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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 sasauc komitejas un organizē 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 pārskats par periodu 1.-31.jūlijs jāiesniedz 3.augustā 
atbilstoši administratīvajam sadalījumam pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

 
RAPLM ieteikumi jaunajām pašvaldībām 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – ministrija) ir 
sagatavojusi metodiskos materiālus 2009.gada 6.jūnijā ievēlēto novadu pašvaldību 
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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 

 
Otrdien, 21.jūlijā, notika LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde.  

Tā kā šī bija pirmā LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde pēc pašvaldību 
vēlēšanām, tad uz to pulcējās pašvaldību pārstāvji, kas šajā sasaukumā ir pieteikušies 
strādāt komitejā. Par komitejas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ligitu Ginteri, 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāju. Par Sporta apakškomitejas priekšsēdētāju 
ievēlēja Jāni Neimani, Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieku, un par 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas priekšsēdētāju – Intu 
Purviņu, Olaines novada domes priekšsēdētāja vietnieci.  

Komitejas sēdē izskatīja jautājumu par strukturālām reformām izglītības 
sistēmā. LPS aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) atjaunot skolēnu apmācību 
no 6 gadu vecuma, lai 2010.gada 1.septembrī šie bērni varētu sākt mācīties 2.klasē. 
LPS prasa pašvaldībām tiesības kopā ar skolu direktoriem noteikt klašu piepildījumu 
un skolotāju atalgojumu. LPS arī aicina noteikt skolotājiem 40 stundu darba nedēļu. 
Šos priekšlikumus LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē izteica LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, kurš pie tiem bija nonācis pēc rūpīgām konsultācijām ar 
pašvaldībām, Izglītības darbinieku arodbiedrību, skolu direktoriem un skolotājiem. 

LPS aicina atjaunot sešgadīgo bērnu apmācību ar 2009.gada 1.septembri vai 
1.oktobri, ja līdz 1.septembrim vēl nebūs izmainīts mācību programmas saturs un 
atrisināts jautājums par sešgadīgo bērnu pedagogu algu mērķdotāciju. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis aicināja IZM pārstāvjus skolu pedagogu 
algu mērķdotāciju sadalīt līdz pašvaldībām, ņemot vērā ne tikai skolēnu skaitu, bet arī 
attiecīgās pašvaldības apdzīvotības blīvumu – gan iedzīvotāju, gan apdzīvoto vietu 
blīvumu pašvaldības teritorijā.  

Izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāja Inese Matvejeva informēja, ka 
IZM speciālisti pašlaik strādā pie sešgadīgo bērnu un 1.klases mācību programmu 
kompilēšanas un ka sešgadīgos bērnus mācīs pirmskolas iestāžu pedagogi, kuriem, 
iespējams, tiks rīkoti speciāli kursi. Viņa arī atzina, ka piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācība pašlaik ir pārlikta uz pašvaldību pleciem, bet informēja, ka IZM ir 
pieprasījusi finansējumu sešgadīgo bērnu pedagogu algām no iespējamā Pasaules 
Bankas aizdevuma. No šī aizdevuma IZM ir pieprasījusi finansējumu arī skolotāju 
atlaišanas pabalstiem.  

Inese Matvejeva atzina, ka sešgadīgo bērnu apmācība nav obligāta, kamēr 
sešgadīgo bērnu pedagogu algām nav piešķirta valsts mērķdotācija. Taču viņa solīja, 
ka no 2010.gada 1.septembra šī valsts mērķdotācija būs un sešgadīgo bērnu izglītība 
būs obligāta. 

Par ES struktūrfondu aktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ziņoja Edīte Pavlovska, IZM 
Struktūrfondu departamenta direktores vietniece. Šai aktivitātei ir paredzēti 20 miljoni 
latu, tās uzsākšana plānota 2009.gada oktobrī un to īsteno IZM kopā ar pašvaldībām. 
E.Pavlovska informēja, ka Eiropas Komisija šajā aktivitātē nav atbalstījusi subsidētās 
darba vietas pedagogiem, kas zaudēs darbu, un mērķstipendijas dabas zinātņu 
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pedagogiem. EK atbalsts ir tikai pedagogu pārkvalifikācijai darbam izglītības iestādē. 
IZM vēl turpinās sarunas ar EK. 

Par MK noteikumu projektu „Par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 
aprēķināšanas, sadales un izlietošanas uzraudzības kārtību saskaņā ar finansēšanas 
modeli "Nauda seko skolēnam"" ziņoja Anita Āboliņa, IZM Finanšu departamenta 
direktores vietniece. 

Par jaunatnes politikas izvērtēšanas indikatoriem pašvaldībām ziņoja Andris 
Grafs, IZM Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs. 
 
Piektdien, 24.jūlijā, LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe 
tikās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu. 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 
un Latvijas Pašvaldību savienību ir radusi risinājumu tam, kā pielāgot šo veiksmīgi 
darbojošos sistēmu jaunajiem apstākļiem un nodrošināt šāda pakalpojuma pieejamību 
laukos. Pēc šodienas tikšanās tika nolemts, ka arī turpmāk katrā novadā, ja to atbalstīs 
arī pašas pašvaldības, strādās lauku attīstības konsultants, iespējams, ka dažos 
novados - pat divi. Šādu speciālistu finansēšanai tiks piesaistīts Eiropas Savienības 
finansējums.  
  Šie speciālisti strukturāli tiks iekļauti Valsts lauku tīkla sastāvā. Savukārt tas 
nodrošinās to, ka gan zemniekiem, gan Latvijas lauku reģionu iedzīvotājiem būs 
pieejama plašāka informācija ne tikai par atbalsta saņemšanas iespējām, bet arī, 
piemēram, informācija par dažādiem semināriem, kas tiek organizēti ar mērķi izglītot 
interesentus par dažādām ar lauku attīstību saistītām tēmām, kā arī cita veida 
informāciju. 

