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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!!! Kongresa 

programmu skatiet pielikumā Nr.1! 
 

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! 

Latvijas Pašvaldību savienība vērš uzmanību, ka 4.augustā Ministru kabinets 
atbalstīja grozījumu Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 
„Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar 
pašvaldībām””. Noteikumi tika papildināti ar 32.punktu šādā redakcijā: 

„32. Nodokļa prognozi 2010.gadam Finanšu ministrija nosaka līdz taksācijas 
perioda 15.septembrim, pamatojoties uz pašvaldības līdz taksācijas perioda 
7.septembrim iesniegto aizpildīto veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam. 
Novada dome iesniedz Finanšu ministrijā apkopoto informāciju par novadu 
veidojošām teritoriālajām vienībām – novada pilsētām vai pagastiem. Ja līdz 
taksācijas perioda 7.septembrim (pasta zīmogs) pašvaldība nav iesniegusi Finanšu 
ministrijā informāciju, tad Finanšu ministrija tai aprēķina prognozēto nodokļa 
apjomu, palielinot iepriekšējam taksācijas periodam aprēķināto nodokļa prognozi par 
25%.”  

Ar grozījumu Ministru kabineta 07.05.2002. noteikumos Nr.180 var iepazīties 
Latvijas normatīvo dokumentu vortālos www.likumi.lv vai NAIS.  

 
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, 4.augustā, notika LPS valdes sēde. Tajā izskatīja vairākus LPS 
20.kongresa dokumentu projektus, kurus valde nolēma izsūtīt LPS biedriem 
priekšlikumu iesniegšanai. LPS 20.kongress notiks piektdien, 21.augustā, pulksten 
10 Mārupes novada kultūras namā, Mārupē, Daugavas ielā 29. Kongresā paredzēts 
ievēlēt LPS priekšsēdi un viņa vietniekus un LPS Revīzijas komisiju. Kongresā 
piedalīties ir apsolījis arī Valsts prezidents Valdis Zatlers.  

LPS valde 4.augustā izskatīja LPS 20.kongresa rezolūcijas projektu „Par 
krīzes pārvarēšanas programmu”. Šīs rezolūcijas projekts paredz aicināt valdību kopā 
ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem izstrādāt un īstenot jaunu politiku pasaules 
ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Latvijā, balstoties uz šādiem principiem: 1) 
normatīvā sloga minimizēšana, būtiski samazinot likumu un MK noteikumu skaitu un 
tajos ietvertā regulējuma apjomu; 2) birokrātiskā sloga samazinājums, būtiski 
samazinot novērošanas, kontroles un inspekcijas apjomu, palielinot to kvalitāti un 
efektivitāti; 3) finanšu un funkciju decentralizācija, nododot pašvaldībām būtisku daļu 
no ministriju un to padotības iestāžu funkcijām un finansēm; 4) dekoncentrāciju, 
palielinot katras iestādes tiesības patstāvīgi pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus; 5) 
MK koncentrēties uz stratēģiju pieņemšanu starpnozaru un starpvalstu jautājumos; 6) 
nodokļu sloga samazināšana; 7) reāla un paātrināta ES fondu apgūšana. 

LPS 20.kongresā tiks apspriesti arī grozījumi LPS statūtos. LPS statūtu 
grozījumu projekts paredz paplašināt LPS biedru pārstāvniecību LPS kongresā. 
Statūtu grozījumu projekts paredz LPS domes un valdes veidošanas principus un 
nosaka, ka LPS priekšsēdim ir divi vietnieki – viens no republikas pilsētu pašvaldību 
grupas un viens no novadu pašvaldību grupas.  

LPS 20.kongresā paredzēts izdiskutēt arī galvenos virzienus Latvijas 
pašvaldību attīstības vadlīniju pilnveidošanā.  

Piektdien, 21.augustā, pēc LPS 20.kongresa ir paredzēts sasaukt arī LPS 
domes sēdi. Sakarā ar vietējo pašvaldību apvienošanu LPS domei ir nepieciešams 
vienoties par turpmāko kārtību pašvaldību vadītāju pārstāvniecībai Eiropas Savienības 
Reģionu komitejā (RK) un Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā.  

