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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Lieldieniņa liela sieva, 
Tā atnāca tukšu roku; 
Miķelīts mazs vīriņš, 

Tas atnāks pilnu roku!!! 
 

Priecīgas Lieldienas! 
☺☺☺ 

PIESAKIETIES NAUDAI!!! Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un 
zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem 
Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem"" ir izsludinājis Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" 
projektu iesniegumu pieņemšanu, kas notiek vairākās kārtās. 6.kārta notiek no 
2009.gada 10.marta līdz 2009.gada 14.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 5 
000 000 (pieci miljoni) latu!!! Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir divu 
gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta 
dienestu. Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv. 

Šonedēļ 
Otrdien, 7.aprīlī, notika LPS valdes sēde, kurā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
informēja par LPS un FM sarunām par plānotajiem grozījumiem likumā „Par 
valsts budžetu 2009.gadam”. Valde vienojās aprīļa beigās vai maijā sasaukt LPS 
domes sēdi, lai lemtu par vienotu pašvaldību rīcību sakarā ar turpmāk plānotajiem 
pašvaldību budžetu samazinājumiem. 

LPS valde apsprieda likumprojektu „Par vienotu valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu”. LPS padomniece 
finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele informēja, ka likumprojekts paredz 
tautas ievēlētajiem pārstāvjiem, tai skaitā pašvaldības amatpersonām, mēnešalgu 
piesaistīt ar koeficientu valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba algas 
apmēram, savukārt atlīdzības lielums pašvaldības darbiniekiem paliek pašvaldības 
domes ziņā. Likumprojektā arī noteikts, kādas piemaksas, prēmijas un pabalstus varēs 
saņemt valsts pārvaldē un pašvaldībās strādājošie. Valde vienojās, ka atlīdzības 
apmērs pašvaldību deputātiem būtu jānosaka attiecīgās pašvaldības domei (maksā 
konkrētu mēnešalgu vai nosaka darba samaksas stundas likmi un maksā par 
nostrādātajām stundām).  

 Apspriežot plānoto grozījumu likuma „Par budžeta un finansu vadību” 
25.pantā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis to novērtēja kā MK iespēju būtiski 
iejaukties pašvaldību budžetos. Plānotie grozījumi likuma 25.pantā dotu tiesības 
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Ministru kabinetam noteikt valsts un pašvaldību budžeta plānošanas un izpildes 
papildu nosacījumus, lai nodrošinātu makroekonomisko procesu izraisīto paaugstināto 
fiskālo, ekonomisko un sociālo risku ietekmes mazināšanas un novēršanas pasākumus 
un nodrošinātu starptautiskajās saistībās noteikto fiskālo kritēriju izpildi. LPS 
vecākais padomnieks Māris Pūķis atgādināja, ka daudzpakāpju budžets Latvijā 
beidza pastāvēt 1990.gadā. LPS valde pieņēma lēmumu aicināt pašvaldības vērsties 
Satversmes tiesā pret šo grozījumu, jo tas ir pretrunā ar Eiropas Vietējo pašvaldību 
hartu.  

LPS valde diskutēja par RAPLM tikko kā piedāvāto likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, kas ir atkāpšanās no 
ilgstošās debatēs panāktās vienošanās par jaunu sistēmu pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanā un ir tikai vienkārši grozījumi esošajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sistēmā (PFIS): pašvaldības vairs nav sadalītas „pilsētās / laukos”; izslēgti divi 
kritēriji „bērnu skaits bērnunamos, kas ievietoti līdz 1998.gadam”, un „iemītnieku 
skaits pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gadam”; visām pašvaldībām noteikta 
vienāda neizlīdzināmā apakšējā robeža (95% no finanšu nepieciešamības). Valsts 
budžeta dotāciju (7,15 milj. latu) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā tuvākajos 
gados nav plānots palielināt.  

