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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Sveicam pašvaldību deputātus! 
Latvijas Pašvaldību savienība sirsnīgi apsveic visus ievēlētos 

pašvaldību deputātus un novēl – vēsu prātu pieņemt visu, ko nespējam ietekmēt, 
spēku ietekmēt visu, ko spējam,  un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra. ☺☺☺  

 
15.jūnijā pulksten 13 notiks LPS valdes ārkārtas sēde par 2009.gada valsts 

budžeta deficīta samazinājumu par 500 miljoniem latu un par LPS, 
Starptautiskā Valūtas fonda un Finanšu ministrijas 13.jūnija sarunu 

rezultātiem!!!!! 
 

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”. 
 
Šonedēļ 

 
Pirmdien, 8.jūnijā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis kopā ar LDDK un LBAS 
vadību tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un koalīcijas partijām par 2009.gada 
valsts budžeta grozījumiem. Sociālie partneri piekrita valsts budžeta samazinājumam 
par 500 miljoniem latu. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis sacīja, ka tā ir bijusi 
izvēle par mazāko ļaunumu, jo, nepiekrītot samazinājumam, netiktu saņemts 
starptautiskais aizdevums un scenārijs būtu – dzīvojiet, kā varat. Turklāt lēmums par 
budžeta samazinājumu tiktu pieņemts arī bez sociālo partneru piekrišanas, un tad 
viņiem pat nebūtu iespējas piedalīties 9.jūnija sarunās par konkrētiem 
samazinājumiem. 
 
Otrdien, 9.jūnijā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis kopā ar LDDK un LBAS 
vadību Ministru kabinetā piedalījās sarunās par konkrētiem valsts budžeta 
samazinājumiem. 
 
Trešdien, 10.jūnijā, notika LPS un SVF sarunas par 2009.gada valsts budžeta 
grozījumiem. Puses vienojās sestdien, 13.jūnijā, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē 
turpināt sarunas kopā ar Finanšu ministriju, lai rastu risinājumus pašvaldību budžetu 
stabilizācijai pēc plānotās 2009.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas par 500 
miljoniem latu. 
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Ceturtdien, 11.jūnijā,  Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis  kopā ar pārējiem valdības sociālajiem partneriem parakstīja valdību 
veidojošo partiju un sociālo partneru vienošanos samazināt 2009.gada valsts 
budžeta deficītu par 500 miljoniem latu. Vienošanās tekstu skatiet pielikumā 
Nr.6. Sociālie partneri sarunās ar valdību panāca, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamais minimums tiek saglabāts vismaz 35 latu apmērā, nevis atcelts pavisam, 
un ka pensijas plāno samazināt par 10%, nevis par 15%, kā bija iecerēts iepriekš. 
Vienošanās paredz samazināt finansējumu investīcijām pašvaldībām un pašvaldību 
vienreizējiem pasākumiem (5,5 miljoni latu), mērķdotācijas pašvaldībām sporta, 
mākslas un mūzikas skolām (8,1 miljons latu) un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībai (5,7 miljoni latu). LPS sasauc ārkārtas valdes sēdi pirmdien, 15.jūnijā, 
pulksten 13. 

Ceturtdien, 11.jūnijā, LPS notika Latvijas Lauku foruma tikšanās ar 
ministrijām: Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, 
Zemkopības, Vides, Tieslietu un Ārlietu ministrijām un ar RAPLM. 
 
Sestdien, 13.jūnijā, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē plānots sarunu turpinājums starp 
LPS, SVF un FM par pašvaldību budžetu stabilizāciju pēc 2009.gada valsts budžeta 
grozījumiem. LPS, SVF un FM centīsies rast risinājumu šādos jautājumos: 1) 
investīcijas pašvaldību iesāktajos infrastruktūras projektos un pašvaldību iespējas 
uzņemties ilgtermiņa saistības; 2) pašvaldību sociālo izdevumu līmenis un iespējas 
izmaksāt obligātos GMI un dzīvokļa pabalstus arvien pieaugošam pabalstu saņēmēju 
skaitam; 3) pašvaldību budžetu prognozes no FM un iespējamie termiņi pašvaldību 
budžetu grozījumu pieņemšanai; 4) nekustamā īpašuma nodokļa politika nākotnē un 
5) iedzīvotāju ienākuma nodokļa politika. 
 
Jaunnedēļ 
 
Pirmdien, 15.jūnijā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes ārkārtas sēde 
par 2009.gada valsts budžeta deficīta samazinājumu par 500 miljoniem latu un par 
LPS, Starptautiskā Valūtas fonda un Finanšu ministrijas 13.jūnija sarunu rezultātiem. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursu īstenošanas 
kārtība”, (VSS-791), Pielikums Nr.1; 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
trūkumu novēršanu Jelgavas rajona pašvaldības reorganizācijas plānā”, 
Pielikums Nr.2. 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
 
VSS-913. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.27 
„Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”   
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VSS-916. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.182 
„Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu”   
VSS-920. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.984 
„Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību”   
VSS-924. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.111 
„Adopcijas kārtība”   
VSS-885. Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (197. saraksts)   
VSS-905. Informatīvais ziņojums par „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un 
izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam” 
īstenošanu   
VSS-907. Noteikumi par veidlapu dzīvesvietas deklarēšanai, deklarācijā sniegto ziņu 
pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību  
VSS-912. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra noteikumos Nr.101 
„Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un 
ekonomisko aktivitāšu attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta 
konkursa nolikums”   
VSS-909. Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo 
autoceļu posmu saraksti   
VSS-911. Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība   
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 09.06.2009., Nr.89 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"  
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību 
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā 
Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā 
Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" 
Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā 
Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku 
amatalgu paaugstināšanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.484 
Par Valmieras rajona padomei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"Neatliekamā medicīniskā palīdzība" kapitāla daļu pārņemšanu valsts īpašumā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.383 
  