LPS valdes 4.augusta sēdē apspriestais LPS domes lēmuma projekts par 
pārstāvju izvirzīšanas kārtību ES Reģionu komitejā piedāvā izvirzīt 3 pārstāvjus no 
novadu pašvaldību deputātiem; 2 pārstāvjus no republikas pilsētu pašvaldībām, 1 
pārstāvi no Rīgas pašvaldības un LPS priekšsēdi, līdzīgā kārtībā izvirzot arī pārstāvju 
aizvietotājus. Savukārt LPS domes lēmuma projekts par pārstāvju izvirzīšanu Eiropas 
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam piedāvā izvirzīt vienu pārstāvi no novadu 
pašvaldību deputātiem, vienu – no republikas pilsētu pašvaldību deputātiem un LPS 
priekšsēdi, līdzīgi izvirzot arī aizvietotājus. 

LPS valdes sēdē LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja par finansiālo 
situāciju un sarunām ar Starptautisko Valūtas fondu; bet priekšsēža padomniece Olga 
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Kokāne – par aktualitātēm LPS Izglītības un kultūras komitejā un LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejā. 

LPS Izglītības un kultūras komitejas 21.jūlija sēdes darba kārtības jautājumus 
un tiem pievienotos dokumentus (t. sk. pie 8.jautājuma pievienoto prezentāciju par  
vispārējo rādītāju darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās)  skatiet šeit:  
http://www.lps.lv/Komitejas/Izglitibas_un_kulturas_jautajumu_komiteja/?task=sessio
ns&committee_id=1023  

 
Trešdien, 5.augustā, Labklājības ministrijā (LM) notika seminārs pašvaldību 
vadītājiem par aktualitātēm labklājības nozarē. Semināra dalībniekus uzrunāja LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, labklājības ministrs Uldis Augulis, LM valsts 
sekretārs Ringolds Beinarovičs un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja 
Aina Barča.  

Pašvaldībām praktiski noderīga bija informācija par jaunajiem 
nodarbinātības pasākumiem krīzes situācijā. LM Darba departamenta pārstāve Ilze 
Zvidriņa pastāstīja par darba praktizēšanu 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 labklājības nozares strukturālajām reformām informēja Ringolds 
Beinarovičs, par bezdarba situāciju – Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba 
Paševica, par bāriņtiesu darbības aktualitātēm pēc administratīvi teritoriālās reformas 
– LM Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta direktore 
Valentīna Gluščenko. Seminārā LM sniedza informāciju arī par aktualitātēm sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, par VSAA teritoriālo nodaļu reorganizāciju 
un par palīdzību ģimenēm ar bērniem.  

 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 11.augustā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1.Komitejas priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas. 
2. Par sabiedriskā transporta organizāciju, finansējumu  2009. gada 

2.pusgadā un 2010.gadā; (Ziņo: A. Lubāns - VSIA „Autotransporta direkcijas” valdes 
priekšsēdētājs uzaicināti arī Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas pārstāvji); 

3. Informācija par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 
maršrutu tīkla maršrutos”; (Ziņo: A. Salmiņš- LPS padomnieks); 

4.  Par priekšlikumiem un ierosinājumiem  grozījumiem  3.2.1.2. aktivitātes 
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās ” vērtēšanas kritērijos un MK noteikumos; 
(Ziņo: A. Salmiņš - LPS padomnieks); 

5. Par Pašvaldību konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātiem saistībā ar 
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu; 
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6. Dažādi. 
 
Otrdien, 18.augustā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtība: 
1. Ievadvārdi. Ziņo komitejas priekšsēdētājs Uldis Rozenbergs. 
2. Komitejas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Vada LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.  
3. Komitejas kompetences precizēšana un darba strukturēšana. Ziņo LPS padomniece 
Gunta Lukstiņa un LPS padomniece Sniedze Sproģe 
4. Gadskārtējo sarunu ar RAPLM tematika. Ziņo LPS padomnieks Jānis Piešiņš. 
5. LPS starptautiskās aktivitātes. LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 
 
Otrdien, 18.augustā, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS un Eberta fonda 
izdotās Pašvaldības deputāta rokasgrāmatas prezentācija. Darba kārtībā: 

1. Rokasgrāmatas izdošanas mērķi. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. 
2. Eberta fonda un LPS sadarbības nozīme. Eberta fonda koordinators Baltijas 

valstīs Hermanis Buncs 
3. Rokasgrāmatas saturs. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un LPS 

žurnāla „Logs” galvenā redaktore Gunta Klismeta 
4. Rokasgrāmatas vērtējums. RAPLM valsts sekretāre Laimdota Straujuma 
5. Neformāla diskusija par jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem aktuāliem 

jautājumiem. 

Trešdien, 19.augustā, Daugavpilī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis piedalās 
Latgales plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomes sēdē. 