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka LPS nav pamata atkāpties no 
kopīgi panāktās vienošanās. Madonas pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters atbalstīja RAPLM vienkāršotos grozījumus, ierosinot tajos ietvert vēl 
šādus Latvijas Pilsētu savienības priekšlikumus: turpināt finanšu nepieciešamības 
aprēķināšanu un izlīdzināšanu veikt apvienojušos pašvaldību teritorijās; rajonu 
padomju finansējumu novirzīt novadiem, izņemot to līdzekļu daļu, kuru rajona 
pašvaldības saņēma atbilstoši 2 kritērijiem – bērnu skaitam bērnunamos un iemītnieku 
skaitam pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gadam; līdz apriņķu izveidošanai 
bērnunamu un pansionātu iemītniekus finansēt no valsts budžeta (mērķdotācija 
pašvaldībām).  

 LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka, ja valdība neatbalsta 
panākto vienošanos par jaunu PFIS, tad valdība var nerīkot 6.jūnijā vēlēšanas jauno 
novadu teritorijās, jo jaunie novadi vienalga nespēs pastāvēt bez finansējuma novadu 
struktūru uzturēšanai. „Valdība pieņēma novadu reformu un valdībai ir jānodrošina 
novadu finansējums,” sacīja Andris Jaunsleinis. LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis uzsvēra, ka jūnijā valdība nāks klajā ar dramatisku likumprojektu komplektu un 
tajā varētu būt arī derīgais likumprojekts par jauno PFIS. Viņš ieteica pašvaldībām 
palikt pie savas prasības, ka pašvaldību finanšu nepieciešamība ir 17,2% no valsts 
kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem un pieprasīt tās izpildi 2010.gadā, bet, ja šī prasība 
netiks izpildīta, tad izsludināt ārkārtas stāvokli pašvaldībās. LPS valde atbalstīja 
kopīgo, līdzšinējo LPS pozīciju par jauno PFIS. 

Jautājumu par pašvaldību problēmu ar savstarpējiem norēķiniem izglītības 
jomā risinājumu (LPS 19.kongresa lēmums „Par uzdevumu risināt jautājumu par 
savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā”) LPS valde atlika līdz viedokļu saņemšanai 
no visām pašvaldību grupām.  
 
Trešdien, 8.aprīlī, Veselības ministrijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Veselības ministrijas (VM) sarunas, kurās puses steidzamības kārtā 
apsprieda finansējuma samazinājumu slimnīcām. Ar 13 aprūpes slimnīcām 
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (VOAVA) no 1.aprīļa jau vairs 
nav līgumu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu, un tagad finansējuma 
samazināšana stacionārajiem pakalpojumiem apdraud arī rajonu slimnīcu 
pastāvēšanu. Daudzas slimnīcas no VOAVA ir saņēmušas līgumu piedāvājumus ar 
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finansējuma samazinājumu par 49-60%. Šīs šogad bija pirmās LPS un VM sarunas, 
kam sekos nākamās, paredzot sarunas pabeigt līdz jūnijam. 

8.aprīļa sarunās veselības ministrs Ivars Eglītis uzsvēra, ka Latvijā slimnīcu 
gultu skaits, kas 59 slimnīcās, kurām ar VOAVA ir līgumi, ir 17 233 gultas, ir divreiz 
lielāks nekā vajag un ka gultu skaits viena gada laikā ir jāsamazina par 3000 gultām. 
Desmit gadu laikā slimnīcu gultu skaitu Latvijā plānots samazināt līdz 10 000 gultu, 
sacīja ministrs. LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa 
norāda, ka 60% gultu atrodas Rīgas slimnīcās, bet Rīgā ir tikai 700 tūkstošu 
iedzīvotāju. LPS uzskata, ka gultu skaita samazināšanā obligāti ir jāievēro 
proporcionalitāte pa Latvijas reģioniem atbilstoši iedzīvotāju skaitam. 

