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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.4! 
 

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! 

11.augustā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts protokola lēmums „Par 
fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”, kurā iekļauts arī 
šāds punkts: „Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 58.panta 
pirmajā daļā noteikto, ka jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās 
sēdes, atļaut pašvaldībām  līdz 2009.gada 1.novembrim nesniegt informāciju par 
pašvaldību plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem turpmākajām divām 
nedēļām un faktiskajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem par iepriekšējām 
divām nedēļām (atskaite par divām nedēļām)”. 
 

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 
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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, ar Finanšu 
ministrijas vēstuli – pielikumā Nr.16. 

 
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 

 
Otrdien, 11.augustā, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas pirmā sēde 
jaunajā sastāvā. Par komitejas priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Aivars 
Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs, un par viņa vietnieku – Andrejs 
Radzevičs, Durbes novada domes priekšsēdētājs.   

Komiteja izskatīja jautājumu par sabiedriskā transporta organizāciju un 
finansējumu 2009.gada 2.pusgadā un 2010.gadā. Informāciju par to sniedza Andris 
Lubāns – VSIA „Autotransporta direkcija” (ATD) valdes priekšsēdētājs, kurš 
atzīmēja, ka finansējums sabiedriskajam transportam ir par 10% mazāks nekā 
iepriekšējā gadā, ievērojami samazinājies pārvadājumu skaits un pārtraukta valsts 
atbalsta sniegšana republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām. Viņš norādīja, ka 
iespējamās nenokārtotās valsts parādsaistības varētu būt līdz 9 miljoniem 2009. gadā. 
Informācija par iespējamo finansējumu 2010.gadā sniegta netika. Informāciju par 
finansējumu pašvaldībām skatiet pielikumā Nr.5. 

Komiteja nolēma: 
1.Pieņemt informāciju zināšanai un aicināt steidzami organizēt LPS un 

Satiksmes ministrijas sarunas par iespējamo finansējumu 2010.gadā sabiedriskajam 
transportam un autoceļu un ielu uzturēšanai. Komiteja aicina pašvaldības izvirzīt 
pārstāvjus šajā LPS sarunu grupā ar Satiksmes ministriju, rakstot uz e-pastu 
aino.salmins@lps.lv.  

Ceturtdien, 13.augustā, LPS nosūtīja satiksmes ministram Kasparam 
Gerhardam vēstuli ar sarunu tēmām un aicinājumu sarunas organizēt laika posmā  
no 21.augusta līdz 16.septembrim. Vēstuli ar sarunu tēmām skatiet pielikumā 
Nr.15. 

2.Aicināt RAPLM kopā ar plānošanas reģioniem steidzami risināt 
jautājumu par vietējo maršrutu organizācijas pārņemšanu un rast risinājumu 
finansējumam sabiedriskā transporta administrēšanai vietējos maršrutos. 

Komitejā tika izskatīts jautājums „Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”. Komiteja atzīmēja, ka, pamatojoties uz LPS 
iebildēm, ir panākts kompromiss par skolēnu pārvadājumiem, jo noteikumi nosaka, ka 
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ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) 
izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei attiecīgās novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, pilsētas nozīmes, reģionālajos starppilsētu un vietējas 
nozīmes maršrutos. Atvieglojumi 50% apmērā paredzēti arī ārpus pilsētas teritorijas 
dzīvojošiem vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem. Noteikumos noteikts: ja 
novada administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes vai 
vidējās izglītības iestādes, ārpus pilsētas dzīvojošajiem skolēniem ir tiesības 
saņemt kompensāciju 50% apmērā. 

Vienlaicīgi komiteja atzīmēja, ka noteikumi nerisina jautājumu par 1. un 
2.grupas invalīdu atvieglojumiem pilsētas nozīmes maršrutos, jo noteikumi paredz 
šīm kategorijām braukt bez maksas, nenorādot finansētāju. Neskaidrības ir arī par 
finansējumu pirmskolas vecuma bērniem pilsētas maršrutos. Komiteja aicina Saeimu 
likumā „Par invalīdu medicīnisko palīdzību un sociālo aizsardzību” noteikt, ka 
personām ar invalidatitāti atvieglojumi sabiedriskajam transportam jānodrošina no 
valsts budžeta līdzekļiem arī pilsētas nozīmes maršrutos. 

 Pārējie komitejas priekšlikumi atrodami pielikumā Nr.6. 

