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Šonedēļ 

Otrdien, 5.maijā, notika Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. Tajā 
par Pasākumu plānu valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai ziņoja 
M.Krieviņš, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītājs. 
Pasākumu plāns ir izstrādāts atbilstoši Latvijas ekonomiskās stabilizācijas un 
izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā noteiktajam 
uzdevumam. Tā mērķis ir mazas, kompaktas, profesionālas un motivētas valsts 
pārvaldes izveidošana. Plāna projekts paredz vienkāršot valsts pārvaldes iestāžu 
sistēmu – apvienojot iestādes ar līdzīgām funkcijām un atsevišķas iestādes pievienojot 
ministriju centrālajiem aparātiem. Tāpat ir jāvienkāršo ES struktūrfondu 
administrēšanas sistēma. Lai stimulētu ekonomisko attīstību, plānā īpaša uzmanība ir 
pievērsta birokrātiskā sloga mazināšanai, kas bieži vien ir auglīga vide korupcijai. 
Valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbība jāvērš uz iedzīvotājiem un 
uzņēmējdarbībai draudzīgas vides izveidošanu valstī. Plāns nosaka turpināt uzsākto 
valsts pārvaldes funkciju auditu, kā rezultāta jātop skaidram, no kādām funkcijām 
valsts pārvalde var atteikties pavisam, kādas nodot NVO vai privātajam sektoram un 
kādas funkcijas iespējams veikt samazinātā apjomā. Ir plānots prioritizēt valsts 
pārvaldes funkcijas, nošķirot valsts pastāvēšanai un sabiedrības pamatvajadzību 
apmierināšanai vitāli nepieciešamās funkcijas, to apjomu un nepieciešamo 
finansējumu. Plānā tiek paredzēts izstrādāt vienotas prasības un atalgojuma 
nosacījumus visiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, pārskatot civildienesta lielumu 
un statusu. Plāns piedāvā izstrādāt redzējumu par valsts pārvaldes iestāžu reģionālā 
tīkla reorganizāciju atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai. Plāns nosaka arī 
valsts pārvaldes izdevumu samazināšanu, samazinot dienesta automašīnu skaitu, 
mobilā tālruna rēķina apmaksu, biroja telpu īres izmaksas, preses abonēšanu, 
prezentācijas priekšmetu iegādi, izmaksas pētījumu veikšanai un citas. 

Par izglītības sistēmas strukturālo reformu ziņoja Izglītības un zinātnes 
ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors 
Jānis Gaigals. Par pārstāvi līdzdalībai Klimata tehnoloģiju sadarbības padomē LPS 
valde izvirzīja Latvijas Pašvaldību savienības padomnieku enerģētikas jautājumos 
Pauli Baronu. Par atbildēm uz LPS 19.kongresa rezolūcijām informēja LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Valsts prezidenta kanceleja ir izskatījusi LPS vēstuli 
par nepieciešamajiem krīzes perioda pasākumiem pašvaldību teritorijās un par LPS 
19.kongresa rezolūcijām. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un 
Finanšu ministrija sniegušas informāciju par LPS 19.kongresa rezolūcijās izteiktajiem 
aicinājumiem un izteikušas gatavību šos jautājumus detalizēti pārrunāt ikgadējās 
sarunās. E.Bartkevičs informēja par Eiropas Savienības Reģionu komitejas 
plenārsēdi, kurā citu jautājumu vidū izskatīja arī jautājumu par nacionālo 
koordinatoru lomu un ēku energoefektivitāti. 
 
Trešdien, 6.maijā, notika LPS un Vides ministrijas (VIDM) gadskārtējās 
sarunas. Likumdošanas jomā LPS un VIDM vienojās, ka no likuma par 
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aizsargājamām dabas teritorijām 25.panta. Aizsargājamo teritoriju pārvalde tiek 
izslēgta obligātā prasība pašvaldībām veikt to aizsargājamo teritoriju pārvaldi, kurām 
nav savas administrācijas. Norma paliek ieteikuma veidā, ka pašvaldības var veikt šo 
pārvaldi, kā arī, ka tiks pārskatīta norma, lai dabas parkos zemes īpašumus varētu dalīt 
mazākos zemesgabalos kā 3 ha lauksaimniecības zemēs un 10 ha meža zemēs. 