Ivars Eglītis uzsvēra, ka ir jāattīsta slimnīcām alternatīva veselības aprūpe un 
ka Veselības ministrijā pašlaik top jauns māsterplāns par nopietnu slimnīcu 
optimizāciju. Attīstītajās Eiropas Savienības valstīs stacionārā aprūpe saņemot 30-
40% no veselības aprūpes finansējuma, bet Latvijā – 60%. Ministrs gan piebilda, ka 
viņš nevarot iedomāties, ka rajonu slimnīcas varētu pārtraukt sniegt stacionāros 
pakalpojumus, tomēr Latvijā bez 13 slimnīcām, ar kurām VOAVA vairs neslēdz 
līgumus par stacionāro pakalpojumu sniegšanu, vēl esot 8-10 slimnīcas, kas neizpildot 
kritērijus (vismaz 300 dzemdību pieņemšana gadā utt.) 

Veselības ministrs sacīja, ka finansējuma samazinājums slimnīcām nedrīkstot 
būt lielāks par 20%, taču slimnīcu vadītāji atgādināja, ka VOAVA piedāvātajos 
līgumos samazinājums ir no 49 līdz 60%. Veselības ministrs arī atzina, ka par 20% 
jeb 80 miljoniem latu samazinot ārstniecības programmas, katrs piektais cilvēks vairs 
netiks ārstēts par valsts naudu un puse slimnīcu būs jāslēdz ciet. 

Veselības ministrs atzina, ka Latvijas medicīnai ir viens no augstākajiem 
standartiem Eiropas Savienībā (ES), kaut arī finansējums ir trešais zemākais ES, vēl 
zemāks finansējums veselības aprūpei esot tikai Rumānijā un Bulgārijā. Ivars Eglītis 
sacīja, ka 9.aprīlī Veselības ministrijai ir paredzētas sarunas ar Ministru prezidentu 
Valdi Dombrovski, jo ir jāvienojas par finansējuma samazināšanas robežu, zem 
kuras sākas tiešs apdraudējums iedzīvotāju veselībai un dzīvībai. 

VM valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis iepazīstināja ar finanšu apjoma 
plānojumu, kas slimnīcas sadala trīs grupās. Pirmajai grupai finansējums tiek 
paredzēts ne mazāks kā 90% no 2008.gada apjoma, šajā grupā ietilpst Rīgas 
Austrumu slimnīca, Bērnu klīniskā slimnīca un Stradiņa slimnīca, Liepājas, Valmieras 
un Daugavpils reģionālās slimnīcas. Otrajai grupai finansējums tiek plānots ne 
mazāks kā 85% no 2008.gada apjoma, un šajā grupā ietilpst apmēram 10 lokālās 
daudzprofilu slimnīcas, kuras VM joprojām nenosauca. Trešajai grupai – pārējām 
slimnīcām no visām 59, ar kurām VOAVA slēdz līgumus par stacionārajiem 
pakalpojumiem, – finansējums tiek plānots zemāks par 85% no 2008.gada apjoma. 
Par 2008.gada apjomu slimnīcām, kurām bijušas pārstrādes, tiek ņemts līgumu 
apjoms, bet slimnīcām, kuras neapguva 2008.gada līgumu apjomu, – 2008.gada 
faktiskā izpilde. 

Daudzi pašvaldību un slimnīcu vadītāju uzdotie jautājumi sarunās ar VM 
palika bez atbildes. Tādi bija jautājumi: kuras slimnīcas ir paredzēts saglabāt un kuras 
likvidēt; ko darīt ar iesāktajiem ES struktūrfondu un INTERREG pārrobežu 
projektiem, ja slimnīcai finansējums tiek samazināts tādā apjomā, ka tā jāslēdz ciet; 
kas maksās atlaišanas kompensācijas likvidējamo slimnīcu darbiniekiem utt.  
 