Vēl komiteja izskatīja jautājumu par likumprojektu „Būvniecības likums”. 
Informāciju par likumprojektu sniedza Ekonomikas ministrijas Būvniecības un 
mājokļu politikas departamenta Būvniecības uzraudzības nodaļas vadītājs Andris 
Jēkabsons – prezentācija pielikumā Nr.7. Ņemot vērā, ka likumprojekts vēl nav 
izsludināts saskaņošanai, komiteja nolēma, ka likumprojekts ir ievērojami 
jāpārstrādā un esošajā redakcijā nav atbalstāms. 

Līdz likuma pieņemšanai jāpieņem konceptuāli lēmumi par: 

1) VBN vajadzību likumdošanas hierarhijā; 

 2) valsts funkciju sarakstu būvniecības nozarē, izstrādājot nozares stratēģiju un 
kārtību komersanta reģistram; 

 3) būvkomersantu licenzēšanu, (būvkomersantus var nelicenzēt, ja tiek saglabāta 
prasība speciālistu sertifikācijai; 

 4) speciālistu (arī ārzemnieku) sertifikācijas obligātumu; 

 5) būvniecības procesa vienkāršošanas pieļaujamību atsevišķiem būvju veidiem; 

 6) nelikumīgās būvniecības konstatēšanas un novēršanas procedūras vienkāršošanu;  

7) būvniecības dalībnieku juridisko un mantisko atbildību;  

Komiteja izskatīja jautājumu Par priekšlikumiem un ierosinājumiem  
grozījumiem  3.2.1.2. aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" 
vērtēšanas kritērijos. Komiteja atbalstīja priekšlikumus, kas nosaka, ka tranzītiela 
atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai reģionālā autoceļa maršruta turpinājuma, 
neprasot kā obligāto nosacījumu būt pieslēgumam valsts galvenajam autoceļam 
apdzīvotās vietas teritorijā. Komiteja ierosināja attiecināmās izmaksas papildināt ar 
šādām izmaksām: 
1. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kas nav atgūstamas atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai; 
2. būvdarbu uzraudzības izmaksas; 
3. projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas; 
4. zemes iegādes izmaksas (ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās 
būvniecības īstenošanai (ne vairāk kā 10% no attiecināmo izmaksu kopsummas)). 
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 8) pārejas kārtību uz jauno likumu un jaunajiem būvnormatīvu apstiprināšanas 
noteikumiem. 

Kopējo komitejas viedokli par likumprojektu skatiet pielikumā Nr.8.  

Pēc likumprojekta precizēšanas LPS atkārtoti likumprojektu nosūtīs atzinumu 
sniegšanai pašvaldībām, nepieciešamības gadījumā tiks organizēta atsevišķa 
Ekonomikas ministrijas un būvvalžu diskusija. Komiteja izsaka pateicību 
pašvaldībām par aktivitāti atzinumu sniegšanā. 

Aino Salmiņš, aino.salmins@lps.lv  
 
Trešdien, 12.augustā, uz pirmo sēdi bija sanākusi Latvijas Sporta veterānu (senioru) 
savienības (LSVS) rīkoto Latvijas Pašvaldību sporta veterānu sporta spēļu, kas 
2010.gadā notiks jau 47.reizi, nolikuma izstrādes darba grupa. Tajā piedalījās 
LSVS prezidents D.Znatnajs, LSVS valdes locekļi un LPS pārstāvis – padomnieks 
sporta jautājumos G.Apīnis. Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības rīkotās 
spēles nākamajā gadā notiks pirmo reizi pēc administratīvi teritoriālās reformas. Šī 
iemesla dēļ raisījās diskusija par to, kā veidot sacensību komandu vērtējumu. Divi 
galvenie priekšlikumi bija – vērtēt pašvaldību komandas, dalot tās pēc iedzīvotāju 
skaita pašvaldībās, vai arī – sadalīt trīs vai vairākās grupās pēc sporta veidu ieskaišu 
skaita, līdz ar to katrai pašvaldībai dodot iespēju pašai izvērtēt, cik sporta veidos tā 
spēj nodrošināt dalību. Tika nolemts iesaistīt diskusijā pašvaldību sporta darba 
organizatorus un tikai pēc tam pieņemt galīgo lēmumu. 