Smaga bija sarunu daļa par jaunu aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo 
jūras teritoriju (Natura 2000) izveidi. LPS izdevās panākt, ka VIDM apsolīja ņemt 
vērā pamatotās Ainažu pilsētas prasības izslēgt Ainažu ostas akvatoriju no plānotās 
aizsargājamās jūras teritorijas. VIDM piekrita sarīkot tikšanos ar pētniekiem, lai 
turpinātu diskusiju par pamatojumu tik plašu aizsargājamo jūras teritoriju izveidei. 

Sarunu daļā par ūdensbaseinu apsaimniekošanas plānu saskaņošanu ar 
pašvaldībām sarunu dalībnieki vienojās, ka augustā tiks izsūtīta informācijai katrai 
pašvaldībai ar lūgumu sniegt atzinumu par attiecīgās teritorijas ūdensobjektos plānoto 
ūdens kvalitāti un nepieciešamajām rīcībām tās sasniegšanai.  

Vides ministrija bija sagatavojusi labu informāciju par situāciju un rīcībām 
ūdenssaimniecības jomā – tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) un aktivitāšu 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar iedzīvotāju ekvivalentu 
lielāku par 2000 un mazāku par 2000 projektu sagatavošanas prasību un procedūru 
vienkāršošanai. VIDM ieteica pašvaldībām pašām izstrādāt ūdenssaimniecības 
projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus. Puses vienojās rast veidu, kā 
pašvaldības informēt par labām un ne tik labām konsultāciju firmām, kuras piesakās 
konkursos TEPu izstrādei. 

LPS un VIDM pārrunāja atkritumu saimniecības jautājumus: kā pilnveidot 
likumdošanu, lai visus atkritumus pašvaldībā apsaimniekotu viens komersants, ar 
kuru pašvaldībai ir līgums, kā ieviest dabas resursu nodokļa atšķirības par šķirotiem 
un nešķirotiem atkritumiem utt. Puses vienojās, ka šie jautājumi tiks risināti rudenī, 
atgriežoties pie likumdošanas sakārtošanas. Tika pārrunāti arī jautājumi par PET 
pudeļu depozīta sistēmas ieviešanu un tās termiņiem un atkritumu otrreizējās 
pārstrādes nodrošināšanu. 

Jautājumā par finansējuma izmantošanu no emisijas kvotu tirdzniecības, Vides 
ministrijas pārstāvji informēja, ka tiek slēgts līgums ar Nīderlandi par kvotu 50 
miljonu eiro apmērā pārdošanu un iegūtie finanšu resursi būs paredzēti 
energoefektivātes paaugstināšanai dzīvojamajam fondam un izglītības iestādēm, un 
jaunām tehnoloģijām. 

Sarunu dalībnieki vēl pārrunāja jautājumus par vides pārvaldības funkcijas 
nodošana reģionālajām pašvaldībām un Daugavas ūdensceļa attīstību. 
 
Trešdien, 6.maijā, notika arī LPS un Veselības ministrijas sarunas. 
 
Ceturtdien, 7.maijā, notika LPS un Ekonomikas ministrijas sarunas. Sarunu 
dalībnieki izskatīja jautājumu par likumprojektu „Publiskās un privātās 
partnerības likums”, kam pašlaik Saeimā tiek sagatavoti priekšlikumi 2.lasījumam. 
Sarunu dalībnieki panāca vienošanos par šādiem jautājumiem: 

1. Noteikt, ka konkursa dialoga procedūra nedrīkst būt izņēmuma procedūra, bet 
gan piemērojama uz līdzīgiem pamatiem kā konkurss bez pretendenta atlases vai 
konkurss ar pretendenta atlasi; 
2. Atbalstīt institucionālo partnerību, nepieļaujot pašvaldību kapitālsabiedrību 
izslēgšanu no likuma subjektu loka; 

     3. Pārskatīt jautājumu par PPP resursu uzskaiti attiecībā pret pašvaldību ilgtermiņa 
saistībām, pašlaik Ekonomikas ministrija jau ir uzsākusi konsultācijas ar Finanšu 
ministriju šī jautājuma risināšanā;  
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     4. Saistībā ar PPP projektu īstenošanu, veikt izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa 
piemērošanā finanšu plūsmā starp PPP projektā iesaistītajiem uzņēmumiem 
(pasūtītājs, finansētājs, mērķa uzņēmums, apakšuzņēmumi), arī šajā jautājumā 
Ekonomikas ministrija ir uzsākusi konsultācijas. 