Ceturtdien, 20.augustā, plkst. 10:00 viesnīcas Albert Hotel telpās (Dzirnavu ielā 
33, Rīgā) notiks ES kultūras kontaktpunkta Latvijā bezmaksas informatīvais 
seminārs par Eiropas Kopienas Kultūras programmas (2007-2013) 1.atbalsta 
virziena „Atbalsts kultūras darbībām” jauniem projektu konkursiem. 

Semināra norises programma: 
10:00 – 10:30 Ierašanās un reģistrācija 
10:30 – 11:00 Vispārīga informācija par Eiropas Savienības kultūras kontaktpunktu 
Latvijā, Eiropas Kopienas (EK) Kultūras programmu, tās mērķiem, prioritātēm, 
atbalsta aktivitātēm, projektu iesniegšanas termiņiem un nosacījumiem, Laura Turlaja 
(ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja) 
11:00 – 11:30 EK Kultūras programmas 1.1.atbalsta aktivitāte „Daudzgadu sadarbības 
projekti” un 1.2.1.atbalsta aktivitāte „Sadarbības projekti”, to mērķi, atbilstības 
kritēriji, vispārīgie noteikumi, Ilva Indriksone (ES kultūras kontaktpunkta nodaļas 
konsultante) 
11:30 – 11:50 Kafijas pauze 
11:50 – 12:20 Projekta ieviesēja pieredze – vairāku EK Kultūras programmas ietvaros 
atbalstītu projektu vadītāja, biedrības „Mākslas menedžmenta un informācijas centrs” 
projektu vadītāja Kristapa Gulbja prezentācija 
12:20 – 12:50 Pieteikuma sagatavošana EK Kultūras programmas 1.1.atbalsta 
aktivitātes „Daudzgadu sadarbības projekti” un 1.2.1.atbalsta aktivitātes „Sadarbības 
projekti” projektu konkursam, Laura Turlaja (ES kultūras kontaktpunkta nodaļas 
vadītāja) 
12:50 – 13:00 Jautājumi un atbildes. Semināra noslēgums. 
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Lai pieteiktu savu dalību seminārā, līdz 17.augustam nosūtiet pieteikuma anketu uz 
e-pasta adresi: Ilva.Indriksone@km.gov.lv  

Papildu informāciju skatiet Kultūras ministrijas mājas lapā: 
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=684 

Piektdien, 21.augustā, pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Daugavas ielā 
29, Mārupē, notiks LPS 20.kongress. Programmu skatiet pielikumā Nr.1. 
 
LPS nesaskaņo 
 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Gaujas 
nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums” (VSS-1135) (Pielikums 
Nr.2) 

• Vides ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” (VSS-1084) (Pielikums Nr.4) 

• RAPLM precizēto koncepcijas projektu „Par Pašvaldību vienotās informācijas 
sistēmas attīstības koncepciju 2009.-2013.gadam” (VSS-299) (Pielikums 
Nr.5) 

 
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-1180. Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 
vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju 
iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu   
VSS-1166. Būvniecības likums  
VSS-1173. Elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, 
gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas 
kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieku kopīpašums   
VSS-1174. Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības 
kārtība   
VSS-1183. Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem   
VSS-1151. Par valsts nekustamās mantas „Tīsmēri”, Dobeles novada Auru pagastā, 
pārdošanu   
VSS-1157. Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā   
VSS-1158. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 „Par 
Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju”   
VSS-1140. "Par valsts bezpeļnas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" 
nekustamās mantas pārdošana"   
VSS-1168. Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi   
VSS-1154. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.326 
„Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums”   
VSS-1162. Grozījumi likumā „Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par 
starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”   
VSS-1163. Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā   
VSS-1164. Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā   
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VSS-1169. Likumprojekts „Grozījums likumā „Par dzīvojamo telpu īri””   
VSS-1170. Likumprojekts „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”   
VSS-1171. Likumprojekts „Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā”   
VSS-1172. Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”    
VSS-1149. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 
„Medību noteikumi””  
 
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 31.07.2009., Nr.121: 
Pedagogu darba samaksas noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.836  
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 
Ministru kabineta noteikumi Nr.837  
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.846  
Grozījumi Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas 
ieviešanas rīcības plānā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.513  
 
LV, 04.08.2009., Nr.122: 
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi 
par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.806 
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.517  
 
LV, 05.08.2009., Nr.123: 
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 "Noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.839  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.713 "Rajonu 
pašvaldību reorganizācijas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.843  
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par 
Limbažu rajona pašvaldības reorganizāciju" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.844  
Noteikumi par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju. Precizējot iepriekš 
publicēto 
Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.680  
Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu – zemesgabalu "Užingorska" – 
Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.520  
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
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Jauni projektu uzsaukumi ES programmās „Regions of Knowledge” un 
“Research Potential”: 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/?task=view&article_id=557  
 + 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/  
 
