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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

RAPLM ieteikumi jaunajām pašvaldībām 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – ministrija) ir 

sagatavojusi metodiskos materiālus 2009.gada 6.jūnijā ievēlēto novadu pašvaldību 
darbības sekmīgai uzsākšanai. 

Metodiskajos materiālos sniegti ieteikumi par novada domes pirmajā un 
turpmākajās sēdēs izskatāmajiem jautājumiem un termiņiem, kad tos vēlams izskatīt, 
par novada domes sēdes protokolu un pieņemto lēmumu noformēšanu, kā arī norādīti 
pasākumi, kas būtu veicami pirms un pēc pirmās novada domes sēdes.  

Ar metodiskajiem ieteikumiem pašvaldības var iepazīties ministrijas mājas 
lapā: www.raplm.gov.lv sadaļā Darbības jomas –„Pašvaldību vēlēšanas 2009”. 
 

Steidzami!!! Piesakieties talkas naudai! 
 

Atgādinām pašvaldībām, kuras 18.aprīlī piedalījās Lielajā talkā, ka vēl var 
pieteikties  talkas naudas saņemšanai, nosūtot pieteikumu un apliecinājumu uz Vitas 
Jaunzemes e-pastu vita.jaunzeme@pedas.lv, jo naudas pārskaitīšanas termiņi iet uz 
beigām. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet Vitai Jaunzemei pa tālruni 29835605.   
 
Šonedēļ 

 
Otrdien, 26.maijā, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde. Komiteja 
izskatīja jautājumu par likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
likumā” un saistībā ar šo likumu arī grozījumus likumā „Par pašvaldībām”. Komitejas 
sēdē piedalījās arī plānošanas reģionu, Satiksmes ministrijas un RAPLM pārstāvji, kā 
arī VSIA „Autotransporta direkcija” amatpersonas. Pretēji Pamatnostādnēs 
noteiktajam pašvaldībām (arī plānošanas reģioniem) netiek saglabātas plānošanas 
iniciatīvas tiesības, jo grozījumi paredz sabiedriskā transporta organizāciju vietējo 
maršrutu tīklā nodot Autotransporta direkcijai. Būtībā šie grozījumi legalizē radikālu 
vietējo maršrutu apjomu samazinājumu, kas samazinās pieejamību sabiedriskajam 
transportam, dodot augsni neregulētai nelegālā sabiedriskā transporta attīstībai. 
Pieņemot šādus grozījumus, apdraudēta ir vietējo reģionālo maršrutu eksistence. Šādu 
normu ieviešana ir pretrunā ar likumu „Par pašvaldībām”. Komiteja nolēma: 
neatbalstīt grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā saskaņā ar 
pielikumiem Nr.3 un Nr.4 un konceptuāli vienojās par plānošanas reģionu 
kompetenci sabiedriskā transporta pārvadājumu jomā saskaņā ar pielikumu Nr.5.    

Komiteja saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos sabiedriskā transporta 
organizācijas jomā izteica šādus priekšlikumus: 
- Par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.843 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” – skatīt 
pielikumu Nr.6; 
- Par grozījumiem „Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā” – skatīt pielikumu 
Nr.7;  
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- Par Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta 
pakalpojumu tarifa noteikšanas kārtība” – skatīt pielikumu Nr.8; 

- Par Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” – skatīt pielikumu Nr.9; 

- Par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 
„Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem 
pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā” – skatīt 
pielikumu Nr.10.  

Komiteja izskatīja jautājumus, kas saistīti ar noteikumiem „Par pašvaldību 
civilās aizsardzības komisijas sarakstu, komisijas darbības teritoriju un to 
izveidošanas kārtību.” Komiteja uzskata, ka galīgo lēmumu par CA komisiju skaitu 
var pieņemt tikai jaunizveidotās pašvaldības, turklāt jautājums izskatāms tikai tad, kad 
valsts atbildīgās institūcijas izlems jautājumu par apriņķu statusu. Komisiju saraksts ir 
apstiprināms tikai pēc tam, kad jaunievēlētās novadu domes pieņems lēmumus par 
komisiju izveidošanu. 