Izskatot jautājumu par tūrisma informācijas sistēmas attīstību pašvaldībās 
un iespējamo finansējumu, tika saņemta informācija, ka Ekonomikas ministrija 
paredz likvidēt reģionālās valsts aģentūras, līdz ar to atbildība tiek novirzīta uz 
pašvaldību tūrisma un informācijas centriem. Pašvaldību pārstāvji izteica bažas, ka 
bez atbilstoša finansējuma, un, ņemot vērā to, ka vairumā gadījumu atbildību 
partūrisma informācijas centriem ir uzņēmušās rajonu pašvaldības, pēc administratīvi 
teritoriālās reformas šo centru skaits var ievērojami samazināties. 

Sarunu dalībnieki izskatīja jautājumu par Ministru kabineta noteikumiem ”Valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un 
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai.” Aktivitātes realizācijai 
paredzēts finansējums 12,4 miljonu latu apmērā, t.sk ERAF finansējums 10,54 miljoni 
latu. Noslēgusies aktivitātes īstenošanas 1.kārta un noslēgti līgumi ar 5 pašvaldībām 
par kopējofinansējumu vairāk nekā 5 miljoni latu, otrajā kārtā paredzētais finansējums 
ir  4,9 miljoni latu. Otrās kārtas konkursa izsludināšana ir paredzēta pēc 2009.gada 
1.jūlija un kā potenciālie iesniedzēji ir apzinātas 18 pašvaldības. Ir veiktas izmaiņas 
atlases kritērijos un turpmāk tiks noteikts, ka vienā novadā var būt vairāki projekti 
(pilsētā ne vairāk kā viens). 

Diskutējot par Latvijas situācijai atbilstoša sabiedriskā pakalpojuma 
regulēšanas modeļa izveidi, sarunu dalībnieki kompromisu nepanāca un pie šī 
jautājuma atgriezīsies 13.maijā sarunu 2.kārtā, piedaloties ekonomikas ministram. 
Grozījumi pārejas noteikumos paredz, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija līdz 2009.gada  1.janvārim pārņem no pašvaldību regulatoriem vai 
pašvaldību domēm regulēšanas funkciju izpildi. Pašvaldību interešu aizstāvībai tiek 
veidota pašvaldību konsultatīvā institūcija, kuras darbības nolikumu apstiprina 
regulatora padome. Principā ar šiem grozījumiem pašvaldību regulatori tiek likvidēti. 
Pašvaldību pārstāvji uzskata, ka saistībā ar ekonomikas ministra iniciatīvu Sabiedriskā 
pakalpojumu regulatora funkciju apvienot ar Konkurences padomi ir jāizstrādā pilnīgi 
jauns likums, dodot iespēju pagarināt pārejas laiku pašvaldību sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoru funkciju nodošanai valstij, nosakot, ka šajā pārejas periodā 
jāuzsāk regulatora reģionālo filiāļu veidošana, tās racionāli būtu veidot uz plānošanas 
reģionu bāzes, izmantojot kopējas informācijas bāzes iespējas, kā arī pašreizējo 
pašvaldību regulatoru informatīvo materiālo nodrošinājumu (ar kompensēšanas 
iespējām) un profesionālo personālu, tādējādi nodrošinot zināmu pēctecību. 