"Globāli izaicinājumi-Eiropas risinājumi" - 124 bezmaksas izglītojošie semināri 
no 5.-8.oktobrim Briselē! Reģistrējieties šodien, jo brīvās vietas semināros nav 
atlikušas daudz! 
Laika posmā no 5.-8.oktobrim Briselē norisinās ikgadējās Open Days jeb Reģionu 
Atvērto durvju dienas. Semināri ir bez maksas. Reģistrēties semināriem šajā mājas 
lapā: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/reg_frame.cfm  
 
Eiropas mobilitātes nedēļa no 16.-22.novembrim. Pašvaldības ir aicinātas 
piedalīties! Pašvaldības aicinātas nodrošināt satiksmes ierobežojumus pilsētā (piem., 
slēdzot atsevišķas ielas), sagatavot salīdzinošos ziņojumus par gaisa kvalitāti, trokšņu 
piesārņojumu utt. Idejas smelties un pieteikties var šajā mājas lapā: 
http://www.mobilityweek.eu/ 
 
Jauni projektu partnerības piedāvājumi ES programmās Kultūra, Ceļu drošība, 
Pilsētu sadraudzības tīkli, Urbact II, Sagatavošanās pasākumi sporta jomā! 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/?task=view&article_id=550   
 
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  
 
Piesakiet projektus! 
12.augustā pulksten 14 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409.telpā, notiks nformatīvais 
seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu atklātajā konkursā Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību ēkās”. 
24.jūlijā ir publicēti MK 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.645 „Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums” 
http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=195280  
Sludinājums „Latvijas Vēstnesī” un NRA ir publicēts 28.07.2009. 
http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=195319 . Projektu iesniegumu beigu 
datums ir 24.augusts (pirmdiena). 
Papildu informācija ir pieejama pielikumā Nr.9 un arī Vides ministrijas mājas lapā 
http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=9278.  
 
Noteiks ģimenēm draudzīgāko pilsētu 
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Biedrība Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība (LDĢB apvienība) kā 
Eiropas Daudzbērnu ģimeņu konfederācijas 
(http://sites.google.com/site/webelfac/members-3 ) dalīborganizācija ir iesaistījusies 
vairākos Eiropas Savienības NVO līmeņa projektos ar mērķi sniegt atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm Eiropas Savienībā, veidot draudzīgu attieksmi un labvēlīgus 
apstākļus šo ģimeņu ceļošanai Eiropas Savienības valstīs. Viens no šādiem projektiem 
paredz izsniegt daudzbērnu ģimenēm vienotu apliecību 
http://sites.google.com/site/webelfac/card-1, kas sniegtu atvieglojumus vairākās 
valstīs vai to pilsētās. Tā kā pašlaik tiek veikta daudzbērnu ģimenēm draudzīgāko 
pilsētu un valstu apzināšana, LDĢB apvienība vasaras salidojuma laikā, kas notiks 
14.-16.augustā Liepājas rajonā, ir iecerējusi noteikt daudzbērnu ģimenei 
draudzīgāko Latvijas pilsētu. Biedrība aicina pašvaldības pieteikties, minot 
argumentus par tiesībām pretendēt uz šo titulu. Lūdzu, pieteikumus sūtiet uz e-
pastu LDGBApvieniiba@balticom.lv  līdz 13.augustam. 
Leonīds Mucenieks, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes 
priekšsēdētājs,(http://www.civilsocietynetworks.org/web/organisation_details.php?id
=144), tālr. 67200244, 29378045, e-pasts: LDGBApvieniiba@balticom.lv, 
Leonids.Mucenieks@ltv.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 
_____________________________________________________________________  
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.  
 
Pielikumos 
Nr.1 – LPS 21.kongresa programma 
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Nr.2 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes 
nolikums” (VSS-1135) 
Nr.3. – LIZDA vēstule pašvaldībām 
Nr.4. – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (VSS-1084) 
Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM precizēto koncepcijas projektu 
„Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2009.-
2013.gadam” (VSS-299) 
Nr.6. – izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes secinājumi pēc reģionālajām 
vizītēm 
Nr.7 – informācija par VRAA pieejamo pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 2008” 
Nr.8 – Valsts policijas informācija par Valsts policijas reģionālo pārvalžu struktūrām 
no 2009.gada 1.septembra 
Nr.9 – informācija par projektu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās” 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