Kopumā atbalstot ideju, ka vairāku novadu pašvaldības varētu apvienoties, 
veidojot vienotu komisiju, komiteja vērš uzmanību uz to, ka ne likums "Par 
pašvaldībām", ne arī Civilās aizsardzības likums neparedz, ka vairāku novadu 
pašvaldības varētu veidot vienotu komisiju. Bez tam starpnovadu civilās aizsardzības 
komisijās katra novada priekšsēdētājs var uzņemties atbildību tikai par savu teritoriju. 
Līdz ar to novadu pašvaldībām nav tiesiska pamata, apvienojoties veidot vienu civilās 
aizsardzības komisiju, ja vien netiek veikti attiecīgi grozījumi iepriekš norādītajos 
tiesību aktos. Komiteja uzskata, ka vienīgais reālais risinājums ir noteikt, ka civilā 
aizsardzība ir republikas pilsētu un reģionālo pašvaldību kompetences jautājums. 

Attiecībā par Ministru kabineta noteikumu projektu „Pašvaldības civilās 
aizsardzības komisijas paraugnolikums”, komiteja ierosināja, ka noteikumu 1.nodaļu 
"Vispārīgie jautājumi" nepieciešams papildināt ar punktu, kurā tiktu noteikts, ka 
pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina republikas 
pilsētas vai novada dome. 

 
Komiteja aicina valdību pildīt deklarāciju 

Komiteja, sagatavojot priekšlikumus LPS un Finanšu ministrijas sarunām, 
atzīmēja, ka grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 
”Valsts pamatbudžeta Valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 
izlietošanas kārtība”  pašvaldību daļu Valsts autoceļu programmā  no 30% samazināja 
līdz 22,8%, kā rezultātā  pašvaldību mērķdotāciju samazināja  par 11,4 miljoniem 
latu, bet, salīdzinot ar 2008.gadu, tā ir tikai  50,77%. 

Pašlaik VAF ietvaros ir 175,56 miljoni latu ar 10% rezervi „Finanšu 
nodrošinājuma rezerve”. VAF ir 158 miljoni latu, pašvaldībām 40 miljoni latu, 
atskaitot 10% Finanšu nodrošinājuma rezervei – 36 miljoni. Prognoze liecina, ka 
saskaņā ar kārtējiem grozījumiem 2009.gada budžetā Valsts autoceļu fondā būs tikai 
129 miljoni, savukārt pašvaldībām 29 miljoni. Komiteja aicina V.Dombrovska 
valdību pildīt Valdības deklarāciju, kas paredzēja atjaunot 30%:70% proporciju 
autoceļu fonda finansējuma sadalē. Ja īsteno Valdības deklarāciju, finansējums 
pašvaldībām varētu būt 38,7 miljoni latu.  

Ja tiks saglabāta iepriekšējā proporcija, tad finansējums valsts ceļiem būs 60,6%, 
bet pašvaldību autoceļiem – 40,9% pret 2008.gadu. 
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Komiteja uzskata, ka ekonomiskās krīzes apstākļos solidāra atbildība ir jāuzņemas 
gan valsts, gan pašvaldību institūcijām. 
 
Trešdien, 27.maijā, LPS notika Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu 
asociācijas (LPSAIA) valdes sēde, kurā izskatīja jautājumu par pansionātu klientiem 
ar antisociālu uzvedību. 
 
Trešdien, 27.maijā, notika LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
sēde, kurā izskatīja grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un to ietekmi 
uz pašvaldību budžetiem; izmaiņas pēc šā gada 1.jūlija saistībā ar jauno novadu 
darbības (Valsts kases pārskaitījumi pašvaldībām; operatīvie pārskati; mēneša un 
ceturkšņa pārskati). Komiteja izskatīja arī jautājumus par Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam” (VSS-694); 
par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” (VSS-531); 
par likumprojektu „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības sistēmu”; par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 „Par 
izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām””’ (VSS-736). 
 
Trešdien, 27.maijā, Pašvaldību savienība Ministru prezidentam un finanšu ministram 
nosūtīja vēstuli, kurā tā neatbalsta likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” papildināšanu ar 10.pantu, kas 
nosaka, ka pašvaldību deputātiem, kuriem kompensācija vai pabalsts izmaksājams 
saskaņā ar likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta 
padomes deputāta  statusu” 15.panta pirmo un otro daļu, kompensācija vai pabalsts 
nedrīkst pārsniegt vienas amatalgas apmēru. Pilnu vēstules tekstu skatiet pielikumā 
Nr.17. 
 
