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Valsts budžeta grozījumu sanāksmes 
 
Trešdien, 27.maijā, pulksten 14 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Finanšu un 
ekonomikas jautājumu komitejas sēde. 
 
Ceturtdien, 28.maijā, pulksten 14 Finanšu ministrijas 202.telpā 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 16 (nevis 14.00, kā ziņots iepriekš!!!) Rīgas domes 
sēžu zālē 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 varētu tikt 
izskatīts jautājums par ar 2009.gada valsts budžeta grozījumiem saistītajām izmaiņām 
LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolā. 
 
Šonedēļ 
TM sagatavojusi un steidzamības kārtībā virza grozījumus likumā "Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 
(pielikumā Nr.7). Būtiskākās lietas: 

• ja pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu atbilstoši Valsts 
un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam par zemes 
starpgabalu, tad tas ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda kā 
pilsētās, tā laukos; 

• tiek pagarināts termiņš kā ministrijām, tā pašvaldībām zemju 
izvērtēšanai – līdz 2009.gada 30.decembrim, kas tagad plānojas 
vienāds ar termiņu pilsētās; 

• tiek veidots pavisam jauns – publisko zemju rezerves fonds, kur  
ieskaitītu to zemi, kas nepiekrīt valstij un pašvaldībām pēc to lēmumu 
pieņemšanas līdz šī gada beigām, kā arī zemes reformas pabeigšanai 
neizmantoto lauku apvidu un pilsētu zemi –par šo, lūdzu, pašvaldību 
vērtējumu un pamatojumu, lai mēs varētu sniegt argumentētu viedokli 
šajā jautājumā (!) 

• Nepanācām arī vienošanos par Pārejas noteikumu punktu svītrošanu 
attiecībā uz nepieciešamajiem saskaņojumiem ar RAPLM un FM, 
uzskatām, ka tie netika objektīvi izvērtēti, bet tikai pagarināja 
birokrātisko procedūru. 

     Nr.20 
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Lūdzu, priekšlikumus par šī likuma grozījumiem līdz 25.05.2009. uz e-pastu 
sniedzes@lps.lv vai vineta@lps.lv.  

Sniedze Sproģe, 29457537 
 

Latvijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldību sporta darba organizatoriem! 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas 

(turpmāk – Sporta apakškomisija) 2009.gada 12.maija sēdē tika skatīts jautājums par 
nepabeigtajām sporta bāzēm. Sporta apakškomisija šo jautājumu izskatīja saistībā ar 
esošo finansiālo situāciju gan valstī, gan pašvaldībās, kuras ietekmes rezultātā, 
samazinoties valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumiem, samazināsies arī sporta 
nozarei pieejamais finansējums. Tā rezultātā viens no problēmjautājumiem varētu būt 
iesākto sporta bāzu celtniecības pabeigšana. 

Sporta apakškomisijas sēdē par šo jautājumu ziņoja pārstāvji no Izglītības un 
zinātnes ministrijas Sporta departamenta. 

Pirms tam Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departaments steidzamības 
kārtā vērsās pie rajonu un pilsētu pašvaldībām ar lūgumu apkopot informāciju par 
pašvaldībās uzsāktajiem (būvniecības stadijā) sporta bāzu celtniecības projektiem 
(skolu zāles, stadioni, sporta laukumi, kompleksās sporta būves u.tml.), kuru 
celtniecībā tiek ieguldīti pašvaldības budžeta līdzekļi, aizpildot pielikumā Nr.8 
pievienoto tabulu. 

Līdz Saeimas apakškomisijas sēdei liela daļa pašvaldību iesūtīja prasīto 
informāciju, bet no vairākām atbilde netika saņemta.  

Tāpēc lūgums līdz 2009.gada 26.maijam sagatavot un iesniegt elektroniski uz 
adresi ilze.paulina@izm.gov.lv  vai pa faksu 67047929 minēto informāciju. 

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
Sporta departamenta Sporta politikas nodaļas vecāko referenti Ilzi Pauliņu 
(tel.67047932, e-pasts: ilze.paulina@izm.gov.lv). 

