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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Latvijas Pašvaldību savienības 20.kongress notiks piektdien, 21.augustā, 
pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Daugavas ielā 29!!! 

 
Latvijas jaunās pašvaldību sistēmas – 118 pašvaldību – kontaktinformāciju 

skatiet šeit: http://www.lps.lv/Pasvaldibas/ 
 

Piesakieties LPS komitejās!!!!! 
LPS aicina pašvaldības pieteikties darbam Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
komitejās un apakškomitejās: 

- Finanšu un ekonomikas jautājumu komiteja; 
- Izglītības un kultūras jautājumu komiteja; 
- Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja; 
- Tehnisko problēmu komiteja; 
- Veselības un sociālo jautājumu komiteja; 
- Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu komiteja; 
- Sporta jautājumu apakškomiteja; 
- Dzīvokļu jautājumu apakškomiteja. 

LPS plāno sasaukt komitejas un organizēt komiteju vadītāju apstiprināšanu līdz LPS 
kongresam, kas notiks 21.augustā. Saskaņā ar LPS Statūtiem komiteju vadītāji 
ietilpst LPS valdē. Dalību LPS komitejās lūdzam pieteikt pa e–pastu: lps@lps.lv, 
tālruni: 67226536, vai rakstiski uz adresi: M.Pils 1, Rīga, LV-1050. 

 
Uzmanību grāmatvežiem! 

Valsts kase informē: Lai nodrošinātu pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību un 
norēķinus ar novadu veidojošām teritoriālām vienībām, Finanšu ministrija ir izdevusi 
rīkojumu un uzdevusi Valsts kasei līdz novadu kontu rekvizītu saņemšanai, bet ne 
vēlāk kā līdz 2009.gada 31.jūlijam nodrošināt: 1) iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales pārskaitījumus atbilstoši 
noteikumos noteiktajiem procentuālajiem īpatsvaru koeficientiem uz novadu 
veidojošo teritoriālo vienību (pilsētu, pagastu) norādītajiem kontiem; 2) pašvaldību 
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem starp pašvaldībām atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
padomes līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtajiem lēmumiem. 

Vlada Putne, Valsts kases Norēķinu departamenta direktores vietniece 
Tālr: + 371 67094381 

e-pasts: Vlada.Putne@kase.gov.lv 
www.kase.gov.lv 

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. 

 
RAPLM ieteikumi jaunajām pašvaldībām 

     Nr.27 

17.07.2009.
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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, 13.jūlijā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede, LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere 
un LPS ārējo sakaru speciāliste Zane Dūze Finanšu ministrijā piedalījās sarunās ar 
Starptautisko Valūtas fondu. 
 
Otrdien, 14.jūlijā, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede Ārlietu ministrijā piedalījās 
diskusijā par Latvijas interesēm ES budžeta reformas kontekstā. 
 
No pirmdienas, 13.jūlija, līdz ceturtdienai, 16.jūlijam, LPS uzņēma Baltkrievijas 
dzīvojamo māju apsaimniekotāju organizāciju 16 pārstāvju delegāciju mācību 
vizītē par mājokļu jautājumiem. Mācību vizīti atbalstīja Nacionālais demokrātijas 
institūts.  

Pirmdien, 13.jūlijā, mācības notika LPS, kur ar Baltkrievijas delegāciju tikās 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos 
Aino Salmiņš un žurnāla „Pārvaldnieks” galvenais redaktors Jānis Lukss. 

Otrdien, 14.jūlijā, mācību tēma bija „Valsts institūciju sadarbība ar 
pašvaldībām mājokļu labiekārtošanas jautājumu risināšanā”. Baltkrievijas delegācija 
tikās ar Ekonomikas ministrijas Mājokļu departamenta pārstāvjiem, ar Rīgas domes 
Īres valdes priekšsēdētāju un ar Rīgas Enerģētikas aģentūras direktori Maiju Rubīnu. 
Viesi iepazinās ar Rīgas daudzdzīvokļu mājas Ozolciema ielā 46/3 siltināšanas 
procesu un ar citu daudzdzīvokļu māju siltināšanas norisi Rīgā. Baltkrievijas 
delegācija tikās ar dzīvojamo māju pārvaldnieci Valntīnu Jermaku un apmeklēja 
2008.gadā siltinātās dzīvojamās mājas Kurzemes prospektā 4 un 14, un Bebru ielā 4. 

Trešdien, 15.jūlijā, Baltkrievijas delegācija iepazinās ar mājokļu 
apsaimniekošanu Valmierā, kur tikās ar Valmieras pilsētas pašvaldības galveno 
speciālistu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumos Ilmāru Eglīti, ar SIA 
„Valmieras namsaimnieks” valdes priekšsēdētāju Egīlu Kauzēnu un apmeklēja 
dzīvojamās mājas. 

