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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Kas gan notiek Latvijā 
Pašā Jāņu vakarā? 

Pensijas un pabalstus 
Griež kā siera gabalus.  

(Daces Cobes vārdi – no Ozolnieku skolotāju un bērnudārza audzinātāju dziedātās 
dziesmas 18.jūnija Tautas manifestācijā Esplanādē. Visu dziesmu meklējiet 

www.lps.lv)  
Bet tik un tā – priecīgu līgošanu!!! 

☺☺☺ 
 

Budžeta grozījumi 
Otrdien, 16.jūnijā, Saeima pieņēma 2009.gada valsts budžeta grozījumus. 

To ietekmi uz pašvaldībām skatiet pielikumā Nr.9!!! 
 

Uzmanību grāmatvežiem! 
Valsts kase informē, ka šā gada 20.jūlijā operatīvais divu nedēļu pārskats par 

periodu 1.-19.jūlijs nav jāiesniedz! Pārskats par periodu 1.-31.jūlijs jāiesniedz 
3.augustā atbilstoši administratīvajam sadalījumam pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. 

Uzmanību jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem! 
 

Nedēļā no 6. līdz 10.jūlijam Pašvaldību konsultāciju centrs (PKC) ar Frīdriha 
Eberta fonda atbalstu rīko reģionālos divu dienu BEZMAKSAS seminārus 
jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem. Semināri notiks Kuldīgā, Jelgavā, Cēsīs 
un Rēzeknē. Pirmajā dienā tos vadīs RAPLM, otrajā – LPS pārstāvji. Konkrētāk par 
semināru norises laiku, vietu un citiem jautājumiem lūdzam sazināties ar PKC 
direktori Rutu Kreitusi, tālrunis 29420368.   
 

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, 15.jūnijā, notika LPS valdes ārkārtas sēde, kurā LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis informēja valdes locekļus par procesu, kā notika 2009.gada valsts budžeta 
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deficīta samazināšana par 500 miljoniem latu un LPS, Starptautiskā Valūtas fonda un 
Finanšu ministrijas 13.jūnija sarunas. Valde vienojās, ka pašvaldības līdz trešdienas, 
17.jūnija, rītam iesūtīs LPS datus par abu obligāto sociālo pabalstu pieprasījuma 
pieaugumu, lai LPS trešdienas, 17.jūnija, sarunās ar Starptautisko Valūtas fondu par 
sociālās krīzes risinājumiem varētu minēt konkrētus piemērus. 
 
Trešdien, 17.jūnijā, notika LPS, SVF un FM sarunas, kurās tika apspriesta 
pašvaldību budžetu izmaiņas otrajā pusgadā un valsts budžeta ieņēmumu un 
izdevumu gada plāns kopumā. 
 
Ceturtdien, 18.jūnijā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis biznesa izglītības 
biedrības „Junior Achievement – Latvija” (JAL) rīkotajā apbalvošanas ceremonijā 
„Gada labākais ekonomikā 2009” apsveica Gada sociāli atbildīgākās pašvaldības, 
kas visvairāk veicinājušas biznesa vides attīstību, iesaistoties JAL programmās un 
atbalstot jauniešu biznesa izglītību. Sirsnīgi apsveicam Kuldīgas, Talsu, Madonas, 
Valmieras, Rīgas un Jelgavas domi!!! ☺☺☺  
 
Sestdien, 20.jūnijā, pulksten 14 Madlienas kultūras namā notiek Pagastu 
apvienības valdes visu gadu valdes locekļu svinīgā noslēguma sēde. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Vides ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma projektu „Par atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāna 2006.-2012.gadam izpildi” (Pielikums Nr.6) 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
"Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" (Pielikums Nr.7) 