 
Ar cieņu 

Guntis Apīnis,  
LPS padomnieks sporta jautājumos 

Tel. 29197605 
 

Otrdien, 19.maijā, notika LPS Izglītības un kultūras komitejas un Bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas pēdējā sēde pirms pašvaldību 
vēlēšanām. Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas 
reorganizāciju, informēja Iveta Zalpētere, BĢSILM valsts sekretāre. No 1.jūlija 
BĢSILM funkcijas tiks sadalītas starp IZM, LM un TM. Valsts politiku jaunatnes 
jomā un valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” pārņems 
IZM; valsts politiku bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību jomā līdz ar 
bāriņtiesu uzraudzību un metodisko vadību un ārpusģimenes aprūpi, kā arī Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju pārņems LM; bet centrālās iestādes funkcijas 
attiecībā uz Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem 
aspektiem, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Sabiedrības integrācijas 
fondu un valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā pārņems TM.  

BĢSILM Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta 
direktore Valentīna Gluščenko informēja par grozījumiem Bāriņtiesību likumā, kas 
Saeimā tiek izskatīti 3.lasījumā. Grozījumi paredz, ka novada bāriņtiesai varēs būt 
vairāki zīmogi, tikai tiem jābūt atpazīstamiem – tieši kurā novada teritorijā (bijušajā 
pagastā) katrs no zīmogiem tiek lietots. Grozījumi arī paredz, ka līdz 30.septembrim 
var strādāt vecās bāriņtiesas un ir jāizveido jaunās novadu bāriņtiesas. Novada 
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pašvaldība savā teritorijā var veidot vairākas bāriņtiesas, katrai no tām apstiprinot 
apkalpojamo teritoriju. Kur nav notāra, dokumentu apliecinājumus arī turpmāk veiks 
bāriņtiesas.    

Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centra direktore Agnese Miltiņa 
informēja par reformām kultūrizglītībā. Viņa apliecināja, ka reformas neskars 
pašvaldību dibinātās 145 profesionālās ievirzes skolas, kas visas ir akreditētas. Taču 
reformētas tiks mūzikas un mākslas vidusskolas – no 16 šādām vidusskolām paliks 4 
mūzikas un 4 mākslas vidusskolas, pārējās tiks pārveidotas par profesionālās ievirzes 
skolām.  
 
Trešdien, 20.maijā, notika LPS un Ekonomikas ministrijas gadskārtējo sarunu 
3.kārta. Sarunās tika izskatīti šādi jautājumi: 

• Par likumprojektu “Dzīvokļu īpašuma likums” – EM informēja, ka rudenī pēc 
tam, kad būs pieņemts „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”, Saeimā 
atsāksies darbs pie šī jau 4 gadus Saeimā gulējušā jaunā likumprojekta. LPS 
aicināja EM spēkā esošajā likumā iestrādāt normu, ka jaunais dzīvokļa īpašnieks 
ir atbildīgs par iepriekšējā īpašnieka komunālo maksājumu parādiem. Puses 
vienojās, ka EM līdz 28.maijam sagatavos un iesniegs Saeimā šo priekšlikumu.   

• 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 – ekonomikas 
ministrs Artis Kampars apliecināja, ka 2009.gadā šīm mērķdotācijām 
paredzētie 1,8 miljoni latu nav samazināti un būs pieejami. Puses vienojās par 
šo jautājumu tikties pirms pašas 2009.gada valsts budžeta grozījumu 
apstiprināšanas un kopīgi aizstāvēt šo pozīciju.    

