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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 

 
Pirmdien, 1.jūnijā, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis Ministru kabineta ārkārtas sēdē informēja valdību par to, ka LPS dome 
29.maijā vienbalsīgi nolēma neparakstīt LPS un MK papildu vienošanos pie MK un 
LPS 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola, kas ir neatņemama valsts 
budžeta likuma paketes sastāvdaļa. LPS un MK valdības sēdē vienojās turpināt 
sarunas un censties rast risinājumu līdz 2009.gada valsts budžeta grozījumu 
otrajam lasījumam Saeimā. 
 
Otrdien, 2.jūnijā, notika LPS valdes sēde, kurā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
informēja par situāciju LPS sarunās ar valdību par 2009.gada valsts budžeta 
grozījumiem. LPS Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis 
informēja par likumprojektu „Grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojumu 
likumā”.LPS valde nolēma SIA „pašvaldību konsultāciju centrs” piešķirt izglītības 
iestādes statusu, apstiprināja tās nolikumu un direktori – Rutu Kreitusi.                                                     
 
Otrdien, 2.jūnijā, LPS notika plānošanas reģionu attīstības padomju 
priekšsēdētāju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju kopīgā 
sanāksme par ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmas reorganizāciju valstī.  
 
Trešdien, 3.jūnijā, notika Latvijas Pašvaldību savienības un Veselības ministrijas 
2009.gada sarunu noslēguma kārta. Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 
solidarizējās ar VM pret tālāku finansējuma samazināšanu veselības aprūpei. 
„Finansējuma samazinājums veselības aprūpei nāk kā bumerangs atpakaļ uz 
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pašvaldībām, jo iedzīvotāji nespēj samaksāt pacientu maksājumus un nāk uz 
pašvaldību pēc palīdzības,” sacīja LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Silvija Šimfa. „Taču pašvaldībām trūkst naudas veselības aprūpes pabalstiem, jo tām 
vispirms ir jāizmaksā valsts noteiktie obligātie pabalsti – GMI un dzīvokļa pabalsts.” 
Pašvaldības ir ļoti noraizējušās par VM gatavoto Veselības aprūpes sistēmas reformas 
ieviešanas plānu 2009.-2011.gadam un par jauno māsterplānu, kurā būs saraksts ar 
palikušajām slimnīcām, kuras turpinās saņemt valsts pasūtījumu. Veselības ministrs 
Ivars Eglītis skaidroja, ka pašlaik VM diskutē ar Slimnīcu biedrību par kritērijiem 
(operāciju un dzemdību skaits gadā, slimnieku aprites ātrums konkrētajā slimnīcā u. 
tml.), pēc kuriem lemt par valsts pasūtījuma un finansējuma saglabāšanu vai 
nesaglabāšanu katrai konkrētai slimnīcai. Ministrs sacīja, ka jūlijā būs zināmas 
slimnīcas, to profili un nodaļas, kas var pretendēt uz valsts pasūtījumu. 

Sarunās apsprieda arī jautājumus par veselības veicināšanu: reģionālo 
veselības veicināšanas centru izveidošanu; veselības veicināšanu kā valsts un 
pašvaldību kopīgi realizējamu funkciju un pašvaldību aktivitātes veselīga dzīvesveida 
nodrošināšanā. 
 
Trešdien, 3.jūnijā, Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas konferenču zālē Rīgā, 
Daugavpils ielā 31, notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, veltīta 
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai un finansēšanai. Prezentācijas 
skatiet šeit: http://www.lps.lv/jaunumi_a.php?k=997&lang=lv  
 
Trešdien, 3.jūnijā, LPS, LDDK un LBAS nosūtīja kopīgu vēstuli Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram un Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem. Vēstuli skatiet 
www.lps.lv sadaļā Jaunumi jeb šeit: http://www.lps.lv/news/1a61a98cd42009-06-
04__%20LDDK%20LPS%20LBAS.pdf  
 
Ceturtdien, 4.jūnijā, LPS Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim nosūtīja 
vēstuli, kurā iebilst pret Sociālo mājokļu koncepcijas projekta tālāku virzību. Vēstuli 
skatiet pielikumā Nr.5. 
 
Ceturtdien, 4.jūnijā, Saeima pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja 2009.gada valsts 
budžeta grozījumus. Plānots, ka 12.jūnijā Saeimas ārkārtas sēdē grozījumi tiks 
izskatīti otrajā lasījumā, bet, ņemot vērā likumprojektu apjomu, nepieciešamības 
gadījumā Saeimas ārkārtas plenārsēde tiks turpināta 17.jūnijā. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk  
 
Pirmdien, 8.jūnijā, pulksten 12 Valsts prezidenta kancelejā LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis kopā ar LDDK un LBAS vadību tiekas ar Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru par 2009.gada valsts budžeta grozījumiem. 
  
LPS nesaskaņo 
 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209–09 „Mazstāvu dzīvojamās 
mājas””, (VSS-808),  Pielikums Nr.1; 

• RAPLM sagatavoto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldību finansu 
izlīdzināšanu””, Pielikums Nr.2; 
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• RAPLM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā”, Pielikums Nr.3; 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 
projektu „Informatīvais ziņojums par pašvaldību ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem””, (VSS-790), Pielikums Nr.4; 

• RAPLM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Rajonu pašvaldību 
reorganizācijas likumā”, Pielikums Nr.6 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums” (VSS-792), 
Pielikums Nr.7 

• RAPLM sagatavoto likumprojektu „Grozījums likumā „Par pašvaldībām”, 
(VSS_740), Pielikums Nr.8. 

 
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-833. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  
VSS-863. Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas 
kārtību   
VSS-867. Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības 
nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto 
projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu 
projektu attiecināmajās izmaksās   
VSS-868. Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība   
VSS-869. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 
noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo 
izglītošanās ārpus izglītības iestādes""   
VSS-861. Par motorkuģa „VEJLE” nodošanu Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības īpašumā   
VSS-849. Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību   
VSS-854. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas 
Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic 
maksājumus"   
VSS-845. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta 
noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""   
VSS-846. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumos Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības 
kārtība""   
VSS-847. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra 
noteikumos Nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 02.06.2009., Nr.85 
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Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.480 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par 
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.481 
Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumos Nr.110 "Par kārtību, kādā 
pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.483 
 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā 
piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.491 

LV, 03.06.2009., Nr.86 

Noteikumi par Limbažu rajona pašvaldības reorganizāciju 
Ministru kabineta noteikumi Nr.488 
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra instrukcijā Nr.17 "Maksājumu 
izpildes kārtība Valsts kasē" 
Ministru kabineta instrukcija Nr.9 
 
Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
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. 
 

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 
  
No 1.jūnija līdz 1.jūlijam pieņem 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  
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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  
 


