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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 5.maijā no pulksten 1000 Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde.   
Darba kārtībā: 

1. Diskusija par Pasākumu plānu valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta 
optimizēšanai. 
Ziņo: M.Krieviņš, Valsts Kancelejas Politikas koordinācijas departamenta 
vadītājs. 

2. Ziņojums par izglītības sistēmas strukturālo reformu.  
Ziņo: K. Vāgnere, IZM valsts sekretāra vietniece. 

3. Par pārstāvja izvirzīšanu līdzdalībai Klimata tehnoloģiju sadarbības padomē. 
Ziņo: P.Barons, LPS padomnieks. 

4. Informācija: 
• par atbildēm uz LPS 19.kongresa rezolūcijām; 
     Ziņo A. Jaunsleinis, LPS priekšsēdis 
• par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem; 
     Ziņo: L.Ūbele, LPS padomniece. 
• par ES Reģionu komitejas plenārsēdi; 

                    Ziņo: E.Bartkevičs, LPS priekšsēža vietnieks. 
• Par telpu nomas līguma papildināšanu; 
    Ziņo: A. Jaunsleinis, LPS priekšsēdis 

 
Trešdien, 6.maijā, pulksten 10 Vides ministrijā notiks LPS un Vides ministrijas 
gadskārtējās sarunas. LPS un Vides ministrijas gadskārtējo sarunu jautājumus 
skatiet pielikumā Nr.2. 
 
Piektdienā, 8.maijā plkst. 12.00 Valkā notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme. Pulcēšanās pilsētas domes zālē Valkā, Beverīnas ielā 3. Paredzēta 
iepazīšanās ar rajona reorganizācijas norisi, Valkas attīstību, vēsturi un 
interesantākajiem objektiem, kā arī tikšanās ar Valgas pilsētas mēru, lai uzzinātu par 
jaunumiem Igaunijas pašvaldību darbībā. Sanāksmes darba kārtību lūdzam skatīties  
pielikumā Nr.2.  
                                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 
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LPS nesaskaņo 
 
RAPLM sagatavoto MK noteikumu projektu „Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes, sabiedrības līdzdalības izstrādē, apstiprināšanas, aktualizācijas un 
pārskatu sniegšanas kārtība” Pielikums Nr.3 
 
RAPLM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” 
Pielikums Nr.5 
 
RAPLM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā”. 
Pielikums Nr.4 
 
Labklājības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 
2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. 
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-674 Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 
2013.gadam 
VSS- 675 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 
„Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa 
likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” 
VSS- 697 Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums 
VSS-698 Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.986 
„Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas iesnieguma veidlapām un 
deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību” 
VSS-701 Grozījumi Programmā mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.–
2013.gadam ieviešanai 2008.–2010.gadā 
VSS- 702 Grozījumi Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam 
VSS- 683 Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 
„Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 
VSS- 710 Informatīvais ziņojums par Aizsargjoslu likumā ietverto normu integrēšanu 
citos normatīvajos aktos 
VSS- 693 Informatīvais ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
sistēmas darbību Latvijā (no 2005.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 31.decembrim) 
VSS-694 Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam 
VSS-678 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.43 
„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" otrā individuālo projektu atklāta konkursa 
nolikums” 
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Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 29.04.2009., Nr.66 
 
Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē 
Likums 
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
Likums 
 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
28.aprīlī notika ES Reģionu Komitejas Ārējo attiecību komisijas (RELEX) sēde 
Sēdē piedalījās Silguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis un Dobeles 
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Elksnītis. Sēdē tika izskatīti 2 atzinumi par ES 
paplašināšanās politiku attiecībā uz kandidātvalstīm (pieņemts ar balstu vairākumu) 
un potenciālajām kandidātvalstīm (pieņemts vienbalsīgi) u.c. jautājumi. 
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=N32UCLQ6Fxg%3d  
 
29.aprīlī notika ES Reģionu Komitejas Ekonomikas un sociālo lietu komisijas 
(ECOS) sēde 
Sēdē piedalījās Rīgas domes deputāts Edmunds Krastiņš un Grobiņas pilsētas domes 
vadītājs Jānis Neimanis. Sēdē tika izskatīti vairāki dokumenti, t.sk: 
- Atzinuma projekts par tematu “Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. 
Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana”. Atzinumu paredzēts pieņemt 
2009.gada 17.-18. jūnija RK plenārsesijā. Atzinuma projektam tika iesniegti gandrīz 
80 grozījumi un vairums no tiem izraisīja karstas diskusijas. Atzinuma projekts aicina 
EK veikt pasākumus, lai samazinātu nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un 
indivīdu diskrimināciju neatkarīgi no viņu ticības, tiesībspējas, vecuma vai seksuālās 
orientācijas, un izvirza rīcības rekomendācijas, kā, piemēram, veikt attiecīgus 
pasākumus, kas palīdzētu apturēt diskrimināciju pret bērniem, ieceļotājiem, čigāniem, 
kā arī pārliecināties, ka jebkuri jauni pasākumi nevienlīdzības novēršanai necietīs 
sakāvi neadekvāta finansējuma vai rīcības dēļ.  
Tāpat tika apspriests darba dokuments pašiniciatīvas atzinumam par Lisabonas 
stratēģijas nākotni pēc 2010. gada. Pirmā diskusija par atzinuma projektu un tā 
pieņemšana paredzēta ECOS komisijā 2009. gada 2.jūlijā. Atzinumu paredzēts 
pieņemt RK plenārsesijā, kas notiks 2009.gada 5.-7. oktobrī. Ziņotāja vēlas, lai 
Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada tiktu likts lielāks uzsvars uz sociālajiem un vides 
aspektiem, koncentrējoties uz pasākumiem, kuri ne tikai radīs jaunas darba vietas un 
ekonomisko izaugsmi, bet arī nodrošinās izaugsmi ilgtspējīgā veidā un veicinās 
sociālo vienlīdzību.  
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=pxKCGUan08M%3d  
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Pašvaldība ir aicinātas piedalīties aptaujā par šo tēmu līdz 15.maijam: 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=bb54a0
97-28c8-4025-88cc-b9f8a63caeb7&sm=bb54a097-28c8-4025-88cc-
b9f8a63caeb7  
 