• Par aktivitātes 3.4.4.1 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumiem” realizāciju 2009. gadā – EM informēja, ka 1.kārtā ir iesniegti17 
projekti. Jūnija sākumā ir plānoti grozījumi MK noteikumos par šo aktivitāti, 
kas atcels 20% ierobežojumu komersantu nomātajam valstij un pašvaldībām 
piederošo dzīvokļu skaitam. LPS iesniedza EM detalizētus priekšlikumus 
grozījumiem 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. 
aktivitāti ‘Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”’. Puses 
vienojās, ka pirms iesniegšanas MK EM saskaņos šos grozījumus ar LPS. EM 
uzsvēra, ka 1.kārtā iesniegto projektu apjoms ir tikai 13% no 1.kārtā pieejamās 
summas. Tāpēc EM plāno turpmāk īpaši paātrināt to māju siltināšanu, kurās ir 
vislielākie siltuma zudumi, – noteiktu sēriju mājās tie ir pat 300 kWh no katra 
kvadrātmetra. Tāpēc EM aicina pašvaldības apkopot samaksātā siltumpatēriņa 
rādītājus par pēdējām sezonām, lai tad EM veiktu centralizētu iepirkuma 
procedūru tehnisko risinājumu izstrādei un mājām ar vislielāko siltuma zudumu 
pirmām kārtām sagatavotu siltināšanas tipveida projektus. Ekonomikas ministrs 
Artis Kampars apliecināja, ka 4 bankas – Swedbank, SEB, DNB Nord un 
Hipotēku banka – ir gatavas dot kredītus siltināšanai. Viņš arī apliecināja, ka 
bankas no iedzīvotājiem neprasīs nekādu ķīlu un nodrošinājums būs siltuma 
maksājumu naudas plūsma. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis jautāja, uz 
kādiem procentiem bankas ir gatavas dot šos kredītus. Uz šo jautājumu 
ekonomikas ministrs nevarēja atbildēt. EM arī apgalvoja, ka vecie, līdz 
2009.gadam veiktie, energoauditi ir pārrēķināmi un piemērojami projektu 
iesniegšanai un, ja ir pieejami visi dati, tad speciālisti, kuri nespekulē, par 100 
latiem varot vienas dienas laikā pārrēķināt vecos auditus atbilstoši jaunajām 
prasībām, turklāt veco auditu pārrēķinam tiks garantēts valsts finansējums. EM 
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arī uzsvēra, ka siltināšanas projektu programma būs šogad atvērta bez 
pārtraukuma: tiklīdz viena kārta aizveras, tā nākamā atveras un siltināšanas 
projektus var turpināt iesniegt. Mājokļu aģentūras pārstāve, atbildot uz 
jautājumu, apliecināja, ka sarunās VZD ir noskaidrots, ka inventarizācijas lietu 
kopā ar siltināšanas projekta pieteikumu var iesniegt tādu, kāda šī lieta ir, tai 
nav obligāti jābūt digitālā formā un ne vecākai par 5 gadiem, jo pēc renovācijas 
tik un tā būs jāveic jauna inventarizācija. Šīs aktivitāte ieviešanai paredzēti 16,6 
miljoni un tuvākā laikā tiks risināts jautājums par papildu 24 miljonu latu 
piesaisti. 

• Par darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.2. aktivitātes 
„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizāciju – 
EM informēja, ka 1.kārtā, kurā ir pieejami 3,2 miljoni latu, ir apstiprināti 28 
projekti, par 10 projektiem jau ir noslēgti līgumi par to īstenošanu. 2.kārtu 
izsludinās augustā un tajā būs pieejami 3,7 miljoni latu.  

• Par likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” prasību ieviešanu 
2010.gadā – Likums ir saeimā uz 3 lasījumu. LPS padomnieks tehnisko 
problēmu jautājumos Aino Salmiņš atgādināja, ka Latvijas Pilsētu savienība un 
arī republikas pilsētu pašvaldības neatbalsta „piespiedu pārvaldnieka” ieviešanu 
ar likumu un ka LPS ir piedāvājusi, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem 
varētu noteikt „piespiedu pārvaldnieku” dzīvojamās mājās, kurām pārvaldnieka 
nav. Vairāki sarunu dalībnieki uzsvēra, ka nevajag pieņemt vēl vienu 
neīstenojamu normu. Šajā jautājumā puses nevienojās par kopīgu viedokli. 

• Par gatavošanos MK noteikumiem par Valsts statistikas informācijas 
programmu 2010.gadam – Puses vienojās nodot izvērtēšanai plānošanas 
reģioniem, republikas pilsētu un to novadu pašvaldībām, kuru administratīvā 
teritorija pēc pašvaldību vēlēšanām nemainīsies, šā gada statistiskās 
informācijas vākšanas, apkopošanas un publicēšanas programmu (MK 2008. 
gada 28.oktobra noteikumi Nr.908 „Noteikumi par Valsts statistiskās 
informācijas programmu 2009.gadam”). Pēc pašvaldību viedokļu apkopošanas 
kopīgā LPS, CSP un RAPLM sanāksmē izskatītu statistikas programmu 
2010.gadam. CSP turpmāk varētu pati aprēķināt teritoriju attīstības indeksus, 
padarot šo procesu operatīvāku. CSP priekšnieces vietnieks Kaspars Misāns 
apliecināja, ka 2009.gadā statistikas informācija būs pieejama saskaņā ar 
programmu. Viņš arī informēja, ka finansējuma samazinājuma dēļ nenotiks 
2010.gadā paredzētā vispārējā lauksaimniecības skaitīšana un 2011.gadā 
paredzētā tautskaite.    