Izstrādājot jauno nolikumu, tiek domāts arī par to, lai krīzes apstākļos 
samazinātu komandu izdevumus par nokļūšanu uz sacensību vietām un naktsmītnēm. 
Tādēļ sacensības atsevišķos sporta veidos notiks vienas dienas laikā, kā arī vienā un 
tajā pašā datumā un vietā notiks sacensības vairākos sporta veidos. Spēļu noslēguma 
posms notiks Bauskā, bet sacensību norises vietas atsevišķos sporta veidos vēl nav 
apstiprinātas. Tāpēc Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienība aicina novadu 
pašvaldības izvērtēt savas iespējas un līdz 1.septembrim pieteikties sarīkot 
Latvijas Pašvaldību sporta veterānu sporta spēļu atsevišķus posmus savos sporta 
objektos. Tas radītu iespēju vietējiem sporta entuziastiem piedalīties valsts mēroga 
sacensībās un popularizētu sportisku dzīvesveidu pašvaldības iedzīvotāju vidū. Sporta 
veterānu sacensības notiek šādos sporta veidos: distanču slēpošana, galda teniss, 
novuss, šahs, dambrete, peldēšana, vieglatlētika, vieglatlētika telpās, kross, dārts 
(šautriņu mešana), orientēšanās sports, svaru stieņa spiešana, rokasbumba, volejbols, 
minifutbols (7:7), basketbols, riteņbraukšana, florbols, telpu futbols (5:5).  

Pieteikumus sarīkot sacensības, kā arī priekšlikumus par sporta spēļu 
nolikumu lūgums sūtīt uz e-pasta adresi maritevilcane@inbox.lv.   

Sīkāka informācija par LSVS, tās rīkotajām sacensībām, kā arī par nolikuma 
sagatavošanas gaitu atrodama internetā http://www.lsvs.lv . 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 18.augustā, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā: 
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. 
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5. LPS starptautiskās aktivitātes. LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 
6. Plkst.13.00 – LPS un Frīdriha Eberta fonda kopīgi izdotās Pašvaldības 
deputāta rokasgrāmatas atvēršana: 

6.1.Rokasgrāmatas izdošanas mērķi un sadarbības nozīme. LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis un Eberta fonda koordinators Baltijas valstīs Hermanis 
Buncs. 
6.2. Rokasgrāmatas saturs. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un LPS 
žurnāla „Logs” galvenā redaktore Gunta Klismeta. 
6.3.Rokasgrāmatas vērtējums. RAPLM valsts sekretāre Laimdota Straujuma. 
6.4.Neformāla diskusija pie kafijas galda par jaunievēlētajiem pašvaldību 
deputātiem aktuāliem jautājumiem. 

 
Trešdien, 19.augustā, plkst. 12.00 Grobiņā notiks Latvijas pašvaldību 
izpilddirektoru sanāksme. Pulcēšanās pilsētas sporta centrā Grobiņā, M.Namiķa ielā 
2.b. Paredzēta iepazīšanās ar Liepājas rajona reorganizācijas plāna īstenošanu, 
jaunizveidotā Grobiņas novada attīstību, pašvaldības uzbūvi un darbību, un 
interesantākajiem komunālajiem un kultūras objektiem, kā arī sanāksmes dalībnieku 
diskusija par novadu pašvaldību izpildinstitūciju darba organizācijas pieredzi jaunajos 
apstākļos. Laipni lūgti pilsētu un novadu pašvaldību izpilddirektori un izpilddirektoru 
vietnieki, pašvaldību priekšsēdētāji, kas pilda arī izpilddirektora pienākumus, un 
pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji. Sanāksmes darba kārtību lūdzam skatīties 
9.pielikumā.  
                                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 

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. 

Lai pieteiktu savu dalību seminārā, līdz 17.augustam nosūtiet pieteikuma anketu uz 
e-pasta adresi: Ilva.Indriksone@km.gov.lv  
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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.4. 
 Kongresā paredzēts ievēlēt LPS priekšsēdi un viņa vietniekus, un LPS 
Revīzijas komisiju. Kongresā piedalīties ir apsolījis arī Valsts prezidents Valdis 
Zatlers.  

LPS 20.kongresam ir sagatavoti rezolūciju projekti „Par krīzes pārvarēšanas 
programmu” un „Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā”.  

Rezolūcijas projekts „Par krīzes pārvarēšanas programmu” 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) dekoncentrācija, 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. 