 
 

Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 28.jūlijā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā : 

 Komitejas priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas. 
 Veselības aprūpes jomas reforma un drošības tīkla atbalsta programma. Ziņo 

veselības ministre B.Rozentāle 
 Jaunie nodarbinātības pakalpojumi (Darba praktizēšana ar stipendiju 

pašvaldībās). Ziņo LM Darba departamenta direktors I.Lipskis. 
 Sociālās jomas reforma un drošības tīkla atbalsta programma. Ziņo LM 

Sociālās palīdzības sistēmas un monitoringa nodaļas vecākā referente 
M.Pavasare.  

 Komitejas priekšlikumi LPS kongresam. 
 Komitejas nākamās sēdes darba kārtības plānošana. 

 
Otrdien, 4.augustā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Izglītības un kultūras 
komitejas Sporta apakškomitejas sēde. 
 
Otrdien, 11.augustā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. 
 
Piektdien, 21.augustā, pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Daugavas ielā 
29, Mārupē, notiks LPS 20.kongress. 
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LPS nesaskaņo 
 

• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto Zemes 
pārvaldības likuma koncepcijas projektu (VSS-1043) (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-1098. Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 “Noteikumi par Valsts statistiskās 
informācijas programmu 2009. gadam””  
VSS-1108. Informatīvais ziņojums „Par izglītības sistēmas informatizācijas 
programmas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei” rīcības 
plāna 2007. - 2009. gadam īstenošanu par laika posmu no 2008. gada 1. septembra 
līdz 2009. gada 1. septembrim”   
VSS-1100. Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Ministru kabineta 2007.gada 
17.decembra rīkojuma Nr.810 "Par koncepciju par elektroniskās vēlēšanu sistēmas 
izveidi" atzīšanu par spēku zaudējušu”   
VSS-1087. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  
VSS-1101. Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”   
VSS-1102. Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 
„Zivju fonda nolikums”   

 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 

Partnerības piedāvājumi pašvaldībām: Urbact, Youth in Action, Life-Long 
learning, EAC, CIP, Interreg, Daphne u.c. programmās. Skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=529  
 
Jauni ES viedās enerģijas programmas projektu uzsaukumi: Manage Energy & 
Tīro transportlīdzekļu portāls 
ManageEnergy informācijas dienests palīdzēs Eiropas pašvaldībām ieviest ES 
ilgtspējīgas enerģētikas politiku. Līguma summa ir 1,5 miljoni eiro, ilgums 24 
mēneši. Piedāvājumu iesniegšana līdz 14.septembrim!    
 
Uzsaukuma par Tīro transportlīdzekļu portālu mērķis ir izveidot publisko datu bāzi 
par tīriem un energoefektīviem transportlīdzekļiem. Līguma summa ir 600 000 eiro. 
Ilgums 24 mēneši. Piedāvājumu iesniegšana līdz 21.septembrim!    
 
Papildu informācija: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/tender/index_en.htm 
 
ELENA: jauns finansējuma avots vietējām investīcijām ilgtspējīgā enerģijā  
Eiropas Komisija un Eiropas investīciju banka (EIB) izveidojušas jaunu 
finansējuma shēmu, kas pazīstam ar nosaukumu „Eiropas Vietējais Enerģijas 
atbalsts” (European Local Energy Assistance vai ELENA). ELENA  būs daļa no 
Viedās enerģijas programmas, kas sāks darboties 2009. gada 2. pusē. 
ELENA palīdzēs pašvaldībām, ar bankas atbalstu, izstrādāt ilgtspējīgus enerģijas 
investīciju projektus vai programmas dažādos sektoros. Jebkuram plānotajam 
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pasākumam jāveicina CO2 samazināšanas mērķis Eiropas mēru iniciatīvas līguma 
ietvaros. 
Papildus informācija tiks publicēta www.eumayors.eu 
 
Uzsaukums eko-dizaina un enerģiju patērējošo produktu jomā  
Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.augustam! Informācija: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3271&lang=e
n 
 
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.  
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,  
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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.  
Iespēja piedalīties seminārā par vides un pilsētu problēmām 
 
22.-24.septembrī Plockā, Polijā, tiek organizēts seminārs par vides izglītību un 
pilsētu problēmām, kurā var piedalīties pašvaldību, uzņēmumu pārstāvji, 
universitāšu pasniedzēji, NVO pārstāvji u.c. interesenti no Centrālās un 
Austrumeiropas valstīm.  
 
Semināra mērķis: 

- identificēt, kā vietējās pašvaldības atbalsta vietējo un nacionālo organizāciju 
lēmumu, kuri ietekmē vidi, pieņemšanu; 

- atbildēt uz jautājumu: vai pilsētu vides izglītība veicina mūsu pilsētu kļūšanu 
par cilvēciskākām, ilgspējīgākām un demokrātiskākām? 

 
Dalībniekiem tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Darba valoda – angļu. 
Seminārā var piedalīties līdz diviem pārstāvjiem no vienas pašvaldības. Dalībai 
seminārā jāpiesakās līdz 15.augustam, nosūtot reģistrācijas formu Marzena Woźniak-
Trojanowska, CIFAL Plock projekta koordinatorei, uz e-pastu: 
marzena.trojanowska@plock.eu. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar viņu pa tel. 
+48 24 367 14 30.  
 
Pielikumā 2: papildu informācija par semināru (angļu valodā). 
 
 
Pielikumos 
 
Nr.1 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas sagatavoto Zemes pārvaldības likuma koncepcijas projektu (VSS-1043).  
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