Trešdien, 8.aprīlī, notika LPS Sporta apakškomitejas sēde, kurā piedalījās Latvijas 
Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre Gaļina Gorbatenkova, kas informēja par 
asociācijas pasākumiem. Apakškomiteja apsprieda sarunās ar Izglītības un zinātnes 
ministriju izskatāmos jautājumus. LPS padomnieks sporta jautājumos Guntis Apīnis 
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informēja par sarunu Saeimas Sporta apakškomisijas sēdē; par LOK Ģenerālās 
Asamblejas sesiju un par Bērnu futbola Attīstības centra piedāvājumu. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Trešdien, 15.aprīlī, pulksten 1000 Latvijas Pašvaldību savienības telpās, Mazajā Pils 
ielā 1 (4.stāvā), Rīgā, notiks Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
apvienības (LPSAI) valdes sēde. Tajā paredzēts izskatīt jautājumu par situāciju 
ar pansionātu klientiem ar antisociālu uzvedību. Vispārējā tipa pansionātos nonāk 
arvien vairāk cilvēku ar kriminālu pagātni, ar alkohola un narkotisko vielu atkarībām. 
Šo klientu antisociālā uzvedība reāli apdraud pārējo pansionātu iemītnieku un 
personāla drošību un veselību. 
 
Piektdien, 17.aprīlī, pulksten 11 Koknesē notiks Pagastu apvienības valdes sēde.  
 
Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā. Lūdzu, 
līdz 17.aprīlim piesakiet talkas koordinatorus, viņu tālruņus un e-pastus LPS 
priekšsēža palīdzei Olgai Kokāne pa e-pastu olga@lps.lv. Maisus un cimdus var 
saņemt Rīgā, Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Brīvības gatvē 266, 15.aprīlī 
no pulksten 15 līdz 17. Katra pašvaldība saņem 100 maisus un 100 cimdu pārus. 
Otrdien, 7.aprīlī, valdība piešķīra naudu pašvaldībām Lielās talkas organizēšanai 
(70-100 lati katrai pašvaldībai). Naudu pašvaldībām dalīs „Projekts „Pēdas””, kas pēc 
talkas norises nosūtīs veidlapu tām pašvaldībām, kas būs pieteikušas savus 
koordinatorus LPS priekšsēža padomniecei Olgai Kokānei pa e-pastu 
olga@lps.lv!!! Pašvaldībai veidlapa būs jāaizpilda un jānosūta atpakaļ, pēc tam 
pašvaldības norādītajā kontā tiks pārskaitīta talkas nauda.  

Plašāka informācija par Lielo talku pie Andra Stengrevica: 
andris.stengrevics@pedas.lv, tālr. 29835605 un www.talkas.lv.  

 
LPS nesaskaņo 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem” 
(VSS-475) (Pielikums Nr.1) 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
tipveida statūtiem” (VSS-476) (Pielikums Nr.2) 

 
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-595. Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu  
VSS-596. Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam   
VSS-597. 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”   
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VSS-598. 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”   
VSS-599. 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”   
VSS-568. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību 
īpašumā  
VSS-569. Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un 
pārdošanu   
VSS-570. Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā   
VSS-554. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”   
VSS-601. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 
3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā 
konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi   
VSS-602. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 
„Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un 
finansēšanas kārtību”   
VSS-562. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumā Nr.64 „Par 
Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-
2015.gadam”   
VSS-584. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””   
VSS-567. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 
„Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas 
noteikumi”   
VSS-573. Bezmantinieka manta un rīcība ar to kreditoru prasījumu apmierināšanai   
VSS-610. Par valstij piekrītošās būves Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā, nodošanu 
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā  
VSS-609. Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumos Nr.439 
„Kārtība, kādā veicama obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaite”   
VSS-560. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 „Par 
papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 
„Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā””   
VSS-593. Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 307 
„Noteikumi par Adrešu klasifikatoru”   
VSS-585. Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības 
izbeigšanas un likvidēšanas kārtība un aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām 
noteikšanas metodika  

 
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 07.04.2009., Nr.54 
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Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugi iepirkumu jomā, to iesniegšanas un 
aizpildīšanas kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.289 
 