LV, 10.06.2009., Nr.90 

Grozījumi Bāriņtiesu likumā  
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu 
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu 
lietošanas atļauju" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.509  
Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru 
nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās 
Ministru kabineta rīkojums Nr.386  
 
LV, 12.06.2009., Nr.92 
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti 
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"Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.502  
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.484 "Administratīvā 
pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un 
izmantošanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.514  
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.516 "Kārtība, kādā 
veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma objektu privatizāciju, 
valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, 
izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas fondos un valsts un pašvaldību budžetā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.515   
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā 
akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas 
centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.516  
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 "Meža 
aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.518  
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.519 
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Otrdien un trešdien, 16.un 17.jūnijā, Briselē, ES Reģionu komitejā notiks 
Austrumu partnerības forums, kurā piedalīsies arī LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis un LPS jaunā ģenerālsekretāre Mudīte Priede. ES Padomes 2009.gada 
marta lēmums par Austrumu partnerību paredz stiprināt sadarbību ar ES 
kaimiņvalstīm austrumos, balstoties uz tirgus ekonomiku, ilgtspējīgu attīstību un labu 
pārvaldību. Es RK Austrumu partnerības foruma galvenās tēmas būs: Teritoriālā 
kohēzija un ekonomikas attīstība un Kapacitātes nostiprināšana un laba pārvaldība.  
 
Trešdien, 17.jūnijā, un ceturtdien, 18.jūnijā, Briselē notiks ES Reģionu komitejas 
80.plenārsēde, kurā piedalīsies arī Latvijas pašvaldību delegācija, LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis un LPS jaunā ģenerālsekretāre Mudīte Priede. Plenārsēdē 
nākamās ES prezidējošās valsts Zviedrijas vārdā runās par vietējām pašvaldībām un 
finanšu tirgiem atbildīgais ministrs Odells. Iespējams, ka plenārsēdes dalībniekus 
uzrunās arī „Pārdomu grupas par Eiropas Savienības nākotni” priekšsēdētājs Felipe 
Gonzaless. Plenārsēdes ietvaros notiks arī Eiropas kaimiņattiecību politikas un 
Austrumu foruma noslēguma sesija.  
 Trešdien, 17.jūnijā, plenārsēdē plānots izskatīt ES RK atzinumus: 
pašiniciatīvas atzinumu „Reģionu komitejas Baltā grāmata par daudzlīmeņu 
pārvaldību”; par EK paziņojumiem Padomei un Eiropas Parlamentam „Paplašināšanas 
stratēģija un galvenie uzdevumi 2008.-2009.gadā – potenciālās kandidātvalstis” un 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2008.2009.gadā – kandidātvalstis”; 
par „Jūras un piekrastes paketi”; par EK paziņojumiem Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai 
„Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. Vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošana” un „Vispārējās pieejas migrācijas jautājumiem nostiprināšana: 
koordinācijas, saskanības un sinerģijas uzlabošana”.  
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 Ceturtdien, 18.jūnijā, plenārsēdē plānota par attīstību un humanitāro 
palīdzību atbildīgā Eiropas Komisijas locekļa Luisa Mišela uzruna par Eiropas 
Savienības darba kārtību decentralizētas sadarbības jautājumos. 18.jūnijā plenārsēdē 
plānots izskatīt ES RK atzinumus par šādiem dokumentiem: „Kopienas 
zivsaimniecības kontroles sistēma”; „Jauns impulss, lai apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos”; „Viens gads kopš Lisabonas: Āfrikas un ES 
partnerība darbībā”; „ES, Āfrika un Ķīna: virzība uz trīspusēju dialogu un sadarbību” 
un Zaļā grāmata „Bioatkritumu apsaimniekošana Eiropas Savienībā”.    
 
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. 
 
8.-9.oktobrī Helsinkos Eiropas Publiskās pārvaldes institūts kopā ar Somijas 
Publiskās pārvaldes institūtu aicina uz konferenci par ietekmes novērtēšanu un labāku 
pārvaldi. Plašāku informāciju skatiet pielikumā Nr.4. 

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.  
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Dažādi  
  
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  

Pielikumi 
 
• Nr.1 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto 

Ministru kabineta noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu konkursu īstenošanas kārtība”, (VSS-791); 

• Nr.2 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par trūkumu novēršanu Jelgavas 
rajona pašvaldības reorganizācijas plānā”; 

• Nr.3 – Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vēstule par anulētajām atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujām;  

• Nr.4 – 8.-9.oktobra Helsinku semināra programma un cita informācija; 
• Nr.5 – informācija par Valsts darba inspekcijas kampaņu par rakstisku darba 

līgumu nepieciešamību; 
• Nr.6 – valdošo partiju un sociālo partneru 11.jūnijā parakstītā vienošanās 

par 2009.gada valsts budžeta deficīta samazināšanu par 500 miljoniem 
latu. 

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

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