Ceturtdien, 16.jūlijā, Baltkrievijas delegācija iepazinās ar labās prakses 
piemēriem mājokļu jautājumu risināšanā Cēsīs un Amatas novadā. Viesi tikās ar Cēsu 
pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu, ar Cēsu pilsētas pašvaldības Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras direktori Ivetu Sietiņsoni un ar Latvijas 
Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju Ģirtu 
Beikmani. Amatas novadā Baltkrievijas delegācija apmeklēja Aivara Zvirbuļa 
izveidoto Amatciemu.  
 

Jaunnedēļ un turpmāk 
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Otrdien, 21.jūlijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Izglītības un kultūras 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas. 
2. Par ES struktūrfondu aktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Ziņo Edīte Pavlovska, IZM 
Struktūrfondu departamenta direktores vietniece. 

3. Par MK noteikumu projektu „Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 
aprēķināšanas, sadales un izlietošanas uzraudzības kārtību saskaņā ar 
finansēšanas modeli "Nauda seko skolēnam"" Ziņo IZM Finanšu 
departamenta pārstāvis. 

4. Par jaunatnes politikas izvērtēšanas indikatoriem pašvaldībām. Ziņo Andris 
Grafs, IZM Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs. 

5. Par strukturālām reformām izglītības sistēmā. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto Elektronisko 
identifikācijas karšu koncepcijas projektu (VSS-2033) (Pielikums Nr.1) 

 
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-1065. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Stūrmaņi" Olaines pagastā, 
Olaines novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   
VSS-1069. Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  
VSS-1070. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, 
sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"   
VSS-1071. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem 
pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos 
izdevumus"   
VSS-1074. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā"   
VSS-1061. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"   
VSS-1076. Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts 
pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   
VSS-1082. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa 
samaksas par videi kaitīgām precēm"   
VSS-1084. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""   
VSS-1081. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Kuldīgas 
novada pašvaldības īpašumā"  
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 14.07.2009., Nr.110: 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 
"Bāriņtiesas darbības noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.740 
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Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās 2007.–2013.gadam 
apstiprinātajiem projektiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.741 
Par pašvaldības zemes vienības pārņemšanu valsts īpašumā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.455 
Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku 
Ministru kabineta rīkojums Nr.462 
 

LV, 17.07.2009., Nr.113: 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā 
pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai 
dzīvojamās telpas nomu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.768 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti 
"Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.772 
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Ceturtdien, 16.jūlijā, Briselē notika Eiropas Reģionu asamblejas (AER) rīkots 
seminārs „Reģioni novērš ekonomisko krīzi”.  

Sanāksmes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar AER veiktās aptaujas 
rezultātiem par ekonomiskās krīzes ietekmi uz reģioniem un reģionu rīcību, lai to 
novērstu. Aptaujas rezultāti būs pieejami AER mājas lapā: www.aer.eu  Galvenās 
atziņas:  
- MVU rada 62-80% darba vietu aptaujātajos reģionos, tāpēc jebkura veida 
nekavējošs atbalsts ir svarīgs (garantiju shēmas, nodokļu atvieglojumi, iepirkuma 
nosacījumu uzlabošana, reģionālais mārketings, restrukturizācija (t.i. uzņēmuma 
internacionalizācija, inovāciju ieviešana uzņēmumos), bezmaksas konsultācijas un 
padoms MVU, konsultācijas bez darba palikušajiem cilvēkiem, kuri vēlas veidot savu 
uzņēmumu, pašvaldības atbalsts (pat morāls) uzņēmējiem, kas vēršas bankās, lai 
vairotu banku uzticību); 
- liela loma ir investīcijām infrastruktūrā (inovatīvos pasākumos – atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte, IKT); 
- lielākā reģionu vērtība ir cilvēki – nepieciešamas (t.sk. īstermiņa) apmācības 
bezdarbniekiem, prakses vietu nodrošināšana augstskolas beigušajiem studentiem, 
pārkvalifikācijas apmācībās bez darba palikušajiem augsti kvalificētajiem 
speciālistiem, palīdzība darba meklēšanās citā reģionā vai pat valstī (labāk minimāli 
ienākumi teritorijai/valstij, nekā „0” ieņēmumi un zaudējumi soc.pabalstu izmaksas 
formā.   

