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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Sestdien, 18.aprīlī, notika Lielā Baltijas talka! Sirsnīgi 
sveicam visas pašvaldības, kas tajā piedalījās! ☺☺☺ 

 
ORDEŅU KAPITULS NOLĒMA par nopelniem Latvijas 
valsts labā piešķirt  IV šķiras Atzinības krustu Kuldīgas 

rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 
priekšsēdētājai, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža 

vietniecei 
Nellijai Kleinbergai. 
Mīļi sveicam! ☺☺☺ 

  
Šonedēļ 
Otrdien, 14.aprīlī, MK sēdē apstiprināja dotāciju interneta abonēšanai un 
datoriem pašvaldību bibliotēkās 400 000 Ls apmērā, kā arī pieņēma MK 
noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai 
nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus”. 
 
Trešdien, 15.aprīlī, Latvijas Pašvaldību savienībā notika Latvijas Pašvaldību 
sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAI) valdes sēde. Tajā piedalījās 
labklājības ministrs Uldis Augulis, Labklājības ministrijas, RAPLM, Tieslietu un 
Iekšlietu ministrijas speciālisti.  

Sēdes pirmajā daļā labklājības ministrs atbildēja uz pansionātu direktoru 
jautājumiem par pansionātu turpmāko finansējumu, jo rajonu pašvaldības 
2009.gada beigās beigs pastāvēt, bet jaunveidojamo novadu pašvaldības daudzviet 
nevēlas pārņemt pansionātus, jo nespēs tos finansiāli uzturēt. Uldis Augulis 
informēja, ka tiks likvidēta Sociālo pakalpojumu pārvalde un ievērojami samazināta 
pakalpojumu sniedzēju kontrolēšana. Ministrs informēja arī par dramatisko situāciju, 
ka finansējums ļoti minimāli pietiek tikai valsts sociālās aprūpes centru finansēšanai, 
bet citas līgumorganizācijas, kas aprūpēja psihoneiroloģiskos klientus, par tik mazu 
summu, ko ministrija var piedāvāt to uzturēšanai, vairs nevēlēsies to darīt. Kas notiks 
ar šiem klientiem? Viņus uzturēt ir valsts kompetence, bet naudas nav? Vai viņi paliks 
uz ielas? Jautājums palika atklāts. Ministrijas pārstāvji izteica domu, ka tiks 
pārtraukta šādu cilvēku uzņemšana rindā uz ievietošanu specializētajos valsts sociālās 
aprūpes centros. Izvērtās diskusija starp RAPLM pārstāvjiem, Labklājības ministrijas 
pārstāvjiem un pansionātu direktoriem par to klientu uzturēšanas izdevumu apmaksu, 
kas pansionātos ievietoti līdz 1998.gadam. Šie izdevumi jāapmaksā no valsts budžeta. 
Pašlaik sarunās un projektos ir pavīdējis skaitlis, ka pēc jaunā Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās tie varētu būt 3 tūkstoši latu gadā par vienu 
klientu. Ja pašlaik 1 klienta uzturēšanas izdevumi ir vidēji 320 lati mēnesī, tad skaidrs, 
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ka šī summa ir ievērojami par mazu. Uz pašvaldību pārstāvju jautājumu, kāds ir šādas 
summas ekonomiskais pamatojums, ministriju pārstāvji atbildēt nevarēja. Sanāksmē 
izskanēja doma, ka ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšana un specializācija pārsniedz novadu kompetences un iespēju robežas, un tā ir 
funkcija, kas sekmīgi var tikt realizēta vienīgi otrajā vēlētajā pašvaldību līmeni – 
apriņķī jeb reģionā.  

Sēdes otrajā daļā izskatīja 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. Tieslietu ministrijas pārstāve Kristīne Ķipēna rosināja pansionātu 
direktorus rakstīt pieprasījumus Ieslodzījuma vietu pārvaldei, lai iegūtu nepieciešamo 
informāciju par klientiem ar antisociālu uzvedību, sazināties un sastrādāties ar Valsts 
probācijas dienestu. Viņa informēja arī par to, ka tiek strādāts pie Sabiedriskās 
drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas, uz kuras pamata varētu sākt efektīvāk risināt 
jautājumu arī par klientiem ar ļaunprātīgu uzvedību, tai skaitā arī sociālās aprūpes 
institūcijās. Diemžēl uz sanāksmi neieradās Tiesībsarga biroja pārstāvji. Bet 
sanāksmes dalībnieki tieši no viņiem vēlējās dzirdēt viedokli, kā cilvēktiesību aspektā 
risināt jautājumu, kad ir šis konflikts starp cilvēkiem, kuri nevēlas ievērot kopdzīves 
kārtību un noteikumus, un cilvēkiem, kuri tādējādi pastāvīgi tiek apdraudēti. Iekšlietu 
ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Bluķis aicināja par katru gadījumu, 
kad Valsts policija nav operatīvi rīkojusies pēc pansionātu vadītāju izsaukuma, 
informēt Iekšlietu ministriju un konkrēti viņu pašu, lai tam sekotu attiecīgā reakcija. 
IeM pārstāvji ieteica pansionātu direktoriem slēgt līgumus ar apsardzes firmām par 
kārtības uzturēšanu pansionātos. Sēdes dalībnieki vienojās rosināt Saeimā grozīt 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta 3.daļu, atceļot prasību, 
ka pašvaldībām ir jāapliecina, ka tās nepieciešamības gadījumā izmitinās no savas 
teritorijas pansionātā ievietotos cilvēkus. Sīkāk par priekšlikumu likuma grozījumiem 
skatiet pielikumā Nr.1. 
 