 
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-944. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.655 "Par 
Plānu to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, un sociālās 
atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.-2009.gadam"  
VSS-945. Grozījumi Plāna to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz 
ārvalstīm, un sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.-2009.gadam  
VSS-946. Grozījumi MInistru kabineta 2008.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "par 
programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam"   
VSS-947. Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam   
VSS-955. Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.novembra rīkojumā Nr.538 „Par 
valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai”   
VSS-957. Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā    
VSS-958. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.843 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”   
VSS-959. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 
„Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas 
kārtība”   
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VSS-953. Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Roterdamas konvenciju par 
procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta 
piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem””   
VSS-954. Ministru kabineta noteikumu „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība, tās higiēnas un drošības prasības” projekts   
VSS-960. Grozījums Muzeju likumā   
VSS-948. MK noteikumu projekts „Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu 
pieprasīšanas un izsniegšanas, kā arī personu, kuras maksā par datu sagatavošanu un 
izsniegšanu, noteikumi”.   
VSS-962. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība   
VSS-965. Reģistrēto dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība  

 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 16.06.2009., Nr.93 

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 
ekvivalentu, lielāku par 2000"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.520 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.februāra rīkojumā Nr.123 "Par Latvijas 
ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības 
plānu" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.391 
 

LV, 17.06.2009., Nr.94 

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.510 
 

Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Otrdien un trešdien, 16.un 17.jūnijā, Briselē, ES Reģionu komitejā notika 
Austrumu partnerības forums, kurā piedalījās arī 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 bija: Teritoriālā kohēzija un ekonomikas attīstība un 
Kapacitātes nostiprināšana un laba pārvaldība.  
 
Trešdien, 17.jūnijā, un ceturtdien, 18.jūnijā, Briselē notika ES Reģionu komitejas 
80.plenārsēde, kurā piedalījās arī Latvijas pašvaldību delegācija un LPS jaunā 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede. Plenārsēdē nākamās ES prezidējošās valsts 
Zviedrijas vārdā runāja par vietējām pašvaldībām un finanšu tirgiem atbildīgais 
ministrs Odells. Plenārsēdes dalībniekus uzrunāja arī Pārdomu grupas par Eiropas 
Savienības nākotni priekšsēdētājs Felipe Gonzaless. Plenārsēdes ietvaros notika arī 
Eiropas kaimiņattiecību politikas un Austrumu foruma noslēguma sesija.  
 Trešdien, 17.jūnijā, plenārsēdē izskatīja ES RK atzinumus: pašiniciatīvas 
atzinumu „Reģionu komitejas Baltā grāmata par daudzlīmeņu pārvaldību”; par EK 
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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”.  
 Ceturtdien, 18.jūnijā, plenārsēdes dalībniekus uzrunāja par attīstību un 
humanitāro palīdzību atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Luiss Mišels, kurš runāja 
par Eiropas Savienības darba kārtību decentralizētas sadarbības jautājumos. 18.jūnijā 
plenārsēdē izskatīja 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”.    
 
Trešdien, 17.jūnijā, Briselē Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība atklāja 
izstādi „Talsu Krūmu mākslas grupai 25”. Izstādes atklāšana notika Līgo noskaņās 
un tajā varēja baudīt latviešu virtuves gardumus. LR Pastāvīgā pārstāvniecība aicina 
arī citas pašvaldības atsaukties un izmantot iespēju šādās izstādēs iepazīstināt Briseles 
publiku ar Latvijas mākslinieku darbiem. Lūdzu, sazinieties ar LPS pārstāvniecības 
vadītāju Evitu Gržibovsku, e-pasts evita@lps.lv  
 
Ceturtdien, 18.jūnijā, Briselē notika RK Baltijas jūras reģiona darba grupas 
sanāksme, kurā Eiropas Komisijas pārstāvis iepazīstināja ar ES stratēģiju Baltijas 
jūras reģionam. Sanāksmē piedalījās LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede, RK 
Latvijas pašvaldību delegācijas pārstāvis, Dobeles pilsētas domes priekšsēdētājs 
Andris Elksnītis un LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja Evita Gržibovska.  
 
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 finansējums 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) 
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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 23.infolapas 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.  