 
Trešdien, 20.maijā, notika LPS un Labklājības ministrijas gadskārtējās sarunas. 
Tajās izskatīja jautājumus par valsts un pašvaldību sadarbību nodarbinātības 
veicināšanā un par jaunajiem pasākumiem nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju 
grupām; par pasākumiem, lai nodrošinātu, ka pēc ATR visos novados un pilsētās 
darbotos sociālie dienesti un katrā pašvaldībā iedzīvotājiem būtu pieejami sociālās 
aprūpes pakalpojumi; par LM plānotajām strukturālajām reformām 2009.gada valsts 
budžeta grozījumu kontekstā; par pašvaldību finansiālo atbalstu iedzīvotājiem finanšu 
un ekonomikas krīzes situācijā un citus jautājumus.  
Liela daļa pašvaldību jau ir izmaksājušas 70-90 procentu no visam gadam paredzētās 
naudas sociālajai palīdzībai. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju 2009.gada 
pirmajos trīs mēnešos izdevumi garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai bija 
Ls 1 136 629 (78,91% no plānotā visam gadam), bet dzīvokļa pabalstu izmaksu 
izpilde no plānotā gadam  -  Ls 3 807 651 (94,23%).  



 5

  Labklājības ministrs Uldis Augulis kā vienu no valdības risinājumiem minēja 
lēmumu pagarināt bezdarbnieku pabalsta izmaksas laiku. LM Finanšu departamenta 
direktore Indra Kārkliņa norādīja, ka šogad tiek uzsāktas trīs būtiskas strukturālās 
reformas: Sociālo pakalpojumu pārvaldes un Tehnisko palīglīdzekļu centra 
likvidācija, kā arī visu 33 valsts sociālās aprūpes centru apvienošana piecās reģionālās 
institūcijās. Pašvaldības iebilda pret LM nodomu noņemt piemaksas, kas pašlaik tiek 
maksātas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, jo 
tas nozīmē, ka daļai darbinieku būtiski samazināsies algas. Rudenī pašvaldības 
prognozē ļoti sarežģītu situāciju un aicina LM būt par sabiedroto un aizstāvēt valdībā 
pašvaldību pozīciju, ka bez papildu naudas nebūs iespējams noturēt sociālo situāciju 
rāmjos. LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa uzsvēra, ka 
valsts ir noteikusi obligātos pabalstus – garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai 
un dzīvoklim, taču pašvaldības pat tos vairs nevarēs samaksāt. Uldis Augulis sacīja, 
ka palīdzība pašvaldībām varētu nākt no Eiropas struktūrfondiem, kuros paredzēta 
nauda nodarbinātības pasākumu īstenošanai. Savukārt LM varētu valdībā iet ar krīzes 
ziņojumu par situāciju pašvaldībās saistībā ar sociālo pabalstu izmaksu. 

Puses pārrunāja arī konkrētus pašvaldību priekšlikumus sociālo jautājumu 
sakārtošanai. Tā kā jautājumu par dzīvokļa pabalstu bāreņiem no BĢSILM pārņems 
LM, tad LPS iesniegs LM priekšlikumu noteikt termiņu, kurā bāreņi var pieteikties uz 
šo pabalstu. 

Apspriežot Eiropas Komisijas Pārtikas programmas vistrūcīgākajām personām 
īstenošanas aizkavēšanos, LM atgādināja, ka par šo programmu Latvijā atbild 
Zemkopības ministrija, bet LM nosaka personu loku, kam ir jāsaņem šī pārtika. LM 
informēja, ka šī EK programma ir atbalsts labdarības organizācijām, kas dala pārtiku. 
Latvijā pa visu valsti šai pārtikas dalīšanas programmai ir pieteikušās tikai 7 
labdarības organizācijas, tāpēc LM aicināja pašvaldības mudināt savās teritorijās 
esošās NVO pieteikties šai programmai uz 2010.gadu. Par programmas īstenošanas 
aizkavēšanos LM informēja, ka ZM ir 2 reizes izsludinājusi konkursu par produktu 
piegādi, 1.reizē konkurss beidzies bez rezultātiem, 2.reizē uzvarējis „Rīgas 
dzirnavnieks” un 4 citi konkursa dalībnieki ir apstrīdējuši konkursa rezultātus. 
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums apstrīdējuma sakarā varētu būt tikai jūnija vidū, 
bet līdz tam produkti netiek piegādāti un pārtika netiek dalīta. LM valsts sekretārs 
Ringolds Beinarovičs apsolīja izrunāt programmas aizkavēšanās apstākļus ar ZM 
valsts sekretāri Daci Lucaua  un kopīgi rast risinājumu.  