Publicēts pārskats par veikto pašvaldību asociāciju aptauju „Ekonomiskā un 
finansiālā krīze: ietekme uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām”! 
Lai noskaidrotu Ekonomiskās un finansiālās krīzes ietekmi uz vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību padome (CEMR) 
š.g. martā veica tās biedru aptauju, uzdodot 4 jautājumus: 1. Vai finansiālā krīze ir 
ietekmējusi vietējās pašvaldības? Kādā veidā? 2. Vai ekonomiskajai lejupslīdei ir 
būtiska ietekme uz pašvaldībām? Kādā veidā? Vai novērojams pakalpojumu izmaksu 
pieaugums? Nodokļu vai citu ieņēmumu samazinājums? 3. Vai asociācija ir veikusi 
kādus īpašus pasākumus saistībā ar ekonomisko vai finansiālo krīzi? Kādus? 4. Vai ir 
kādi īpaši apstākļi, kuri ietekmē vietējās pašvaldības un kuriem vēlaties pievērst 
CEMR uzmanību? Vai CEMR kaut kādā veidā var palīdzēt šo apstākļu risināšanā? 
Apkopojot atbildes iegūti šādi galvenie secinājumi: investīciju, nodokļu ieņēmumu 
samazināšanās, kredītu trūkums un to saņemšanas augstās izmaksas, skaidras naudas 
likviditātes pazemināšanās, sociālās aprūpes un labklājības līmeņa saglabāšanai 
nepieciešami lielāki līdzekļi, pašvaldību darbinieku skaita samazināšana, attīstības 
palēnināšanās. 
http://www.ccre.org/docs/Economic_and_Financial_Crisis_(CEMR_2009).pdf  
 
22.-24.aprīlī Malmē norisinājās CEMR Ģenerālās Asamblejas sanāksme  
Sanāksmē piedalījās vairāk kā 1000 pašvaldību, pilsētu, provinču un reģionu 
pārstāvju no 40 valstīm. Dalībnieki pieņēma deklarāciju, kurā izvirzīti galvenie 
principi, kurā virzienā Eiropai „jādodas”. Rezolūcijā norādīts vietējo un reģionālo 
pašvaldību viedoklis tādos jautājumos kā klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, 
starptautiskās attiecības un dzimumu vienlīdzība u.c. Dažādās darba grupās diskutēja 
par šādiem jautājumiem: demokrātija, pārvaldība un iekļaujamība; demogrāfiskās 
izmaiņas un publiskie pakalpojumi; vienas no asākajām debatēm bija par kohēzijas 
politikas nākotni; jaunās lomas un partnerība starptautiskājā attīstībā; klimata 
pārmaiņas un vietējo un reģionālo pašvaldību loma to ietekmes samazināšanā. Sīkāka 
info: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1594 (angļu val.) 
 
Pašvaldības tiek aicinātas pieteikt dalību Eiropas e-Pārvaldes balvas 
saņemšanai 
RK aicina vietējās un reģionālās pašvaldības no visas Eiropas Savienības 
pieteikt dalību šīgada Eiropas e-Pārvaldes balvas saņemšanai. Konkursā var 
piedalīties ikviena publiskā sektora iestāde/organizācija, un informēt par 
labākajiem piemēriem IT izmantošanu publisko pakalpojumu sniegšanā. 
Dalību var pieteikt līdz š.g. 10.jūnijam plkst. 16:00. Sīkāka info mājas lapā 
http://www.epractice.eu/awards.  
 
Sagatavoja Solveiga Arnīte, LPS Pārstāvniecība Briselē, Brisele@lps.lv  
 
 
Dažādi  
 
Aicinām piedalīties konkursā „Baltijas pilsētu labā prakse vides jomā 2009.”    
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Baltijas Pilsētu savienība aicina pilsētas iesniegt savus labās prakses/ pieredzes 
aprakstus vides jomā. Šī gada tēmas vispārīgais nosaukums ir „Baltijas jūras 
stāvoklis”. Uzvarētājpilsēta  iegūs apbalvojumu 5000 eiro apmērā, ko nodrošinās 
Vestas pilsēta. 

Pieteikumus aicina iesniegt līdz 2009.gada 15.jūnijam. Pieteikuma formas un 
papildu informāciju var lejuplādēt šeit: http://www.ubc-environment.net/.  

 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


