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Valsts budžeta grozījumu sanāksmes 
 
Ceturtdien, 28.maijā, pulksten 14 Finanšu ministrijas telpās notiks LPS un Finanšu 
ministrijas sarunas par plānotajiem 2009.gada valsts budžeta grozījumiem un ar 
tiem saistītajām izmaiņām LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās 
protokolā. 
 
Piektdien, 29.maijā, pulksten 14 Rīgas domes 508.telpā LPS aicina uz LPS domes 
sēdi par plānotajiem 2009.gada valsts budžeta grozījumiem un ar tiem saistītajām 
izmaiņām LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolā. 
 
Pirmdien, 1.jūnijā, pulksten 10 Ministru kabineta komitejas sēdē ir paredzēts 
izskatīt jautājumu par ar 2009.gada valsts budžeta grozījumiem saistītajām izmaiņām 
LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolā. 
 
Šonedēļ 
Trešdien, 13.maijā, notika LPS un Ekonomikas ministrijas gadskārtējo sarunu 
2.kārta, kurā piedalījās arī ekonomikas ministrs A.Kampars. Sarunu dalībnieki 
atkārtoti izskatīja jautājumu par Latvijas situācijai atbilstoša sabiedrisko pakalpojuma 
regulēšanas modeļa izveidi. Pašvaldību pārstāvji vienojās, ka saistībā ar ekonomikas 
ministra iniciatīvu sabiedrisko pakalpojumu regulatora funkciju apvienot ar 
Konkurences padomi, ir jāizvērtē iespējamība izstrādāt jaunu likumu, izveidojot darba 
grupu un darba grupā iekļaujot LPS pārstāvi. Darba grupā jāizdiskutē iespējas noteikt 
garāku 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 kopējās 
informācijas bāzes iespējas, kā arī pašreizējo pašvaldību regulatoru informatīvo un 
materiālo nodrošinājumu (ar kompensēšanas iespējām) un profesionālo personālu, 
tādējādi nodrošinot zināmu pēctecību. 

• Par pasākuma 3.5.2.1. „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai” 

Atkārtoti tika izskatīts arī jautājums par 3.5.2.1. aktivitātes ieviešanu, jo  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. Puses vienojās, ka Ekonomikas ministrija sagatavos 
vēstuli Iepirkumu uzraudzības birojam ar lūgumu dot skaidrojumu šīs problēmas 
risinājumam. 

• Par būvju inventarizāciju pirms nodošanas ekspluatācijā 
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Saskaņā ar LPS iebildumiem atbilstošajos noteikumos 5.9. punkts nav grozīts un tiek 
saglabāta redakcija, kas nosaka, ka, nododot būves ekspluatācijā, nepieciešama 
inventarizācijas lieta. Atsaucoties uz LPS iebildumiem, saglabāta 9.4.punkta redakcija: 
ka komisijas sastāvā jābūt būvprojekta autoram, ja objektā nav veikta autoruzraudzība 
saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa 
projekts. Sarunu dalībnieki vienojās, ka šāda kārtība ir atbalstāma. 
• Par Ministru kabineta noteikumiem no 2007.gada 22.maija Nr.331 

„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, par priekšlikumiem 
publiskās apspriešanas kvalitātes nodrošināšanā 

Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka  lēmums par būvniecības ieceri ir starplēmums 
administratīvās lietas ietvaros, tikai būvatļauja vai atteikums jebkurā procesa stadijā ir 
administratīvie akti. Saskaņā ar pastāvošo tiesu praksi starplēmumi nav apstrīdami, 
izņemot gadījumu, kad tas pats par sevi skar būtiskas personas tiesības vai tiesiskas 
intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu. Lēmums par būvniecības ieceres 
akceptēšanu pēc publiskās apspriešanas rezultātiem pats par sevi nevar skart visu to 
personu intereses un tiesības, kuru viedoklis nav ņemts vērā, jo tikai būvatļauja 
apliecina tiesības veikt būvdarbus. Turklāt ne visu personu viedokļi par būvniecības 
ieceri ir pamatoti, bieži vien tiem nav nekāda objektīva pamatojuma, jo iedzīvotāji 
lielākoties vienmēr būs pret kādu jaunu būvniecību, kas izmainīs viņu ierasto 
apkārtējo vidi. Ir gadījumi, ka, kaut arī tiesa būs atzinusi, ka pašvaldības lēmums ir 
pamatots un nav atceļams, netiek izslēgta iespēja, ka tā pati persona, kas sūdzējusies 
par pašvaldības lēmumu, atkal apstrīdēs būvvaldes izsniegto būvatļauju. Līdz ar to, 
paredzot iespēju personām, kuru viedoklis nav ņemts vērā, apstrīdēt pašvaldības 
lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu pēc publiskās apspriešanas rezultātiem, 
būvniecības process tiktu kavēts, pasūtītājam radot zaudējumus. Puses vienojās, ka 
grozījumi šajos noteikumos nav nepieciešami un diskusija par publisko 
apspriešanu jāturpina jaunā Būvlikuma izstrādes laikā. 