Sarunu dalībnieki izskatīja jautājumu par aktivitātes 3.5.2.2. „Atjaunojamo 
energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” ieviešanas 
iespējām 2009.gadā un par pasākuma 3.5.2.1. „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”. Atklāto projektu konkurss 
uz šīm aktivitātēm jau izsludināts no 14.aprīļa, tomēr to ieviešanā ir virkne neskaidru 
jautājumu. Attiecībā uz aktivitāti 3.5.2.2.,  vērtēšanas kritēriji attiecas pamatā tikai uz 
pirmajiem diviem mērķiem, t.i., uz siltumavota un siltuma pārvades un sadales 
sistēmas efektivitātei atbilstošiem projektiem, savukārt uz trešajam mērķim 
atbilstošajiem fosilo kurināmo aizvietošanas projektiem attiecas tikai vienas grupas 
kritēriji. Pašvaldību pārstāvji izteica neapmierinātību, ka šīs aktivitātes ieviešanai 
izvirzīti nevienlīdzīgi kritēriji, tādējādi izslēdzot iespējas projektiem, kas paredz fosilo 
kurināmo aizvietot ar vietējo vai atjaunojamo resursu kurināmo, piedalīties šīs 
aktivitātes ieviešanā uz līdztiesīgiem noteikumiem. 
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Attiecībā uz 3.5.2.1. aktivitātes ieviešanu vairākām pašvaldībām ir radušās problēmas 
saistībā ar to, ka Iepirkumu uzraudzības birojs pieprasa organizēt siltumapgādes 
iepirkuma konkursus, kur siltuma tarifus nosaka regulators, savukārt pašvaldības ir 
tiesīgas dot atļauju tikai vienam operatoram, tādējādi tām nav jāorganizē iepirkums uz 
siltumapgādi, bet gan jāorganizē konkurss par zemes nomas tiesībām. Sarunu 
dalībnieki vienojās, ka šo jautājumu atkārtoti izskatīs otrajā sarunu kārtā. Papildus 
šiem jautājumiem sarunu otrajā kārtā tiks izskatīt šādi jautājumi: 

•  Par valsts un pašvaldību institūciju darbības uzlabošanu kontroles 
nodrošināšanā būvniecībā, par pašvaldību būvvalžu kompetenci; 

• Par būvju inventarizāciju pirms nodošanas ekspluatācijā; 
• Par Ministru kabineta 2007. gada 22. maija noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās 

būves publiskās apspriešanas kārtība”, par priekšlikumiem publiskās 
apspriešanas kvalitātes nodrošināšanā. 

• Par likumprojektu „Būvniecības likums”. 
Sarunas notiks Ekonomikas ministrijas telpās (406.kabinets) 2009.gada 13.maijā   
plkst. 10.00, taču, lai saskaņotu viedokļus, pašvaldību pārstāvji aicināti ierasties 
stundu pirms šīm sarunām Ekonomikas ministrijā. 
  
Piektdien, 8.maijā, Valkā notiek Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, 
kuras dalībnieki iepazīstas ar rajona reorganizācijas norisi, Valkas attīstību, vēsturi un 
interesantākajiem objektiem, kā arī tiekas ar Valgas pilsētas mēru, lai uzzinātu par 
jaunumiem Igaunijas pašvaldību darbībā.  
 

Jaunnedēļ un turpmāk  
 
Trešdien, 13.maijā pulksten 1000 Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55), 4.stāvā, 
406.telpā, notiks LPS un Ekonomikas ministrijas gadskārtējo sarunu 2.kārta. 
Sarunās tiks izskatīti šādi jautājumi: 

• Par valsts un pašvaldību institūciju darbības uzlabošanu kontroles 
nodrošināšanā būvniecībā, par pašvaldību būvvalžu kompetenci; 

• Par būvju inventarizāciju pirms nodošanas ekspluatācijā; 
• Par Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr. 331 „ Paredzētās 

būves publiskās apspriešanas kārtība”, par priekšlikumiem publiskās 
apspriešanas kvalitātes nodrošināšanā; 

• Par likumprojektu „Būvniecības likums”. 
Lūgums ierasties Ekonomikas ministrijā (406. telpā) plkst. 900, lai saskaņotu 
kopējos viedokļus. 
 
