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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Sirsnīgi apsveicam! 
LPS sirsnīgi apsveic visus jaunievēlētos pašvaldību priekšsēdētājus! Lai jums pietiek 
drosmes, izlēmības, spēka un izturības un lai jums ir stipra, stipra veselība, vadot 
pašvaldības šajā krīzes laikā! 
 

Uzmanību strādājošiem pensionāriem! 
Labklājības ministrijas skaidrojumu par pensiju ierobežojumiem strādājošiem 
pensionāriem skatiet pielikumā Nr.1. 

 
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, 29.jūnijā, un otrdien, 30.jūnijā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un 
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede kopā ar Labklājības un Finanšu ministriju 
piedalījās sarunās ar Pasaules Banku par pašvaldību iespējām saņemt finansējumu 
sociālās krīzes pārvarēšanai.  
 
1.jūlijā stājās spēkā likuma norma, kas paredz par iedzīvotāja deklarēšanos 3 LVL 
nodevu, ko iekasē pašvaldība. Aktuāla informācija Pielikumā 3. 
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Jaunnedēļ 
 
Otrdien, 7.jūlijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 

1. Par Latvijas Pašvaldību savienības 20.kongresa sasaukšanu. 
2. Par sarunām ar Pasaules Banku par pašvaldību finansēm krīzes apstākļos. 
3. Dažādi. 

 
Ceturtdien, 9.jūlijā, pulksten 12:00 Rīgā, Peldu ielā 25, 409.telpā 
Vides ministrija sadarbībā ar Baltijas Vides forumu organizē informatīvu sanāksmi 
par aizsargājamo jūras teritoriju (AJT) izveidošanu Latvijas teritoriālajos 
ūdeņos.  
Sanāksmes mērķis ir iepazīstināt ar projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas 
jūras austrumu daļā” galvenajiem rezultātiem: septiņu AJT dibināšanas 
priekšlikumiem – ekspertu noteiktajām teritoriju robežām, to pamatojumu, kā arī 
paredzamajiem teritoriju aizsardzības pasākumiem; izstrādātajiem dabas aizsardzības 
plāniem un to sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī AJT dibināšanas 
sociālekonomisko ietekmju izvērtējumu.  
Sanāksmē ir aicināti piedalīsies visu AJT pārvaldībā vai izmantošanā iesaistīto 
institūciju t.sk. piekrastes pašvaldību, ostu pārvalžu, Latvijas Zvejnieku federācijas, 
Vēja enerģijas asociācijas u.c. organizāciju pārstāvjus, kā arī atbildīgās ministrijas un 
to pakļautībā esošās institūcijas.  
Pieteikties dalībai sanāksmē lūdzam līdz š.g. 6. jūlijam Baltijas Vides Forumā, 
kontaktpersona Ilze Ķergalve: tel. 7357549, fax 7507071, e-pasts: 
ilze.kergalve@bef.lv  
  
 
LPS nesaskaņo 
 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Uzraudzības komitejas nolikums” (VSS-950) (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.  
 
Latvijas Vēstnesī 
 

 

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   
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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) 
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 
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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 24.infolapas pielikumā Nr.8 pievienotajā dokumentā. 
 
Dažādi  
  
Finansējums ar 85 % atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību 
ēkās. 25.jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus -  

• "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, 
pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība"  

• un Atbilstošo projektu atklātā konkursa  nolikumu, 
kas ir jauns pavērsiens energoefektivitātes politikas jomā.  
Līdzekļi tik piešķirti no CO2 emisiju tirdzniecības ienākumiem 
Konkursa ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir  17,570.000 latu  
Vienam projektam finansējums ir no 50.000 Ls līdz 2.000.000 Ls 
Projektu atbalsta finansējums līdz 85% no kopējām izmaksām ; 
Projekta iesniedzēja izmaksas tikai 15% 
Projektus var iesniegt pašvaldība vai pašvaldību iestāde 
Konkursu izsludinās jūlija vidū – sekojiet informācijai 
Detalizētu informāciju skatīt MK noteikumos un Vides ministrijas mājas lapā 
www.vidm.gov.lv  
____________________________________________________________________ 
Ar 20.jūniju ir stājušies spēkā grozījumi Augstas pievienotās vērtības investīciju 
grantu programmā. Īsumā par galvenajām izmaiņām: 

1) palielināts kopējais pieejamais programmas finansējums līdz 35,28 milj. Ls; 
2) samazināti projektu kopējo izmaksu „griesti”. Pēc jaunajiem noteikumiem 

grantu programma ir attiecināma uz projektiem, kuru kopējās investīcijas 3 
gadu laikā ir vismaz 3 milj. Ls; 

3) īpaši atbalstāmo nozaru saraksts papildināts ar kokapstrādes nozari; 
4) pieļaujama projektu uzsākšana uzreiz pēc projekta iesniegšanas LIAA.  

Pieteikties grantu programmai varēs tuvāko 1-2 mēnešu laikā.  
Detalizētas konsultācijas: www.balticconsulting.com, Zita Bindare-Barānova,  
Tel.: 67338804; Mob.:  29562575 
_____________________________________________________________________
Atzīmējot Baltijas ceļa 20.gadadienu, LR Ārlietu ministrija apkopo informāciju par 
gadadienai veltītajiem pasākumiem Latvijā un ārvalstīs. Apkopoto informāciju 
plānots publicēt gan Latvijas valsts iestāžu un NVO mājas lapās, gan izsūtīt Latvijas 
pārstāvniecībām ārvalstīs, lai rosinātu mediju interesi. Tādēļ pašvaldības tiek lūgtas 
sniegt informāciju par pasākumiem, kas veltīti Baltijas ceļa 20.gadadienai, norādot 
plānotā pasākuma nosaukumu, organizatoru, norises laiku un vietu, kontaktpersonu 
(vārds, uzvārds, pārstāvētā iestāde, tālrunis, e-pasts, mājas lapa) un īsu aprakstu (1 
rindkopa), sūtiet pa e-pastu zane.duze@lps.lv vai faksu 67212241.  
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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 24.infolapas 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  

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 
 
Pielikumos 
 
Nr.1 – Par pensijas ierobežojumu strādājošiem pensionāriem 
Nr.2 –Par MK noteikumu projektu „Uzraudzības komitejas nolikums”. 
Nr.3 – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstule par dzīvesvietas deklarāciju 
Nr.4 – Valsts jaunatnes iniciatīvu centra vēstule par interešu izglītības attīstību un 
valsts budžeta mērķdotācijas sadali. 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