LV, 08.04.2009., Nr.55 
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā 
 
LV, 09.04.2009., Nr.56 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 “Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas 
uzlabošanai” 
Ministru kabineta noteikumi Nr.290 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 “Noteikumi 
par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 
elektrostaciju attīstība”” 
Ministru kabineta noteikumi Nr.292 
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” 
Ministru kabineta noteikumi Nr.299 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
3.aprīlī Rakverē notika ES Reģionu komitejas (RK) Baltijas valstu delegāciju 
tikšanās, ar mērķi dalīties pieredzē par darbu ar RK jautājumiem, kā arī pārrunāt 
sadarbības iespējas kopīga viedokļa izstrādē atsevišķos jautājumos, t.sk. par pašvaldību 
lomu ekonomikas atveseļošanā. Delegācijas vienojās iesniegt grozījumus RK atzinuma 
projektam par pašvaldību lomu ekonomikas atveseļošanas plānos, kuru plānots 
pieņemt RK plenārsēdē 22.aprīlī. 
Grozījumi skar Eiropas vietējo pašvaldību hartas vairāku punktu, t.sk. panta par 
pašvaldību finanšu autonomiju,  pārkāpšanu, iebildes pret pašvaldību budžeta 
samazinājumiem un aicinājums Eiropas vietējo un reģionālo varu kongresam veikt 
ziņojumu par šiem hartas pārkāpumiem atsevišķās ES valstīs. 
No Latvijas sanāksmē piedalījās Latvijas RK delegācijas vadītājs Edvīns Bartkevičš un 
RK locekļi Jānis Neimanis un Ligita Gintere, kā arī LPS priekšsēdētājs Andris 
Jaunsleinis un LPS priekšsēža padomniece ES jautājumos Evita Gržibovska. 

Papildu informācijai: evita@lps.lv  
 
ES programmas: 
 
Jaunie uzņēmēji varēs pavadīt no 1-6 mēnešiem citas dalībvalsts uzņēmumā - 
apmaiņas programma, kuras mērķis ir sniegt iespēju attīstīt uzņēmumus, kā arī 
nostiprināt saikni un sapratni starp dažādu ES valstu uzņēmējiem rezultātā radot 
Eiropas uzņēmējdarbības vidi. EK daļēji apmaksā jauno uzņēmēju ceļa un apmešanās 
izdevumus. Vecuma ierobežojuma uzņēmējiem nav. 2009.-2010. gadā EK plāno 
atbalstīt 870 uzņēmējus. www.erasmus-entrepreneurs.eu  - http://www.jeune-pme.eu.  
 
Eiropas Kopienas programma LIFE III 
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Mērķis: Vides politikas attīstība, pilnveidošana un ieviešana, sevišķi attiecinot to uz 
vides aizsardzības principu integrēšanu citās tautsaimniecības nozarēs, kas veicina 
ilgspējīgu attīstību Eiropas Kopienā.  
Interneta saite: http://europa.eu.int/comm/LIFE/home.htm 
LIFE programmas uzsaukums tiks publicēts 2009. gada 15. maijā!  

  
Dažādi  

Zemkopības ministrija vēlas jūs informēt, ka Lauku atbalsta dienests 2009.gada 
31.marta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.50 ir izsludinājis otrās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem", kas notiks no 2009.gada 1.maija līdz 2009.gada 1.jūnijam. 
http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=189914&laidiens_id=7360  

Lauku atbalsta dienesta paziņojums 

Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 "Kārtība, kādā 
piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura 
rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam" un Ministru kabineta 2009.gada 
17.marta noteikumiem Nr.241 "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"", 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" notiks no 2009.gada 1.maija līdz 
2009.gada 1.jūnijam. 

