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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 jauno 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, ka pārskats par periodu 1.-31.jūlijs jāiesniedz 3.augustā 
atbilstoši administratīvajam sadalījumam pēc administratīvi teritoriālās reformas. 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2010.gadam 
Finanšu ministrijas pārstāvis telefonsarunā LPS norādīja: ņemot vērā to, ka valdība 
nav pieņēmusi lēmumu, vai 2010.gadam tiks apstiprināta jauna kadastrālo vērtību 
bāze vai saglabāta šobrīd spēkā esošā, kā arī to, ka vēl nav pieņemts galīgais lēmums 
par nodokļa politiku nākamajam un turpmākajiem gadiem, pašvaldībām nekustamā 
īpašuma nodokļa prognoze 2010.gadam nav jāiesniedz līdz 7.augustam. Prognozes 
iesniegšanai tiks noteikts cits termiņš, taču pagaidām nav iespējams nosaukt 
konkrētu datumu. Pašvaldības tuvākajā laikā tiks informētas par jauno nekustamā 
īpašuma nodokļa prognozes iesniegšanas termiņu.  
 Saskaņā ar Ministru kabineta 07.05.2002. noteikumu Nr. 180 „Noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām” 9.punktu 
pašvaldībām bija paredzēts līdz šā gada 7.augustam Finanšu ministrijā iesniegt 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam.  

 
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, 28.jūlijā, notika LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas pirmā 
sēde jaunajā sastāvā pēc pašvaldību vēlēšanām. Par komitejas priekšsēdētāju tika 
ievēlēts Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks un par viņa 
vietnieku – Talsu novada domes deputāts Aivars Lācarus. 

Par veselības aprūpes jomas reformu ziņoja veselības ministre Baiba Rozentāle. 
Viņa informēja par pašreizējo VM plānu saglabāt Latvijā 10 slimnīcas: 3 universitātes 
klīniskās slimnīcas Rīgā (Stradiņa, Austrumu un Bērnu klīnisko slimnīcu) un 7 
reģionālās slimnīcas (kas strādā ne mazāk kā četros profilos). Atbildot uz 
jautājumiem, ministre apliecināja, ka no 2010.gada 1.janvāra valsts finansējums būs 
šīm 10 slimnīcām. Citas slimnīcas var veidot slimnīcu apvienības. Ja pašvaldības šim 
plānam nepiekrīt, tad veselības ministre tām ieteica visām kopā izstrādāt savu 
slimnīcu sistēmas plānu un to izvietojuma karti visai Latvijai, un visām pašvaldībām 
kopā prasīt saglabāt slimnīcas. LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos 
Silvija Šimfa aicināja ministri kopīgi ar pašvaldībām izstrādāt šo slimnīcu plānu. 
Ministre šo aicinājumu noraidīja, jo viņai jau savs plāns esot, lai pašvaldības bez 
viņas izstrādājot savējo.  

Par slimnīcu apvienību veidošanu ministre informēja, ka šim mērķim ir paredzēti 
12 miljoni latu ERAF naudas un ka ir jāpiesakās līdz 31.decembrim, bet vēlams – 
vismaz nedēļu pirms Ziemassvētkiem. Kad slimnīcu apvienība ir reģistrēta UR, tā 
var pretendēt uz šo finansējumu. Ministre arī uzsvēra, ka ir jāsaglabā slimnīcu 
traumpunkti, ka tiem ir jāstrādā 24 stundu režīmā un ka traumpunktiem būs valsts 
finansējums. Ministre uzsvēra, ka viņa ir valdībai pieprasījusi 45 miljonus latu 
veselības nozarei budžeta grozījumos.  

LM Darba departamenta pārstāve informēja par jaunajiem nodarbinātības 
pakalpojumiem (darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās). Stipendija būs 100 lati 
mēnesī un to neapliks ar nodokļiem. Pasākums ir paredzēts no 2009.gada 1.septembra 
līdz 2010.gada beigām, bet to varēs pagarināt. Tam ir plānoti 24 miljoni latu no 
Pasaules Bankas aizdevuma sociālās drošības tīklam, un par šo naudu plānots 
nodarbināt 27 000 bezdarbnieku. Katrs bezdarbnieks darba prakses vietā varēs strādāt 
no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem gadā. NVA filiāles slēgs līgumus ar pašvaldībām un 
izmaksās tām avansa maksājumu materiālu iegādei darbu veikšanai. Darba prakses 
vietai ir jābūt no jauna izveidotai pašvaldībā vai pašvaldības aģentūrā, 
kapitālsabiedrībās nodarbināt nedrīkst. Cilvēkam, kurš pašvaldībā vadīs darba prakses 
vietas, ir paredzēts finansējums 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas. 