Sarunu trešā kārta notiks 20. maijā, arī tajos pašos laikos un vietā. Sarunās tiks 
izskatīti šādi jautājumi: 

• Par likumprojektu “Dzīvokļu īpašuma likums”; 
• Par kārtību, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu 

risināšanai 2010.gadā. Par valsts atbalstu atbilstoši likuma „Par  palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 261 un 272 panta prasībām; 

• Par aktivitātes 3.4.4.1 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumiem” realizāciju 2009. gadā; 

• Par darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.2. aktivitātes 
„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizāciju; 

• Par likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” prasību ieviešanu 
2010.gadā. 
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LPS nesaskaņo 
 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam” (VSS-694), Pielikums 
Nr.1; 

• Vides ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā” (VSS-667), 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-711. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   
VSS-725. Rīkojuma projekts "Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
pasākumu norises vietām"   
VSS-726. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija 
noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises 
kārtība""   
VSS-727. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta 
noteikumos Nr.695 "Noteikumi par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu 
paraugiem""   
VSS-718. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra 
noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 
sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2009.gadā""   
VSS-719. Likumprojekts "Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām"   
VSS-720. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra 
noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību""   
VSS-713. Noteikumu projekts "Noteikumi par apgabaltiesu tiesu namu, rajonu 
(pilsētu) tiesu un to tiesu namu darbības teritorijām"   
VSS-715. Koncepcijas projekts par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas 
modernizāciju  
VSS-717. Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību 
izpildi"   
VSS-722. Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā"   
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 06.05.2009., Nr.69 
Valsts un pašvaldību akciju sabiedrību apgrozījuma, bilances kopsummas un 
darbinieku skaita noteikšanas kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.344  
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 "Kārtība, kādā 
valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.345 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.205 "Kārtība, kādā 
personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli, ja personai 
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personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts 
vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts 
dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.346 
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un 
apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un 
neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.347 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, 
kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.348 
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās 
mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.349 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par 
būvju pieņemšanu ekspluatācijā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.350 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, 
komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un 
apstiprināšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.353 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.264 "Noteikumi par 
valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.357 
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.355 "Vietējas 
nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.358 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.360 
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.253 
 
LV, 07.05.2009., Nr.70 
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.236 "Plānošanas 
reģiona teritorijas plānošanas noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.362  
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, 
kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumu un to grozījumu izstrādei" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.363 
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.438 "Noteikumi par 
maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.364 
Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.369 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža 
zemes transformācijas noteikumi" 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.372 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.375 
 
LV, 08.05.2009., Nr.71 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par 
aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.378  
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.283 "Noteikumi par 
valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto publisko 
maksas pakalpojumu cenrādi"  
Ministru kabineta noteikumi Nr.379  
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumos Nr.267 "Pilsētu un 
pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.380 
Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.972 "Noteikumi 
par neizīrēta valsts dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.381 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.772 "Mājokļu 
monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.382 
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumos Nr.324 "Par valsts 
dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.383 
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi 
par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.384 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.385 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
4.-5.maijā Taboras pilsētā, Dienvidbohēmijā (Čehijas Republika) norisinājās ES 
Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas komisijas (COTER) sēde un konference 
“20/5 gadus vēlāk — ES kohēzijas politika 20 gadus pēc “dzelzs priekškara” 
atvēršanas un 5 gadus pēc pievienošanās”, kurā piedalījās Grobiņas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Jānis Neimanis un Rīgas domes deputāts Valdis Liepiņš. Sēdē 
izskatīja vairākus atzinumus - par “Jūras paketi”, par “Eiropas dzelzceļa tīklu 
konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem” un “Zaļā grāmata: TEN-T: politikas 
pārskats — ceļā uz integrētāku Eiropas transporta tīklu, kas sekmētu kopējās 
transporta politikas īstenošanu”. 
 
7.maijā norisinājās ES Reģionu komitejas Ilgtspējīgas attīstības komisijas (DEVE) 
sēde, kurā piedalījās Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, Līvānu 
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs. Sēdē izskatīja vairākus atzinumus: “Kā apturēt 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos”, “Zaļā grāmata par bioatkritumu 
apsaimniekošanu ES”, “Baltā grāmata par pielāgošanos klimata pārmaiņu 
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negatīvajai ietekmei”, “Kopienas kontroles sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu 
atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un lai nodrošinātu 
kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu, kā arī apsprieda darba 
dokumentu “ Vienkāršota KLP Eiropai – ieguvums visiem”. Attiecībā uz atzinumu 
par pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei, Edvīns Bartkevičs iebilda 
pret Reģionu komitejas dāņu ziņotāja priekšlikumu par to, ka lauksaimniecības 
nozarei, pielāgojoties klimata pārmaiņām, nāksies nodrošināt jaunu mežu zemes 
izveidošanu, aramzemes pārvēršanu atpakaļ par pļavām utt. Bartkevičs uzsvēra, ka šis 
ierosinājums jāņem vērā valstīs, kurās tas ir nepieciešams, minot, ka 56% Latvijas 
zemes jau pašlaik klāj meži. Iebildumu oficiāli izskatīs RK plenārsēdē š.g. oktobrī. 
 