Ceturtdien, 28.maijā, notika LPS un Finanšu ministrijas sarunas par plānotajiem 
2009.gada valsts budžeta grozījumiem un ar tiem saistītās papildu vienošanās 
projektu pie LPS un MK 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola. Puses 
izskatīja plānoto 2009.gada budžeta grozījumu ietekmi uz pašvaldību pamatbudžetu – 
ieņēmumiem un izdevumiem, dotācijām un mērķdotācijām pašvaldībām no valsts 
budžeta. Puses apsprieda arī situāciju ar pašvaldību speciālo budžetu, pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem, pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, ES finansējumu, kā 
arī strukturālo reformu ietekmi uz pašvaldību budžetu. LPS un MK papildu 
vienošanās projektu pie MK un LPS 2009.gada domstarpību un vienošanās 
protokola piektdien, 29.maijā, pulksten 16 izskata LPS domes sēdē.  

28.maijā LPS un FM sarunās puses lielākajā daļā jautājumu palika katra pie 
sava viedokļa un vienošanās netika panākta. LPS uzskata, ka izdevumu samazinājums 
pašvaldību pamatbudžetā nevar būt lielāks kā valsts pamatbudžetā, tam jābūt vismaz 
vienādam. 2009.gada valsts budžeta grozījumu projekts paredz, ka valsts 
pamatbudžeta bruto izdevumi 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu samazināsies par 
11,25%, bet pašvaldību pamatbudžeta bruto izdevumi (neņemot vērā iezīmētos 
transfertus no valsts budžeta) – par 16,14% (informācija uz papildu vienošanās 
projekta sagatavošanas brīdi). Lai valsts un pašvaldību pamatbudžeta izdevumu 
samazinājums būtu vienāds, pašvaldībām jānodrošina resursu pieaugums par 62 
miljoniem latu. Tādā gadījumā gan valsts pamatbudžeta, gan pašvaldību 
pamatbudžeta izdevumi pret 2008.gadu samazinātos vienādi – par 11,25%. LPS 
piedāvāja pašvaldību pamatbudžeta izdevumu straujāko samazinājumu kompensēt ar 
dotāciju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārdali. Ja izvēlētais kompensācijas 
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mehānisms būtu IIN pārdale, tad LPS prasa pašvaldību budžetā ieskaitīt 91,6%. 
Diemžēl 28.maija sarunās FM tam nepiekrita un 2009.gadā pašvaldībām prognozēja 
IIN ieņēmumus 595,65 miljonu latu apmērā (pie 83% IIN ieņēmumu daļas pašvaldību 
budžetos), kas, salīdzinot ar pašreizējo prognozi – 664 milj. latu, ir par 10,3% mazāk.  

 
Piektdien, 29.maijā, pulksten 16 Rīgas domes sēžu zālē notiek LPS domes sēde, 
kurā izskata papildu vienošanās projektu pie LPS un MK 2009.gada domstarpību un 
vienošanās protokola. LPS domes sēdē piedalīties ir uzaicināts Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis un finanšu ministrs Einārs Repše. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk  
 
Pirmdien, 1.jūnijā, pulksten 10 Ministru kabineta komitejas sēdē varētu tikt 
izskatīts jautājums par LPS un MK papildu vienošanos pie LPS un MK 2009.gada 
domstarpību un vienošanās protokola. 
 
Otrdien, 2.jūnijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 

1. Par 2009.gada budžeta grozījumiem. 
2. Par likumprojektu „Grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. 
3. Par izglītības iestādes (PKC) dibināšanu, tās nolikumu un direktori.                                                    
4. Par SIA „PKC” statūtu grozījumiem. 
5. Dažādi. 

 
Otrdien, 2.jūnijā, pulksten 12 LPS 4.stāva zālē notiks plānošanas reģionu 
attīstības padomju priekšsēdētāju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
pārstāvju kopīgā sanāksme jautājumā par ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmas 
reorganizāciju valstī.  
 
