 
pieder NMP iestādes (brigādes), un NMP iestāžu (brigāžu) vadītāju sanāksme par 
Kurzemes NMP iestāžu (brigāžu) iekļaušanos valsts vienotajā NMP dienestā. 
Līdz ar vienota dienesta izveidi ir sācies darbs pie neatliekamās medicīniskās 
palīdzības pamatnostādņu īstenošanas, kas MK akceptētas jau 2005.gadā. Gan šajā 
konceptuālajā dokumentā, gan arī 2005.gada valsts investīciju projekta pieteikumā 
paredzēts Kuldīgā izveidot NMP dienesta Kurzemes reģionālo centru. Līdzšinējās 
Veselības ministrijas un Kuldīgas pašvaldības sarunas ļauj cerēt uz veiksmīgu 
sadarbību, tai skaitā risinot jautājumus par atbilstošu telpu nodrošinājumu reģionālā 
centra vajadzībām. Valsts vienotā NMP dienesta direktores Renātes Pupeles 
uzaicinājuma vēstuli skatiet pielikumā Nr.2, tikšanās darba kārtību – pielikumā 
Nr.3.  

17.martā Valmieras rajona pašvaldības SIA „Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība” telpās Valmierā, Rīgas ielā 47, jau notika šāda sanāksme par Vidzemes 
NMP staciju iekļaušanos valsts vienotajā NMP dienestā. Sarunu gaitā NMP 
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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 citas Vidzemes 
pašvaldības, ar kurām NMP dienests jau risina tālākas, konkrētākas sarunas. 

Ar 16.aprīli NMP dienestam pievienojas Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības 
stacija, kas nodrošina gandrīz pusi no valsts izsaukumiem. 

31.martā Kuldīgas sanāksmē piedalīsies un savā pieredzē dalīsies arī 
Valmieras NMP valdes priekšsēdētājs Juris Memļuks. Valmieras NMP ir 
neatsverama pieredze centralizētā izsaukumu pieņemšanā un brigāžu vadībā 
apvienotu rajonu teritorijā – Valkas un Valmieras rajonos. Šī Valmieras pieredze būs 
liels ieguvums un iespēja pārņemt labo praksi arī Kurzemes reģionam, strādājot 
vienotajā NMP dienestā. 

Šāda sanāksme notiks arī Zemgales un Rīgas reģionā – plānota 29.aprīlī 
Jelgavā. Reģionālās sarunas noslēgs sanāksme Latgalē. 
 
Otrdien, 31.martā, pulksten 14.30 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko 
problēmu komitejas sēde. Plānotā darba kārtība: 

1. Par LPS un Finanšu ministrijas sarunu rezultātiem par grozījumiem 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). 

Ziņo: A.Salmiņš - LPS padomnieks 
2. Informācija par likumprojekta „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” tālāku 
virzību. 

Ziņo: A.Salmiņš- LPS padomnieks 
3.Par likumprojektu „Publiskās un privātās partnerības likums”. 

Ziņo: I.Lipovska – Ekonomikas ministrijas Valsts un privātās partnerības nodaļas 
vadītāja, G.Polis – Publiskās un privātās partnerības asociācijas izpilddirektors, 
Ē.Mežals – Publiskās un privātās partnerības asociācija. 

Lūdzam pievērsiet uzmanību tam, ka sēde sākas plkst.14.30, plkst.15.00 
notiks diskusija par Publiskās un privātās partnerības likumu, un būtu labi, ja uz sēdi 
tiktu uzaicināti arī speciālisti par PPP. 
    Papildu informācija sēdei ir sameklējama LPS mājas lapā, sadaļā: „Komitejas 
– Tehnisko problēmu komiteja – 31.03.2009.”. 
 
Trešdien, 1.aprīlī, plkst. 11.00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas konferenču 
zālē Rīgā, Daugavpils ielā 31, notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme, veltīta atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitātei, tajā 
skaitā arī ēku siltināšanai. Sanāksmes darba kārtību lūdzam skatīties 6.pielikumā. 
Laipni lūgti arī pašvaldību vadītāji, deputāti un darbinieki, kuru redzeslokā ir šie 
jautājumi.  
                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 
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Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā. Lūdzu, 
piesakiet talkas koordinatorus, viņu tālruņus un e-pastus LPS priekšsēža palīdzei 
Olgai Kokāne pa e-pastu olga@lps.lv. Maisus un cimdus no aprīļa sākumā varēs 
saņemt Rīgā, Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Brīvības ielā 266. Plašāka 
informācija www.talkas.lv.  

 
LPS nesaskaņo 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai 
jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” (VSS-303) (Pielikums Nr.1) 

• Valsts kancelejas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (VSS-390) 
(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-475. Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem  
VSS-476. Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
tipveida statūtiem   
VSS-497. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.97 
„Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi”   
VSS-508. Koncepcija „Par normatīvo regulējumu interešu konflikta novēršanai valsts 
amatpersonu darbībā”   
VSS-480. Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 
“Noteikumi par aizsargājamām alejām”   
VSS-481. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 
“Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”   
VSS-482. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 
„Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem”   
VSS-483. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 
“Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem”   
VSS-484. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 
“Noteikumi par dabas parkiem”   
VSS-485. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 
“Noteikumi par dabas liegumiem”   

  
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 24.03.2009., Nr.46: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 “Kārtība, kādā 
piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura 
rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” 
Ministru kabineta noteikumi Nr.241 
 