LPS aicināja LM vienkāršot prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. LPS 
padomniece Silvija Šimfa minēja piemēru, ka ZM pakļautībā esošais Pārtikas un 
veterinārais dienests pieprasa, lai zupas virtuves iegādātos speciālus termometrus 
zupas temperatūras mērīšanai u. tml. Ringolds Beinarovičs aicināja pašvaldības par 
šādiem tipiskiem gadījumiem rakstīt gan ZM, gan LM.  

Pārrunājot sociālā darba speciālistu uzskaiti Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma kontekstā, Silvija Šimfa aicināja LM izskaidrot, ko ietver prasība, 
ka uz katriem 1000 iedzīvotājiem ir jābūt vienam sociālajam darbiniekam. LM 
skaidroja, ka te ir domāti pašvaldības sociālā dienesta sociālie darbinieki, nevis 
pansionātu un citu sociālo institūciju darbinieki attiecīgajā teritorijā. Ringolds 
Beinarovičs sacīja, ka LM apņemas izvērtēt šo prasību atbilstoši jaunajai novadu 
kartei.  

Diskutējot par 03.03.2009. pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.214 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, puses 
vienojās, ka LM pašvaldībām izsūtīs skaidrojošu vēstuli par šo noteikumu 
piemērošanu. LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Irēna 
Škutāne  un LPS padomniece Silvija Šimfa aicināja pārskatīt vēlreiz 
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214.noteikumus, lai paredzētu, ka arī ģimene ar kredītsaistībām var iegūt trūcīgā 
statusu un saņemt valsts pabalstus. Irēna Škutāne aicināja arī sakārtot likumdošanu, 
lai pašvaldība drīkstētu iedot dzīvokli ģimenei, kas zaudē mājokli kredīta parādu dēļ 
(pašlaik pēc likuma pašvaldības drīkst ierādīt mājokli tiem cilvēkiem, kurus izliek no 
dzīvokļa komunālo maksājumu parādu dēļ, nevis kredīta parādu dēļ).  

LM arī informēja pašvaldības par to, ka atbilstoši ANO Konvencijai par 
personu ar invaliditāti tiesībām LM rīkos mācības pašvaldību būvvalžu speciālistiem 
reģionos par specifiskām vides pieejamības prasībām un labās prakses piemēriem. 
Minēto konvenciju Latvijā ir paredzēts ratificēt līdz novembrim, un no 01.06.2009. 
stāsies spēkā grozījumi būvnormatīvā „Publiskās ēkas un būves”.    
 
Piektdien, 22.maijā, Tukumā notiek pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu 
sanāksme. Tajā par iekšējās komunikācijas vadību krīzes laikā stāsta Lattelekom 
Komunikācijas daļas direktore Rita Voronkova, par sabiedrisko attiecību aģentūras 
darbu – P.R.A.E. projektu direktors Arnis Lapiņš, par privātas rajona avīzes 
sadarbību ar pašvaldībām – laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" galvenā redaktore 
Ivonna Plaude. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk  
 
Otrdien, 26.maijā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par likumprojektu „ Grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” 

Ziņo: R.Timma - VSIA „Autotransporta direkcija”, A.Salmiņš- LPS 
padomnieks, uzaicināti” , Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji 

2. Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pasažieru 
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 
maršrutu tīkla maršrutos” 

Ziņo: R.Timma - VSIA „Autotransporta direkcija”, A.Salmiņš- LPS 
padomnieks, uzaicināti” , Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji 

3. Par grozījumiem Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumos Nr. 
843 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 

Ziņo: R.Timma - VSIA „Autotransporta direkcija”, A.Salmiņš- LPS 
padomnieks, uzaicināti” , Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji 

     4. Par grozījumiem „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un             
grozījumiem Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 282 
„Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 
lietošanas kārtība” 

       Ziņo: R.Timma - VSIA „Autotransporta direkcija, A.Salmiņš - LPS padomnieks, 
uzaicināti” , Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji 

      5. Par Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta 
pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība 

 Ziņo: R.Timma - VSIA „Autotransporta direkcija, A.Salmiņš - LPS 
padomnieks, uzaicināti” , Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji 
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6. Par Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 