• Par likumprojektu „Būvniecības likums”  
Attiecībā par jauno Būvniecības likumu puses vienojās, ka šā likuma ietvaros precīzi 
jādefinē: 

- Būvniecības vienkāršotā procedūra 
- Būvniecības pilnā procedūra  
- Jāsabalansē atbilstība Administratīvā procesa likumam, precīzi definējot 

lēmumu apstrīdēšanas kārtību, izslēgt trešo personu iespējas apstrīdēt lēmumus, 
paredzēt, ka projektēšanas atļauja varētu būt vienīgais ārējais normatīvais akts, 
ko varētu apstrīdēt 

-  Nav pieļaujamas situācijas, ka diskusijas par būvniecības lietderību turpinās 
pēc tehniskā projekta izstrādes un būvniecības gaitā 

- Likumprojekts jāsagatavo vienlaicīgi ar Vispārīgo būvnoteikumu pārstrādāšanu 
- Jāparedz būvniecības ekspertu institūcijas izveide. 

 
• „Par valsts un pašvaldību institūciju darbības uzlabošanu kontroles 

nodrošināšanā būvniecībā, par pašvaldību būvvalžu kompetenci” 
Puses vienojās, ka atbalstāma ir Ekonomikas ministrijas iecere par Valsts 
būvinspekcijas reorganizāciju, no sarunu dalībniekiem šādu ieceri neatbalstīja vienīgi 
Cēsu pilsētas dome. Saistībā ar valsts būvinspekcijas reorganizāciju, vienlaicīgi tiek 
atsaukta ideja par pašvaldību būvinspektoru nodošanu valsts institūcijai. Vienlaicīgi 
pašvaldību pārstāvji ierosināja Būvniecības likumā izdarīt šādus grozījumus. 

1. Precizēt 29.panta (1) daļas redakciju, jo no piedāvātās  redakcijas izriet, ka 
būvinspektori pārņem būvvaldes funkcijas, taču tie nevar kontrolēt 
projektēšanu.  
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2. Precizēt 29.panta (2) daļas 1. punkta redakciju, jo, ja nepieciešams kontrolēt 
būvizstrādājumu ražošanas un tirdzniecības vietas, tad šī funkcija jānodod 
Patērētāju tiesību aizsardzības centram. 

Sarunu 3.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. LPS lūdz pašvaldības līdz otrdienai, 
19.maijam, uz e-pastu aino.salmins@lps.lv iesūtīt informāciju par to, kas 
traucē šīs aktivitātes īstenošanu!!! 

• 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. 

 
Ceturtdien, 14.maijā, LPS Ministru prezidentam, Satiksmes ministrijai, Finanšu 
ministrijai un VAS „Autotransporta direkcija” nosūtīja vēstuli, kurā iebilst pret 
plānotajiem grozījumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”. LPS 
vēstuli skatiet pielikumā Nr.7. 
 
Piektdien, 15.maijā, Priekuļu vidusskolā notiek pirms pašvaldību vēlēšanām pēdējā 
Pagastu apvienības valdes sēde, kurā izskata šādus jautājumus: 
1. Izmaiņas izglītības jomā jaunajā mācību gadā (jautājumi, kas skar gan pirmskolas, 
pamatskolas, vidējās izglītības, arodizglītības mācību iestādes, gan mūžizglītības 
jautājumi).  
2. aktuāli jautājumi 

• pašvaldību finanšu izlīdzināšana un budžeta grozījumi; 
• PAV mācību vizīte Austrijā 01.-08.05.09. 