LV, 25.03.2009., Nr.47: 
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Grozījumi Informācijas atklātības likumā  
Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
Flāmu reģions Beļģijā un Flandrijas-Eiropas sadarbības aģentūra rīko 
konferenci par pilsētu attīstību Flandrijā 28.maijā. Tās mērķis ir pieredzes 
apmaiņa un skatījums uz pilsētu attīstību, īpaši pievēršoties finanšu un attīstības 
projektiem. 
Runātāji analizēs veiksmīgo un ne tik labo Antverpenes Gentas un Deinzes  pilsētās. 
Konference ir bez maksas. Adrese: Flagey ēkā, rue du Belvédère 27, 1050, Briselē. 
Papildus informācija: Joke Hofmans pa  e-pastu vai tel: +32 2 737 14 30 
 
Sociālo iestāžu tīkls (ENSA), kuram ir partneri vairāk kā 11 valstīs šā gada 11. 
maijā, rīko savu gadskārtējo ģenerālo asambleju. Tā notiks Somijā un to organizēs 
Helsinku sabiedrisko pakalpojumu daļa. ENSA mērķis ir apzināt dažādus kultūras 
modeļus un pieredzi sociālās palīdzības sektorā, pastiprināt dialogu par sociālo 
politiku ar ES iestādēm un piedalīties novatoriskos Eiropas projektos. ENSA vērš 
strādās ar 5 tēmām: Bērnu jautājumi; Jaunatne; Invaliditāte; Vecums un Akceptēšana 
sabiedrībā. Jūs tiekat laipni lūgti piedalīties 11.maija ģenerālajā asamblejā 12. maijā 
5. tēmu sanāksmē, kā arī darba vizītē Tallinā 13. maijā. Pieteikšanās formas jāiesniedz 
līdz 17. aprīlim: Elena Curtopassi, tel 32 2 743 70 10, 
c_elena.curtopassi@regione.veneto.it vai Arja Peiponen, Social Services Department 
City of Helsinki, tel.: + 358 500 44 55 23, Arja.peiponen@hel.fi  
 
Eiropas jauniešu forums (European Youth Forum) ir izsludinājis uzsaukumu 
projektam „Eiropas Jaunatnes galvaspilsēta 2011”. Tajā var pieteikties 
pašvaldības un reģioni no ES dalībvalstīm un Eiropas Padomes dalībvalstīm. 
Šīs titula mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību jaunu ideju ģenerēšanā un innovatīvu 
projektu izstrādē. Šobrīd EJ galvaspilsēta ir Roterdama Nīderlandē un 2010. gadā tā 
būs Turinas pilsēta. Pieteikumus ir jāiesniedz līdz 2009. gada 14. aprīlim. 
Tālākai informācijai lūdzu skatīt: call for applications. 
 
Eiropas Komisija aicina vietējo un reģionālo pašvaldību iestādes iesniegt IKT 
piemērus Eiropas 2009. gada e-valsts un e-pašvaldību balvai. Jūsu labās prakses 
piemērs parādīs kā ITK uzlabo pakalpojumu sniegšanu un uzņēmējdarbību visā 
Eiropā. Apbalvojums 5 kategorijās. Iesniedzot piemērus, būs iespēja vinnēt vienu no 5 
balvām, piedalīties 5. Ministru e-valsts un e-pašvaldību konferences izstādē. Jums tiks 
piešķirts e-prakses, labās prakses, apzīmējums, kas vērsīs uzmanību uz IKT 
sasniegumiem jūsu pilsētā, reģionā vai valstī. Tiksiet iesaistīti ieinteresēto pušu tīklā 
un jūsu piemērs tiks publicēts www.ePractice.eu portālā. Pieteikumus jāiesniedz līdz 
2009.gada 10 jūnijam. Papildus informācija un pieteikumi: 
www.epractice.eu/awards | awards@epractice.eu 
 
Reģionu komiteja sūdzas par to, ka ES līderi kavē pašvaldību risinājumu 
īstenošanu krīzes pārvarēšanai 

Pēc samita RK prezidents Luks van den Brande nosūtīja vēstuli Čehijas 
premjeram/ ES prezidentam, kurā norādīja uz pašvaldību lomas ignorēšanu pagājušās 
nedēļas samita apspriedēs par krīzi.  



 6

„I cannot hide my disappointment that the European Council conclusions do not take 
sufficiently into account the contribution that local and regional authorities can make 
to overcome the current crisis. Regional and local authorities should participate 
directly both in the implementation of current recovery plans and in future strategies 
for growth and jobs in order to make our common goal more effective and valuable 
for all people(..)"  

Pirms paša samita RK prezidents tikās ar Čehijas premjeru, lai iepazīstinātu to 
ar Prāgas samita secinājumiem, kas uzsver nepieciešamību iesaistīt pašvaldības 
ekonomikas atveseļošanas plānu un Lisabonas stratēģijas īstenošanā. Šie secinājumi 
tika izsūtīti visiem ES valstu vadītājiem.  
 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padome (CEMR): vietējās pašvaldības 
var palīdzēt atdzīvināt Eiropas ekonomiku  

Tas bija galvenais CEMR izpildkomitejas tikšanās (24.03. Atēnās) secinājums, 
kuru pieņēma kā  ziņojumu par krīzes ietekmi uz Eiropas pašvaldībām.   

“Visupirms iedzīvotāji vēršas pēc palīdzības vietējās pašvaldībās, ja viņi 
nonākuši grūtības šajos smagajos ekonomikai laikos”, tā CEMR prezidents. “Tomēr 
spiediens uz pašvaldībām šajos laikos pieaug, finanšu resursi samazinās nodokļu 
ieņēmumu samazinājuma dēļ, kā arī subsīdiju un dotāciju samazinājuma dēļ. Gan ES, 
gan valdībām jāizprot šī problēma un jāatbalsta pašvaldības." Detalizēti: 
http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1575 
 

Sagatavoja: 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 
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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  