Piektdien, 17.aprīlī, Koknesē notika Pagastu apvienības valdes (PAV) sēde. Tajā 
Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre Ligita Silaraupa un Lauku attīstības 
departamenta direktore Ņina Rakstiņa informēja par lauku attīstības pasākumiem, 
nodarbinātības veicināšanu un LEADER programmu, tika pārrunāti ikgadējo LPS un 
ZM sarunu jautājumi. Sēdes turpinājumā notika tikšanās ar labklājības ministru Uldi 
Auguli par nodarbinātības veicināšanas pasākumiem laukos. Sēdē tika izskatīti arī 
jautājumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, PAV sadarbības projektu ar Austrijas 
pašvaldību asociāciju un citi. 
 
Sestdien, 18.aprīlī, Latvijas pašvaldības piedalījās Lielajā Baltijas talkā. LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis kopā ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru un Latvijas 
Darba devēju konfederācijas prezidentu Vitāliju Gavrilovu sakopa Bābelītes ezera 
apkārtni. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 21.aprīlī, pulksten 1000 Latvijas Pašvaldību savienības telpās, Mazajā Pils 
ielā 1 (4.stāvā), Rīgā, notiks LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde. Darba kārtībā: 
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1. Valsts pārvaldes iestāžu reģionalizācija; 
 (Ziņo: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Pašvaldību 
attīstības departamenta direktors Aivars Draudiņš). 

2. Gadskārtējo sarunu ar RAPLM un Vides ministriju tematika. 
(Ziņo: LPS padomnieki Jānis Piešiņš un Gunta Lukstiņa); 

3. Krīzes izsauktās problēmas un nepieciešamie risinājumi. 
(Ziņo: komitejas dalībnieki)  
 
Otrdien, 21.aprīlī, LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde NENOTIKS. 
 
Piektdien, 8.maijā, Valkā notiks pašvaldību izpilddirektoru izbraukuma 
sanāksme.  
 
LPS nesaskaņo 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu Grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” (VSS-531) (Pielikums Nr.2) 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu 
„Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumā Nr.64 „Par 
Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 
2008.-2015.gadam” (VSS-562) (Pielikums Nr.3) 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, 
kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām 
neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu” 
(VSS-524) (Pielikums Nr.4) 

• Ekonomikas ministrijas Ministru kabineta noteikumu projektu „Būvju 
klasifikācija” (VSS-517) (Pielikums Nr.5) 

• Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un 
pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci” (VSS-537) 
(Pielikums Nr.6) 

 
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-620. Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas 
teritoriālā sadarbība" Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un 
Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības 
informācijas sistēmu izmantošanas kārtība"   
VSS-621. Noteikumu projekts "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, 
sabiedrības līdzdalības izstrādē, apstiprināšanas, aktualizācijas un pārskatu sniegšanas 
kārtība"   
VSS-622. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"   
VSS-623. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"   
VSS-614. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra 
noteikumos Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā""   
VSS-616. Rīkojuma projekts "Par Kārsavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 
pārņemšanu valsts īpašumā"   
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VSS-617. Rīkojuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 
pārņemšanu valsts īpašumā"   
 
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 15.04.2009., Nr.57 
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā  
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā  
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par 
nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.301 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 "Ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas 
noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.302 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības 
programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" 
ietvaros" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.309 
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena 
produktu piegādei, kuri paredzēti izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs 
Ministru kabineta noteikumi Nr.314 
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1042 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauksaimniekiem un 
mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana" aktivitātē 
"Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.317 
 
LV, 16.04.2009., Nr.58 
Ministru kabineta kārtības rullis 
Ministru kabineta noteikumi Nr.300 
 
LV, 17.04.2009., Nr.59 
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi 
par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un 
ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju 
ienākuma nodokli" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.322 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
Otrdien, 21.aprīlī, un trešdien, 22.aprīlī. Briselē notiks ES Reģionu komitejas 
plenārsēde. Briseles pasākumu plānu šai nedēļai skatiet pielikumā Nr.8, grozījumus 
(kurus iesnieguši arī Latvijas pašvaldību delegācijas pārstāvji) RK atzinumam par 
ekonomikas atveseļošanas plānu – pielikumā Nr.9. 
 
Piedalieties aptaujā par izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas nākotni pēc 
2010.gada! ES RK aicinājumu skatiet pielikumā Nr.10. 
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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 
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) 
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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  

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.  
____________________________________________________________________  

Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A programma pieņem projektu pieteikumus 
no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas (un Ālandu salām). Trešais projektu 
konkurss būs atvērts no 15.septembra līdz 15.oktobrim. Projektu pieteikuma 
veidlapa un programmas rokasgrāmata ir pieejamas Programmas mājas lapā 
www.centralbaltic.eu. Jautājumiem lūdzu kontaktēties: Signe Raikstiņa, tel: 
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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  