Turpinājumā Šveices konsultāciju firma iepazīstināja ar pētījumu par 
mijiedarbību starp decentralizācijas pakāpi valstī un krīzes dziļumu, kā arī 
centās atbildēt uz jautājumu, vai decentralizācija ir risinājums ekonomiskai krīzei? 
Latvija pētījumā parādās kā 4.centrlizētākā valsts ES (pētījums tika veikts pirms 
reformas!). Kā zināms, krīzes dziļums vislielākais ir tieši Latvijā.. Diemžēl pētījuma 
secinājumu daļā netika izmantoti dati par 3 Baltijas valstīm, jo tie krasi mainītu 
apgalvojumus.   
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Tomēr pētnieks atzina, ka lielāka decentralizācijas pakāpe neatrisina krīzi, 
tomēr arī nepadara to vēl dziļāku. Tāpat tika atzīts, ka krīzes situācijā valstīs ir 
tendence pastiprināt centralizācijas procesus.  
Publikācijas par decentralizācijas ietekmi uz ekonomisko izaugsmi kopsavilkumu 
atradīsiet: šeit: 
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/AER_Study_on_d
ecentralisation/Studies/GB-FINAL%2Bcover.pdf   

Pilna versija: http://www.aer.eu/publications/aer-study.html  
Vairāki reģioni (Hampshire (UK), Baden-Wurttenberg (DE), Ille-de-France 

(FR) un Primorje & Gorski kraj (Horvātija)) dalījās pieredzē par konkrētiem 
pasākumiem, kurus reģioni īsteno ekonomikas atveseļošanai un krīzes seku 
novēršanai. Prezentācijas būs pieejamas AER mājas lapā. Kopumā, reģioni cenšas 
visos iespējamos veidos palīdzēt reģiona uzņēmumiem un bez darba palikušajiem 
cilvēkiem, piemēram, veidojot kopīgus pagaidu finansējuma fondus, garantiju fondus, 
vai īpašus nosacījumus garantiju pagarināšanai, īpašu instrumentus MVU 
aizvedumiem iekārtu iegādei, sociālos tīklus (sadarbībai starp uzņēmējiem, 
pētniekiem, investoriem un pašvaldību), sniedzot konsultācijas par ārējās tirdzniecības 
veicināšanu, investīcijas mājokļos darba vietu nodrošināšanai, iepirkuma procedūru 
atvieglošana, inteliģentās (publisko+privāto) līdzekļu investīcijas- nelielās biznesa 
zonās, tehnoloģiju parkos (ar ES fondu palīdzību), īpašas lauksaimniecības atbalsta 
programmas vietējās produkcijas noieta veicināšanai utt.   
 
Ceturtdien, 16.jūlijā, Briselē norisinājās arī Perifēro piejūras reģionu konferences 
(CPMR) seminārs „Reģionu saskaras ar krīzi”, kuri arī dalījās pieredzē par 
pasākumiem ekonomiskās situācijas atveseļošanai savās teritorijās. Reģioni nāca klajā 
ar paziņojumu: „Iziesim no krīzes  spēcīgāki: Eiropas teritoriālais pakts”: 
http://www.crpm.org/pub/agenda/1045_manifesto-
emerging_stronger_from_the_crisis.pdf  
 
Piedāvājums pašvaldībām!  
Pašvaldības, pašvaldību iestādes, NVO u.c. organizācijas, kuras ikdienā vēlas saņemt 
projektu partnerības piedāvājumus* no LPS Pārstāvniecības dažādās jomās un ES u.c. 
programmās, aicinātas sūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: evita@lps.lv  
*Vidēji mēnesī Pārstāvniecība saņem no 5-20 partnerības piedāvājumiem dalībai 
dažādās Eiropas Savienības u.c. programmās. Iespēju robežās šie piedāvājumi tiek 
publicēti arī LPS mājas lapā un/vai LPS Infolapā.  
 
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  
 

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
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.  
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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 otrajā pusē – 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.  
 
Pielikumos 
 
Nr.1 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas sagatavoto Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projektu (VSS-
2033); 
Nr.2 – informācija   par organizācijām, kas nodrošina valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistu, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, mācības 
saskaņā ar 2005.gada 27.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.729 
„Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un 
šo zināšanu saturu”;  
Nr.3 – RAPLM informācija par to, ka 14.jūlijā MK Daugavpils un Vaiņodes 
novadiem pašvaldību investīciju projektu īstenošanai nolēma piešķirt finanšu 
līdzekļus no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” 372 144 latu apmērā; 
Nr.4 – Spānijas konsultantu firmas aicinājums atsaukties partnerus ES projekta 
īstenošanai apģērbu un apavu ekodizaina jomā; 
Nr.5 RAPLM informācija par to, ka 14.jūlijā MK apstiprināja grozījumus 
noteikumos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
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3.1.4.3. aktivitātei „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstības centros”; 
Nr.6 – informācija par Gulbenes pilsētas svētkiem 24.-26.jūlijā. 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