Izsludināts tematiskais projektu ideju konkurss URBACT II programmai  
 
Otrdien, 16.jūnijā, tika izsludināts tematiskais projektu ideju konkurss Eiropas 
Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pilsētvides 
attīstības programmai URBACT II. Programmas atbalsta saņēmēji ir pilsētas, kā arī 
valsts, reģionālās un vietējās nozīmes iestādes, augstskolas un pētniecības centri, kuru 
darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu risināšanu. URBACT II programmas 
sadarbības tīkla projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim Eiropas valstīm. 
Sadarbības projektu pieteikumus var iesniegt URBACT II sekretariātā (Francija, 
Parīze) līdz 2009.gada 25.septembrim. Projekta idejas pieteikuma forma un 
programmas rokasgrāmata pieejama URBACT II programmas mājas lapā 
http://urbact.eu/. URBACT II programmas 2007.-2013.gadam galvenais  mērķis ir 
uzlabot ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības politikas efektivitāti visā Eiropā, lai 
īstenotu Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas. URBACT II programma veicina 
sadarbības tīklus starp Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices pilsētām, sniedzot 
atbalstu tematisko tīklu un darba grupu izveidē un tādējādi palīdzot pilsētām veikt 
pilsētvides politikas vajadzību analīzi, nodrošināt pieredzes apmaiņu, identificēt un 
ieviest paraugprakses, kā arī izstrādāt rīcības plānus, rekomendācijas un vadlīnijas 
pilsētvides politikas uzlabošanai dažādās jomās vietējā, valsts un ES līmenī atbilstoši 
divām programmas prioritātēm – „Pilsētas – izaugsmes un nodarbinātības 
instruments” un „Pievilcīgas un sociāli vienotas pilsētas”. URBACT II programma 
tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un līdzfinansēta no 
projekta partneru budžeta. Kopējais ERAF finansējums projektiem 2007.-2013.gadā ir 
53,3 miljoni eiro. ERAF līdzfinansējums Latvijas publiskam sektoram ir 80% apmērā 
no projekta attiecināmiem izdevumiem. URBACT II programmas otrā projektu ideju 
konkursa mērķis ir izveidot 12 tematiskus tīklus un 3 darba grupas šādos 16 atbalsta 
virzienos. Papildu informācija par URBACT II programmas otro tematisko projektu 
konkursu atrodama pielikumā Nr.8 pievienotajā dokumentā. 
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Dažādi  
  
Jau trešo gadu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte piedāvā 
studiju iespējas maģistra studiju programmā “Telpiskās attīstības plānošana”. 
Akreditētajā starpdisciplinārajā studiju programmā, uzsākot studijas 2009./2010. 
mācību gadā, studentiem ir iespējas pieteikties šādos specializācijas virzienos – 
teritorijas plānošana, vides plānošana vai pirmoreiz piedāvātajā specializācijā 
“ģeoinformātika plānošanā”. Plašāka informācija pielikumā Nr.1. 
 
Informācija par maģistratūras studiju iespējām Vidzemes Augstskolā 
šeit: http://www.va.lv/lv/magistranturas-studijas 
 
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  

Pielikumos 
 
Nr.1– aicinājums studēt telpiskās attīstības plānošanu; 
Nr.2 – aicinājums uz VDI 20.jūnija pasākumu Tukumā „Darba līgums – drošāka 
rītdiena”; 
Nr.3 – ES RK pamatuzdevumu deklarācija; 
Nr.4 – RAPLM informācija par KM akceptētajiem priekšlikumiem par reģionālo 
pārvaldi;  
Nr.5 – Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vēstule par anulētajām atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujām; 
Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavotā informatīvā 
ziņojuma projektu „Par atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006.-2012.gadam 
izpildi”; 
Nr.7 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos"; 
Nr.8 – programmas URBACT II projektu konkursa informācija; 
Nr.9 – LPS informācija par 2009.gada valsts budžeta grozījumiem. 
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Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