6.maijā norisinājās ES Reģionu komitejas Konstitucionālo lietu komisijas 
(CONST) sēde, kurā piedalījās Dobeles pilsētas domes priekšsēdētājs Andris 
Elksnītis, Rīgas domes deputāts Edmunds Krastiņš. Sēdē izskatīja vairākus 
atzinumus: “Baltās grāmatas par daudzlīmeņu pārvaldību izstrāde”, “Vispārējās 
pieejas migrācijas jautājumiem nostiprināšana: Koordinācijas, saskanības un 
sinerģijas uzlabošana”, “Topošā kopējā Eiropas patvēruma sistēma II” un 
norisinājās apaļā galda diskusija  “Tiesību aktu labāka izstrāde 2007.-2008.”. 
Diskusijas ietvaros dalībnieki meklēja risinājumus pieaugošā normatīvo aktu skaita 
optimizēšanai vai mazināšanai. 
 
Nākamnedēļ LPS Pārstāvniecība organizē un uzņem Serbijas pašvaldību apvienības 
Eiropas Integrācijas komitejas locekļu delegāciju, kuru pārstāv dažādu Serbijas 
pašvaldību politiķi un administrācijas vadītāji. Vizītes ietvaros delegācija tiekas ar 
Eiropas Komisijas, ES Padomes, Eiropas Parlamenta un ES Reģionu komitejas 
pārstāvjiem, lai pārrunātu paplašināšanās jautājumus, kā arī gūtu pieredzi interešu 
lobēšanā ES. 
 
Pašvaldības aicinātas piedalīties aptaujā par Izaugsmes un nodarbinātības 
(Lisabonas) stratēģijas nākotni pēc 2010. gada. (līdz 15.maijam): 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=bb54a097
-28c8-4025-88cc-b9f8a63caeb7&sm=bb54a097-28c8-4025-88cc-b9f8a63caeb7 
 
„Ekonomiskā un finansiālā krīze: ietekme uz vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām”! Pārskats aptver  22 valstis (t.sk. ne –ES valstis – Norvēģiju, Islandi, 
Šveici, Ukrainu, kas ir CEMR  biedri): 
http://www.ccre.org/docs/Economic_and_Financial_Crisis_(CEMR_2009).pdf 
 

Sagatavoja Evita Gržibovska, LPS Pārstāvniecība Briselē, evita@lps.lv 
 
Dažādi  
 
No 1.jūnija līdz 1.jūlijam pieņems projektu iesniegumus vairākos Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumos, arī atbalsta pasākumā 
pašvaldībām „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Pasākuma mērķis 
ir atbalstīt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Uz atbalstu var pretendēt visas lauku 
pašvaldības, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 
iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst 
īstenot tikai lauku teritorijā. Lauku pašvaldības statuss ir arī visām mazpilsētām līdz 
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5000 iedzīvotājiem. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtai piešķirts 
publiskais finansējums 5 000 000 latu apmērā.  

Lūdzu, izsveriet visas iespējas izmantot šo  atbalstu lauku infrastruktūras 
sakārtošanai (pašvaldības, kas vēl nav iesniegušas nevienu projektu un kas nav 
izmantojušas visu attaisnotās summas limitu!) un iesniedziet projekta pieteikumu šajā, 
iespējams, pēdējā kārtā! Darbu uzsākšana var notikt ne vēlāk kā 2011.gadā. 

Konsultācijas par pieteikumu veidlapas aizpildīšanu var saņemt PKC, iespējami 
arī semināri rajonos. 

Sniedze Sproģe,LPS padomniece, sniedzes@lps.lv  

Aicinām piedalīties konkursā „Baltijas pilsētu labā prakse vides jomā 2009” 

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  
 