Par sociālās jomas reformu un drošības tīkla atbalsta programmu ziņoja LM 
Sociālās palīdzības sistēmas un monitoringa nodaļas vecākā referente Maruta 
Pavasare. Viņa aicināja pašvaldību vadītājus 5.augustā pulksten 11 LM telpās 
tikties ar labklājības ministru Uldi Auguli par sociālās drošības tīkla veidošanu.  

Komiteja vienojās sagatavot LPS 20.kongresam rezolūciju par veselības aprūpi. 
Priekšlikumus šai rezolūcijai lūdzam iesūtīt uz e-pastu aivars.lacarus@talsi.lv   
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Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 4.augustā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 

1. Par finansiālo situāciju un sarunām ar Starptautisko 
valūtas fondu;                                                                      

2. Par LPS 20.kongresa dokumentu projektiem;                     
3. Par aktualitātēm LPS Izglītības un kultūras komitejā;              
4. Par aktualitātēm LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejā;                                                        
5. Par LPS domes sēdi 21.augustā;                                                  
6. Par LPS 20.kongresa sagatavošanas gaitu;                                           
7. Dažādi. 

 
Otrdien, 11.augustā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. 
 
Otrdien, 18.augustā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde. 
 
Otrdien, 18.augustā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS un Eberta fonda 
izdotās Pašvaldības deputāta rokasgrāmatas prezentācija. 
 
Piektdien, 21.augustā, pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Daugavas ielā 
29, Mārupē, notiks LPS 20.kongress. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Finanšu ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 
„Par izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”” (VSS-
736) (Pielikums Nr.2) 

• Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām” (Pielikums Nr.3) 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „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-1071) 
(Pielikums Nr.4) 

 
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-1115. Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai  
VSS-1117. Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Atbalss ielā 4, Jūrmalā, 
nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"   
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VSS-1129. Grozījumi Gada pārskatu likumā”   
VSS-1130. Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība   
VSS-1123. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra noteikumos Nr.98 
„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” otrā individuālo 
projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”   
VSS-1126. Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta 
federāciju kontroles kārtība"   
VSS-1118. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 
„Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku 
tirdzniecības upuri”   
VSS-1135. Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums   
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 

"Globāli izaicinājumi – Eiropas risinājumi" - 124 bezmaksas izglītojošie 
semināri no 5. līdz 8.oktobrim Briselē! Reģistrējieties šodien, jo brīvās vietas 
semināros nav atlikušas daudz! 
No 5. līdz 8.oktobrim Briselē norisinās ikgadējās Open Days jeb Reģionu Atvērto 
durvju dienas. Semināri ir bez maksas. Reģistrējieties semināriem šajā mājas lapā: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/reg_frame.cfm  
 
Jauni projektu partnerības piedāvājumi ES programmās Kultūra, Ceļu drošība, 
Pilsētu sadraudzības tīkli, Urbact II, Sagatavošanās pasākumi sporta jomā! 
Skatiet piedāvājumu aprakstus un intereses apliecinājuma termiņus: Kultūra, Ceļu 
drošība, Pilsētu sadraudzības tīkli, Urbact II (1.piedāvājums), Urbact II 
(2.piedāvājums), Urbact II (3.piedāvājums), Sagatavošanās pasākumi sporta jomā. 
 
Info par programmu uzsaukumiem (Manage Energy, ELENA, LIFE+ utt.) un 
partnerības piedāvājumi (Urbact, Youth in Action, Life-Long learning, EAC, CIP, 
Interreg, Daphne u.c. programmās) skatiet šeit: http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/  
 
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.  

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
Dažādi  
  
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; 
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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.  
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.  
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