Trešdien, 3.jūnijā, no plkst. 1000 līdz 1200 Veselības ministrijas telpās (Rīgā, 
Brīvības ielā 72, 3. stāvā 309.telpā) notiks Latvijas Pašvaldību savienības un 
Veselības ministrijas 2009. gada sarunu noslēguma kārta. Sarunu tēmas: 
1. Veselības veicināšana un veselīgs dzīves veids: 

 Reģionālo veselības veicināšanas centru izveidošana. 
 Veselības veicināšana kā valsts un pašvaldību kopīgi realizējama 

funkcija. VM kā valsts politikas izstrādātāja un realizētāja loma. 
 Pašvaldību aktivitātes veselīga dzīvesveida nodrošināšanā. 

2. Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas plāns 2009.-2011. gadam. 
3. Sarunu blokos izskatīto jautājumu un vienošanos kopsavilkums un sarunu 

noslēgums. 
Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas plāna 2009.-2011.gadam projekts tiek 
virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar LPS normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
 
Trešdien, 3.jūnijā, plkst. 11.00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas konferenču 
zālē Rīgā, Daugavpils ielā 31 notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, 
veltīta sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai un finansēšanai. 
Sanāksmes darba kārtību lūdzam skatīties 11.pielikumā. Laipni lūgti arī pašvaldību 
vadītāji, deputāti un darbinieki, kuru redzeslokā ir šie jautājumi. 
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                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 
„Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, 
aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība””, Pielikums Nr.13; 

• Atkārtoti nesaskaņo RAPLM sagatavoto un pēc saskaņošanas sanāksmes 
precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi””, Pielikums Nr.14. 

• Atkārtoti nesaskaņo RAPLM sagatavoto 2009.gada 27.maija saskaņošanas 
izziņu par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par trūkumu 
novēršanu Liepājas rajona pašvaldības reorganizācijas plānā”, Pielikums 
Nr.15 

• Atkārtoti nesaskaņo RAPLM sagatavoto izziņu par 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.16 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums likumā „Par 
pašvaldībām””, Pielikums Nr.18 

 
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-808. Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209–09 
"Mazstāvu dzīvojamās mājas""   
VSS-799. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra 
noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un 
glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts 
amatpersonu saraksti""   
VSS-809. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta 
noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""   
VSS-819. Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un 
ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"   
VSS-820. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra 
noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""   
VSS-828. Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi"   
VSS-813. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra 
noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs""   
VSS-816. Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja jautājumos, kas saistīti ar 
ģenētiski modificētiem organismiem"   
VSS-817. Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts 
īpašumā"  
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Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 26.05.2009., Nr.81 

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.377 
Grozījumi Ministru kabineta 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"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.435 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.809 "Kārtība, kādā 
plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu 
pārbaudi un sagatavo atzinumu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.443 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi 
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.444 
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās 
apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas 
pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.446 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās 
apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra 
noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, 
aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.447 
Dabas parka "Embūte" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.448 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts 
pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.329 
Par Kazdangas profesionālās vidusskolas reorganizāciju 
Ministru kabineta rīkojums Nr.333 
Par Apes arodvidusskolas reorganizāciju 
Ministru kabineta rīkojums Nr.334 
Par Daugavpils Mežciema arodskolas reorganizāciju 
Ministru kabineta rīkojums Nr.335 
Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.46 
 

LV, 27.05.2009., Nr.82 
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā  
Grozījumi Aizsargjoslu likumā 
 
LV, 28.05.2009., Nr.83 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.688 "Noteikumi par 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.449 
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Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.843 "Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.454 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" – Laucesas pagasta padomei 
Ministru kabineta rīkojums Nr.336 
 

LV, 29.05.2009., Nr.84 
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.483 "Eiropas 
Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.460 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
 
Forums demokrātijas veicināšanai 
27.maijā Briselē norisinājās jaunizveidotās Eiropas vietējo pašvaldību un reģionu 
padomes (CEMR) Demokrātijas un pārvaldības komitejas sēde, kurā piedalījās 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis. Sanāksmes dalībnieki pārrunāja aktuālos 
jautājumus, kas skar Eiropas Vietējo pašvaldību hartu, Eiropas Reģionālo pašvaldību 
hartu, ES Reģionu komitejas atzinuma projektu par daudzlīmeņu pārvaldību u.c. 
jautājumus. Papildus info: maris@lps.lv.    
 