Ziņo: R.Timma - VSIA „Autotransporta direkcija, A.Salmiņš - LPS 
padomnieks, uzaicināti” , Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji 

7. Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas paraugnolikums” 

Ziņo: M.Ludbāržs – VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks 

8. Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību 
civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to 
izveidošanas kārtība” 

Ziņo : M.Ludbāržs – VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks 

9. Par Latvijas Pašvaldību savienības un Ekonomikas ministrijas sarunu 
rezultātiem. 

Ziņo: P. Barons, B. Otersons, A. Salmiņš – LPS padomnieki  
Papildu informācija sēdei ir sameklējama LPS mājas lapā, sadaļā Komitejas – 
Tehnisko problēmu komiteja – 26.05.2009.  
 
Trešdien, 27.maijā, pulksten 1000 Veselības ministrijā (Brīvības ielā 72), 309.telpā, 
notiks LPS un Veselības ministrijas gadskārtējo sarunu noslēguma kārta.  
 
Trešdien, 27.maijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPSAIA valdes sēde. 
 
Trešdien, 27.maijā, pulksten 14 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Finanšu un 
ekonomikas jautājumu komitejas sēde. 
Plānotā sēdes darba kārtība:  

1. Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un to ietekme uz pašvaldību 
budžetiem (Uzaicināti Finanšu ministrijas pārstāvji). 

2. Izmaiņas pēc šā gada 1.jūlija saistībā ar jauno novadu darbības uzsākšanu 
(Uzaicināti Finanšu ministrijas un Valsts kases pārstāvji): 

− Valsts kases pārskaitījumi pašvaldībām; 
− Operatīvie pārskati; mēneša / ceturkšņa pārskati. 

3. Dažādi: 
− Nekustamā īpašuma nodokļa bāzes paplašināšana ar dzīvojamajām mājām 

no 2010.gada 1.janvāra; 
− Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kadastrālo vērtību 

bāzi 2010.gadam” (VSS-694); 
− Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” 

(VSS-531); 
− Likumprojekts „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

(darbinieku) atlīdzības sistēmu”; 
− Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 „Par izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām””’ (VSS-736). 

Ceturtdien, 28.maijā, pulksten 14 Finanšu ministrijas 202.telpā notiks LPS un 
Finanšu ministrijas sarunas par plānotajiem 2009.gada valsts budžeta grozījumiem 



 8

un ar tiem saistītajām izmaiņām LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās 
protokolā: 

− nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa, dabas 
resursu nodokļa) ieņēmumu prognozes un valsts atbildība par lēmumiem, kas 
var ietekmēt prognožu izpildi; 

− valsts budžeta dotācijas/mērķdotācijas pašvaldībām; 
− pašvaldību aizņemšanās iespējas un ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējas; 
− pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2009.gada jūlijam – decembrim; 
− paredzētie grozījumi normatīvajos aktos; 
− valsts plānotās strukturālās reformas, to ietekme uz pašvaldībām. 

Lūdzam pašvaldību pārstāvjus ierasties Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā, Mazā 
Pils ielā 1, plkst.1300 kopīga viedokļa saskaņošanai. 
 
Piektdien, 29.maijā, pulksten 16 Rīgas domes sēžu zālē 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 
 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
trūkumu novēršanu Liepājas rajona pašvaldības reorganizācijas plānā”, 
Pielikums Nr.1; 

• Atkārtoti nesaskaņo RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par Limbažu rajona pašvaldības reorganizāciju”, 
Pielikums Nr.2. 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
Tukuma rajona padomes pansionāta „Rauda”, ar to saistītās mantas, finanšu 
līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu Engures novada pašvaldībai”, 
Pielikums Nr.3 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums” (VSS-697), 
Pielikums Nr.4 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju 
darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” (VSS-696), Pielikums Nr.5 

 
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-779. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma, tilta pār Gauju autoceļā Gaujas 
tilts - Kadaga nodošanu bez atlīdzības Ādažu novada pašvaldības īpašumā   
VSS-790. Informatīvais ziņojums par pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestiem  
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VSS-797. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 
organizētajos pasākumos   
VSS-770. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra 
noteikumos Nr.427 "Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība""   
VSS-768. Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu  
VSS-772. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas konvenciju par 
Starptautisko komercšķīrējtiesu""   
VSS-774. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra 
noteikumos Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un 
apstiprināšanas kārtība""   
VSS-776. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta 
noteikumos Nr.166 "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto 
apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību""   
VSS-777. Programma Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma 
izpildes politikas pamatnostādņu 2007. – 2013.gadam īstenošanai   
VSS-778. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""   
VSS-798. Likumprojekts "Dokumentu juridiskā spēka likums"   
VSS-791. Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu konkursu īstenošanas kārtība"   
VSS-792. Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā 
projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" 
nolikums"   
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 20.05.2009., Nr.78 
Krustkalnu dabas rezervāta likums 