 
Piektdien, 15.maijā, Madonas rajona Sarkaņu pagasta tautas namā „Kalnagravās” 
notiek Madonas rajona un kaimiņu rajonu pašvaldību avīžu konkursa „Spicā 
spalva” noslēgums. Šogad konkurss notika jau devīto gadu un tajā piedalījās 14 
avīzes. Šogad konkursu rīkoja Sarkaņu pagasta avīzes „Sarkaņu Ziņas” redkolēģija, jo 
2008.gadā konkursā uzvarēja tieši „Sarkaņu Ziņas”.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk  
 
Otrdien, 19.maijā, pulksten 10 (nevis pulksten 13, kā parasti!) LPS 4.stāva zālē 
notiks LPS Izglītības un kultūras komitejas un Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejas pēdējā sēde pirms pašvaldību vēlēšanām. Darba 
kārtībā: 1) Par izglītības sistēmas strukturālo reformu, uzaicināta Kristīne 
Vāgnere, IZM valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos; 2) Par Bērnu, 
ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju, uzaicināta Iveta 
Zalpētere, BĢSILM valsts sekretāre.  
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Trešdien, 20.maijā, pulksten 1000 Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55), 4.stāvā, 
406.telpā, notiks LPS un Ekonomikas ministrijas gadskārtējo sarunu 3.kārta. 
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. LPS lūdz pašvaldības līdz otrdienai, 
19.maijam, uz e-pastu aino.salmins@lps.lv iesūtīt informāciju par to, kas 
traucē šīs aktivitātes īstenošanu!!! 

• 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. 

Lūgums ierasties Ekonomikas ministrijā (406.telpā) plkst. 900, lai saskaņotu 
kopējos viedokļus. 
 
Trešdien, 20.maijā, pulksten 11 Labklājības ministrijas (LM) telpās, Skolas ielā 28, 
sētas mājas 6.stāva zālē, notiks LPS un Labklājības ministrijas gadskārtējās 
sarunas. Lūdzam līdz 18.maijam uz e-pasta adresi: Silvija.simfa@lps.lv iesūtīt 
jautājumus, par kuriem nepieciešams runāt ar LM šajā krīzes situācijā. 
 
Piektdien, 22.maijā, pulksten 10.30 Tukuma Ledus hallē, Stadiona ielā 3, notiks 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme. Darba kārtību skatiet 
pielikumā Nr.2. 
 
Valsts budžeta grozījumu sanāksmes 
 
Ceturtdien, 28.maijā, pulksten 14 Finanšu ministrijas telpās notiks LPS un Finanšu 
ministrijas sarunas par plānotajiem 2009.gada valsts budžeta grozījumiem un ar 
tiem saistītajām izmaiņām LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās 
protokolā. 
 
Piektdien, 29.maijā, pulksten 14 Rīgas domes 508.telpā LPS aicina uz LPS domes 
sēdi par plānotajiem 2009.gada valsts budžeta grozījumiem un ar tiem saistītajām 
izmaiņām LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolā. 
 
Pirmdien, 1.jūnijā, pulksten 10 Ministru kabineta komitejas sēdē ir paredzēts 
izskatīt jautājumu par ar 2009.gada valsts budžeta grozījumiem saistītajām izmaiņām 
LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolā. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Uzraudzības komitejas lēmumu projektu 
lēmumu pieņemšanai rakstiskās procedūras veidā (1.iebildums atsaukts), 
Pielikums Nr.3; 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
Limbažu rajona pašvaldības reorganizāciju”, Pielikums Nr.4. 
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• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju”, 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-732. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 „Par 
Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam   
VSS-733. Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-
2013.gadam   
VSS-736. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 
„Par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”   
VSS-751. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 
„Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, 
aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība”   
VSS-755. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 4, Rīgā, nodošanu 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā   
VSS-739. Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju 
pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus   
VSS-740. likumprojektu „Grozījums likumā „Par pašvaldībām””   
VSS-748. Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos   
VSS-759. Par nekustamā īpašuma Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā 
un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā   
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 12.05.2009., Nr.72 
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.376 
Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām 
Ministru kabineta noteikumi Nr.391 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.728 "Noteikumi 
par kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 
valsts pensijas apdrošināšanai par personu, kura bijusi pašvaldības domes (padomes) 
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks un saņem pašvaldības pabalstu, iemaksu 
apmēru un kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.392 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.393 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.179 "Noteikumi par 
upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.397 
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Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.491 "Noteikumi par 
prioritāro secību zemesgabalu atpirkšanai un kompensācijas izmaksas termiņiem un 
kārtību" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.409 
Par Dabas aizsardzības pārvaldes, Rāznas nacionālā parka administrācijas, Ķemeru 
nacionālā parka administrācijas, Gaujas nacionālā parka administrācijas, Slīteres 
nacionālā parka administrācijas, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas 
un Teiču dabas rezervāta administrācijas reorganizāciju un Dabas aizsardzības 
pārvaldes izveidi 
Ministru kabineta rīkojums Nr.290 
Par aktualizēto Zemkopības ministrijas darbības stratēģiju 2007.–2009.gada 
plānošanas ciklam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.293 
 