Pilsētu atjaunošana – Flandrijas pieredze 
28.maijā norisinājās seminārs, kurā Flandrijas pilsētpolitikas, mājokļu un integrācijas 
ministrijas pārstāvji informēja par Flandrijas pilsētu politikas aktualitātēm, īpašo, 
valdības veidoto „koncepciju fondu” pilsētu atjaunošanai utt. Antverpenes (500 000), 
Ģentes (240 000) un Deinzes (30 000) pilsētu vadītāji un pilsētplānotāji dalījās 
pieredzē par pilsētu attīstības politikas jautājumiem un pilsētu plānošanas pieredzi, 
veiksmēm un neveiksmēm. Flandrija ir viens no visvairāk urbanizētajiem reģioniem 
Eiropā, ar daudzām vidēja lieluma un mazām pilsētām. Robežas starp pilsētām un 
apkārtējām teritorijām ir ļoti izplūdušas. Flāmu valdība finansē pilsētu atjaunošanas 
projektus, balstoties uz 7 kritērijiem: telpisko ietekmi, plānošanu, iedzīvotāju 
iesaistīšanu un publisko privāto partnerību. Projektiem ir jāuzlabo vispārējā dzīves 
kvalitāte pilsētā. 
Tuvākajā laikā LPS sekretariātā apskatei būs pieejama publikācija „Framing Urban 
Renewal in Flanders”, kurā iekļauti vairāk nekā 15 Flandrijas pilsētu projekti, 
projektu izstrādes ierosinājumi, informācija par instrumentiem projektu atbalstam, 
koncepcijas subsīdijām utt. Info: www.vleva.eu, joke.hofmans@vleva.eu  
 
ES pašvaldību vadītāji tiek iepazīstināti ar Ventspils ūdenssaimniecības projekta 
piemēru  
29.maijā Rumānijā, Baia Mare, notiek ES Reģionu komitejas Ilgtspējīgas attīstības 
komisijas (DEVE) seminārs “Vides un ilgtspējības stratēģijas pilsētu 
reģenerācijai”. Strādājot ar jautājumiem, kas skar transporta, mājokļu, sociālo vai 
ekonomisko infrastruktūru, pašvaldības vienmēr nodarbina viena doma – kā uzlabot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot vides aizsardzību, un vienlaikus arī pilsētu 
ilgtspējīgu izaugsmi? Atbilde ir augstas kvalitātes, ilgtspējīgi pilsētu vides 
reģenerācijas projekti. Seminārā tika prezentētas politikas stratēģijas, konkrēti projekti 
un pasākumi ES pašvaldībās, kuri nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi ar modernas 
infrastruktūras palīdzību, uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un tīru un veselīgu 
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dzīves vidi. Semināra laikā tika sniegta informācija par ES politiku attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijām. Eiropas Komisijas un čehu prezidentūras pārstāvji 
iepazīstināja ar ES aktualitātēm šajā jomā, pieejamo ES atbalstu integrētai pilsētu 
plānošanai, Leipcigas hartas īstenošanas gaitu, Agenda 21 procesu. Tāpat tika sniegta 
informācija par pilsētvides atjaunošanas politiku Rumānijā. 
Eiropas vietējo pašvaldību un reģionu padomes (CEMR) Vides darba grupas vadītāja 
Alisone Heja, balstoties uz savu pieredzi, sniedza dažādus ierosinājumus ES iestādēm 
un semināra dalībniekiem, balstoties uz līdzšinējo veiksmīgo projektu pieredzi „zaļā 
pilsētu plānošanā”. Savā prezentācijā viņa iepazīstināja ar veiksmīgu projektu 
piemēriem no Skotijas, kā arī Ventspils pilsētas domes īstenotajiem integrētas 
ūdenssaimniecības attīstības projektiem, investīcijām ūdens pakalpojumu 
uzlabošanā utt.  
Tāpat seminārā tika sniegti piemēri par iedzīvotāju mobilitātes „uzvedības” maiņu, 
energoefektivitātes veicināšanu pilsētu būvniecībā, IKT izmantošanu ilgtspējīgā 
pilsētu mobilitātē un arhitektūrā.   
 