Gaujas nacionālā parka likums 

Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā 

Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā 

Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā 

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā 

Grozījumi Teiču dabas rezervāta likumā 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām" 

Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā 
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.432 
Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.316 
Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā 
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Ministru kabineta rīkojums Nr.318 
  
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
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 

Eiropas Komisijas apbalvojums IKT un efektīvas enerģijas projektiem  

Eiropas Komisija izsludinājusi konkursu labāko projektu IKT un enerģijas 
efektivitātes jomās apbalvošanai (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas enerģijas 
efektivitātei - ICT4EE). Konkursa mērķis ir veicināt inovācijas IKT jomā, kas 
savukārt sekmētu uzlabojumus enerģijas efektivitātes nodrošināšanā. Uz apbalvojumu 
var pretendēt jebkurš publisko finansējumu saņēmušais pētniecības un tehnoloģiskās 
attīstības projekts enerģijas un IKT jomās. Projektam jābūt izveidotai atsevišķai 
interneta mājas lapai. Pretendentiem līdz 31.augustam jāreģistrējas ICT4EE mājas 
lapā http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/award/index_en.htm, 
kur arī pieejama sīkākā informācija par konkursu.  

Aicina piedalīties projektā nodarbinātības problēmu risināšanai  

Torunas vojevodistes Polijā reģionālā nodarbinātības aģentūra aicina partnerus – 
valsts nodarbinātības aģentūras – pievienoties projektam ar mērķi palīdzēt 
iedzīvotājiem, kuri saskaras ar īpašām problēmām darba tirgū (vecāki par 45 gadiem, 
sievietes, ilgstošie bezdarbnieki, lauku iedzīvotāji). Projekta galvenais mērķis ir 
stiprināt un attīstīt nodarbinātības veicināšanas pasākumus reģionos. Projekta gaitā 
paredzēts identificēt esošās darba metodes un praksi Kujawsko-Pomorskie reģionā 
Polijā un partneru reģionos, veikt salīdzinošo analīzi, izraudzīties labākās metodes un 
prakses piemērus projektā iesaistītajos reģionos un institūcijās, izveidot jaunas 
metodes un tās testēt. Lai saņemtu sīkāku informāciju, rakstiet Torunas 
Nodarbinātības aģentūrai: Magdalena Karczewska 
(magdalena.karczewska@wup.torun.pl), Anna Surdyka 
(anna.surdyka@wup.torun.pl).  

Par pašvaldību sadraudzības programmas „Eiropa pilsoņiem” projektiem 
skatiet pielikumā Nr.6. 
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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. 

Sniedze Sproģe,LPS padomniece, sniedzes@lps.lv  

LPS lūdz jūras piekrastes pašvaldības un pašvaldības, kuru teritorijā ir publiskie ūdeņi 
un kuras var pretendēt uz ES Zivsaimniecības fonda 4.virziena pasākumiem, līdz 
28.maijam uz e-pastu sniedzes@lps.lv iesūtīt priekšlikumus, kas jādara, lai atvieglotu 
šī fonda līdzekļu apguvi.  

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 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru 

kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par trūkumu novēršanu Liepājas 
rajona pašvaldības reorganizācijas plānā”; 

• Nr.2. – Atkārtots LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Limbažu rajona 
pašvaldības reorganizāciju”; 

• Nr.3 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Tukuma rajona padomes 
pansionāta „Rauda”, ar to saistītās mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību 
nodošanu Engures novada pašvaldībai”; 
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• Nr.4 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Iekšlietu ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas paraugnolikums” (VSS-697); 

• Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Iekšlietu ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību civilās 
aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas 
kārtību” (VSS-696); 

• Nr.6 – informācija par pašvaldību sadraudzības programmas „Eiropa 
pilsoņiem” projektiem; 

• Nr.7 – likumprojekts Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"; 

• Nr.8 – tabula – informācijas lūgums pašvaldībām par iesāktajām sporta 
bāzēm. 

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