LV, 13.05.2009., Nr.73 
Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā  

Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"  
Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam 
pievienojamajiem dokumentiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.408 
Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes 
un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā 
darbinieka atlīdzību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.411 
Par kārtību, kādā nodrošināma vēlēšanu dokumentu un materiālu glabāšana 
Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojums Nr.89 
Par atalgojumu pilsētu, rajonu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.41 
Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai nepieciešamās atlīdzības sadalījumu 
republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijām 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.42 
Par saimnieciskajiem izdevumiem nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu 
republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
nodrošināšanai 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.43 
Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par 
pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas 
izvietošanu Rīgā" 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.162 
 

 
LV, 15.05.2009., Nr.75 
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"  
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 "Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.419 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.322 "Iedzīvotāju 
reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.420 
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku 
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi" 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.423 
Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.427 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
No 13. līdz 16.maijam LPS Pārstāvniecība organizēja mācību vizīti Briselē Serbijas 
pašvaldību apvienības Eiropas Integrācijas komitejas locekļu delegācijai, kuru 
pārstāv dažādu Serbijas pašvaldību politiķi un administrācijas vadītāji. Vizītes 
ietvaros delegācija tikās ar Eiropas Komisijas, ES Padomes, Eiropas Parlamenta un 
ES Reģionu komitejas pārstāvjiem, lai pārrunātu paplašināšanās jautājumus, kā arī 
apguva Latvijas (LPS) un Zviedrijas pašvaldību asociāciju pieredzi interešu lobēšanā 
ES. Vizīte noritēja kopīga sadarbības projekta ietvaros. 
 
Brošūra „VEIKSMES NOSLEPUMS: Eiropas uzņēmēju padomi”(latviešu 
valodā)  
„Uzņēmēji uzņemas iniciatīvu un īsteno idejas. Viņi spēj atpazīt uzņēmējdarbības 
iespējas un spēj izaicinājumus un sapņus pārvērst veiksmē. Uzņēmēji vīzijas padara 
par realitāti, šī procesa gaitā uzņemoties riskus. Izveidojot un paplašinot savus 
uzņēmumus, uzņēmēji rada darba vietas un virza Eiropas ekonomikas attīstību. Tomēr 
Eiropā trūkst uzņēmēju. Pētījumi liecina, ka gandrīz puse ES pilsoņu (47 %) nekad 
nav domājuši par uzņēmuma dibināšanu. (..) Tādēļ ir svarīgi mudināt vairāk cilvēku 
kļūt par uzņēmējiem, un kas gan to var paveikt labāk nekās paši uzņēmēji? 
Brošūrā iekļauti 33 valstu uzņēmēju stāsti. Nepierasti atklāti šīs sievietes un šie vīrieši 
apraksta šķēršļus, grūtības, kā arī patīkamākos aspektus, kas saistīti ar viņu profesiju.”  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-
week/documents/entr_sme09_the_secret_of_success_-
_tips_from_european_entrepreneurs_lv.pdf  
 

Evita Gržibovska, LPS Pārstavniecība 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 
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. 
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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/.  

Pielikumos 
Nr.1 – Vides ministrijas vēstule par 2.-4.jūnija pašvaldību vadības samitu 
Kopenhāgenā par klimata pārmaiņām; 

Nr.2 – pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu 22.maija sanāksmes darba kārtība;  

Nr.3 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Finanšu ministrijas sagatavoto 
Uzraudzības komitejas lēmuma projektu lēmumu pieņemšanai rakstiskās procedūras 
veidā (1.iebildums atsaukts); 
Nr.4 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par Limbažu rajona pašvaldības reorganizāciju”; 

Nr.5 – „Turības” aicinājums uz 28.maija komunikācijas konferenci; 

Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju”; 

Nr.7. – LPS vēstule pret plānotajiem grozījumiem „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likumā”. 

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