Publicēts 2009.gada LIFE+ programmas projektu uzsaukums!  
Projektu iesniegšana līdz 15.septembrim. Kopumā programmā pieejami 250 
miljoni eiro. Papildu informācija: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  

EK rīkos seminārus par LIFE+ programmu katrā dalībvalstī. Papildu info: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2009/info_workshops09.htm   

Atgādinājums! ES programmu, kas darbojas Latvijā, apkopojums 
Valsts kanceleja, pamatojoties uz ministriju sniegto informāciju, ir atjaunojusi ES 
programmu, kas darbojas Latvijā, apkopojumu. Materiālā iekļautas ~ 50 
programmas, kurās finansējumam var pieteikties NVO, uzņēmumi, mācību iestādes, 
kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Apkopojumā norādīts nosaukums, mērķi, 
kopējais finansējums, kā arī iespējamie finansējuma saņēmēji. Katrai programmai 
norādīta kontaktpersona Latvijā, kas var sniegt papildu info par konkrēto programmu 
un atbildēt uz jautājumiem. Meklējiet: www.es.gov.lv sadaļā ES programmas 
Latvijā www.es.gov.lv/lat/es_/  
   
Eiropas finansējuma 2009 katalogs ES info bibliotēkā Rīgā 
Valsts kanceleja aicina arī uz ES informācijas bibliotēku, kur ikviens interesents var 
izmantot „Welcomeurope” izdoto „Eurofunding 2009” (Eiropas finansējums 2009) 
katalogu, kurā vienkopus ir apkopota informācija par visiem aptuveni 450 ES 
atbalsta fondiem un programmām. Bibliotēkā ir iespējams izmantot arī 
„Welcomeurope” elektronisko datu bāzi. Bibliotēka atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 
28, 2.stāva un tās darbalaiks darbdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 un sestdienās no 
plkst.11:00 līdz 16:00. 
 
Konference Briselē „Reģioni - inovāciju katalizatori” – 11.jūnijā  
Pieteikšanās līdz 4.jūnijam. 
http://errin.eu/en/upload/Events/june09/ERRIN%20Spring%20Event%2011%20June
%202009.pdf  
 

Sagatavoja Evita Gržibovska, LPS Pārstāvniecība Briselē, evita@lps.lv   

Eiropas Komisijas apbalvojums IKT un efektīvas enerģijas projektiem  
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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).  

Dažādi  
 
Aicina piedalīties Vācijas Federālās Ģimenes lietu, senioru, sieviešu un jaunatnes 
ministrijas organizētajā konferencē par bērnu un jaunu cilvēku aizsardzību pret 
seksuālu vardarbību. Vairāk informācijas un reģistrēšanās: http://www.child-
protection-conference.org/index-en.html 
  
3.jūnijā Biznesa augstskolā „Turība” Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
(LTRK)  un Eiropas Komisijas ''Europe Direct'' informācijas centrs Rīgā  aicina 
piedalīties forumā, kura galvenais uzdevums ir nodefinēt plaukstošas Latvijas 
stratēģiskās prioritātes un to finansēšanas principus. Vienīgais mūsu rīcībā palikušais 
attīstības finansēšanas instruments ir Eiropas Savienības fondi, tāpēc visi foruma 
dalībnieki ir aicināti paust praktiskas idejas, kas ļautu novirzīt šos līdzekļus 
perspektīvām tautsaimniecības un zinātnes nozarēm jau tuvāko mēnešu laikā, apejot 
liekus birokrātiskos šķēršļus. Visas šīs idejas tiks apkopotas rīcības plānā. Foruma 
rezultātā jau jūnija sākumā Latvijai būs sabiedrības aktīvās daļas atbalstīts kardinālu 
strukturālo reformu uzsākšanas plāns, kas beidzot liks politiķiem un ierēdņiem strādāt 
Latvijas tautsaimniecības labā. Šis plāns tiks iesniegts gan valdībā, gan ar to tiks 
iepazīstināti Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvji. Pieteikšanās 
veidlapu skatiet pielikumā Nr.1. 
Jautājumi par foruma darbu – Krišjānis Kalnciems, LTRK komercdirektors, tel. 
29237872, e-pasts: krisjanis.kalnciems@chamber.lv 
Pieteikšanās un reģistrācija – Katrīna Antonova, LTRK biroja vadītāja, tel. 
27853151, e-pasts: sekretare@chamber.lv 
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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  

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”. Uzvarējusī pilsēta 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  
 