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums pasākumā "Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem" ir 548 257 LVL (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši 
divi simti piecdesmit septiņi lati). Rajonu ietvaros vietējām pašvaldībām pieejamais 
publiskais finansējums ir: 

1. Liepājas rajonam - 19 534 LVL; (Durbes novads) 

2. Tukuma rajonam - 38 234 LVL; (Jaunpils pagasts) 

3. Dobeles rajonam - 27 947 LVL; (Penkules un Bērzes pagasti) 

4. Jelgavas rajonam - 326 485 LVL;(Svētes, Vilces, Elejas un Sidrabenes pagasti) 

5. Bauskas rajonam - 128 178 LVL;(Ceraukstes pagasts) 

6.Saldus rajonam - 7 879 LVL.(Pampālu pagasts) 

Pasākumus īsteno līdz 2010. gada 30. septembrim. 

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv  
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Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības 
pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv  

_____________________________________________________________________ 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija aicina piedalīties 9. starptautiskajā 
projektu vadīšanas konferencē "Profesionalitāte. Efektivitāte. Izcilība", kas 
notiks trešdien, 2009.gada 27.maijā, Rīgā. Konferences noslēgumā pirmo reizi tiks 
piešķirta Latvijas Nacionālā izcilības balva projektu vadībā. 
Ar konferences programmu varat iepazīties interneta mājas lapā, nospiežot uz 
saites: http://www.lnpva.lv/index.php?name=prog_konf   
Nospiežot uz sekojošās saites, varat aizpildīt konferences pieteikuma anketu 
tiešsaistē: http://www.lnpva.lv/index.php?name=piet_dal 
_____________________________________________________________________
Jaunumi pašvaldību sadraudzības projektu pieteikumu iesniegšanā  

No 30.aprīļa pārstās darboties pašvaldību sadraudzības „karstais telefons”, 
zvanot uz kuru, projektu pieteikumu gatavotāji un īstenotāji varēja konsultēties. 
Turpmāk atbildes uz neskaidrībām varēs saņemt, sazinoties ar nacionālo „Eiropa 
pilsoņiem” kontaktpunktu.  

Latvijā kontaktpersona ir Kultūras ministrijas pārstāve Laura Turlaja (tālr. 67 
330 228; e-pasts: laura.turlaja@km.gov.lv). Pašvaldības, kuras gatavo projektu 
pieteikumu programmai „Eiropa pilsoņiem”, neskaidrību gadījumā joprojām aicinātas 
sazināties ar Latvijas Pašvaldību savienību (kontaktpersona: Agita Kaupuža, ārējo 
sakaru speciāliste, tālr. 67508535; e-pasts: agita.kaupuza@lps.lv).  

Tāpat no aprīļa pašvaldību sadraudzības projektu pieteikumus var iesniegt 
elektroniski. Ja Jums rodas tehniski jautājumi par tiešsaistes formas izmantošanu, 
varat sazināties ar EACEA Ārējās palīdzības dienestu (e-pasts: eacea-external-
helpdesk@ec.europa.eu; tālr. +32 2 29 90705 (pirmdien – piektdien 9:30 līdz 12:30 
un 14:00 līdz 16:30). 

Tā kā līdz 1.jūnijam var iesniegt projektu pieteikumus programmas „Eiropa 
pilsoņiem” pasākuma „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās” ietvaros, 
aicinām tos, kuri plāno gatavot projektu pieteikumu, taču to kavē kādi neskaidri 
jautājumi, kā arī tos, kuri vēlas atrast sadraudzības pašvaldību, sazināties ar LPS ārējo 
sakaru speciālisti Agitu Kaupužu.  

____________________________________________________________________
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; 



 9

• 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  

Pielikumi  
 
1.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Ekonomikas ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju 
sabiedrību tipveida statūtiem” (VSS-475);  
2.pielikumā – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Ekonomikas ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts un pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” (VSS-476); 
3.pielikumā – FM vēstule IZM par nesadalīto līdzekļu sadalījumu pašvaldībām un 
skolēnu pārvadāšanu. 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