Rezolūcijas projekts „Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā” 
aicina valdību Saeimu: 1) noteikt veselības aprūpi  nākamā gada budžetā un turpmāk 
līdz krīzes pārvarēšanai par prioritāti Nr.1, kurai budžeta samazinājums ir mazāks, 
nekā citās nozarēs; 2) pārtraukt veselības aprūpes iestāžu centralizāciju un 
koncentrāciju, kas balstīta uz šaurām grupu interesēm un diskriminē lielāko daļu 
Latvijas iedzīvotāju. (Pēc krīzes veselības aprūpes organizāciju un finansēšanu nodot 
apriņķu pašvaldībām); 3) saglabāt līdzšinējās lokālajās (pamatā – rajonu centru) 
slimnīcās neatliekamās palīdzības nodaļas kā terapeitiskajiem, tā traumatoloģiski- 
ķirurģiskajiem pacientu profiliem ar reanimācijas-intensīvās terapijas sadaļu, 
traumpunktu, rentgena un vizuālās diagnostikas un laboratoriskās izmeklēšanas 
iespējām diennakts veselības aprūpes režīmā; 4) finansēt jaunveidojamās aprūpes 
nodaļas tādā apjomā, lai pacientu stacionārā rehabilitācija un atveseļošana pēc 
ārstēšanās reģionālajās daudzprofilu slimnīcās, ārstēšanās plānveida kursu realizācija 
un paliatīvā ārstēšana būtu reāli iespējama, t.i. būtu pietiekams personāla, gultu, 
medikamentu, uzturēšanās, speciālo līdzekļu un materiālu nodrošinājums; 5) 
nodrošināt vienlīdz labu vienotā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu 
visā Latvijas teritorijā; 6) atrisināt ar pacientu plūsmu izmaiņām saistītās transporta un 
ceļu infrastruktūras problēmas. 

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 
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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 nesaskaņo 
 

• RAPLM sagatavoto Informatīvo ziņojumu par vienas pieturas aģentūras 
principa ieviešanu pārvaldes pakalpojumu pieejamībā (Pielikums Nr.10) 

• Vides ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes 
dzīlēm”” (VSS-1101) (Pielikums Nr.11) 

• Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā nosaka valstij un 
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 
zemi” (Pielikums Nr.12) 

 
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-1205. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada domei   
VSS-1206. Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību 
saskaņojamos tirdzniecības veidos   
VSS-1213. Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas 
kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem   
VSS-1185. Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu 
postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās 
informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, atjaunojot 
minētos dokumentus  
 
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 07.08.2009., Nr.125: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par 
aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.786 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, 
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.845  
 



 8

LV, 11.08.2009., Nr.126: 
Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam 
Ministru kabineta noteikumi Nr.850 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā 
organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.856 
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu 
Ministru kabineta noteikumi Nr.867  
Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.871  
Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos 
Ministru kabineta noteikumi Nr.872  
 
LV, 12.08.2009., Nr.127: 
Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai 
pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.840 
 
LV, 13.08.2009., Nr.128: 
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts probācijas dienests līdzfinansē probācijas 
klientiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzraudzības ietvaros, un 
līdzfinansējuma apmēru 
Ministru kabineta noteikumi Nr.873 
Par Arhitektūras politikas pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.538 
 
LV, 14.08.2009., Nr.129: 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.889 
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumi Nr.890  
Par Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.77 "Kārtība, kādā 
jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām 
pašvaldībām" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.891  
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.897  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu 
ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.909  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu 
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projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju 
izkraušanas vietās"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.910  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu 
apstrāde"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.915  
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par 
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.916  
Par Programmu Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu 2006.–2012.gadam 
īstenošanai 
Ministru kabineta rīkojums Nr.557  
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Līdz 21.augustam LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja Evita Gržibovska strādā 
LPS telpās Latvijā, iespējamas tikšanās, – rakstiet uz e-pastu evita@lps.lv. 
  
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  
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*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  
 
Līdz 20.augustam LPS lūdz pašvaldības uz e-pastu Mudite.priede@lps.lv iesūtīt 
informāciju par labās prakses piemēriem sadarbībā ar Poliju, Franciju un 
Dāniju. Šī informācija ir nepieciešama sakarā ar plānoto augstu Latvijas amatpersonu 
vizīti minētājās valstīs. 
 
"Sorosa fonds – Latvija" programmai "Pārmaiņu iespēja skolām" piešķirs 1,38 
miljonus eiro jeb 975,5 tūkstošus latu 40 līdz 50 skolu pārveidei par kultūras un 
izglītības centriem. Atbalstam konkursa kārtībā varēs pieteikties pašvaldības ar 
savām izglītības iestādēm. Līdzekļi skolu atbalstam būs piešķirti no Džordža Sorosa 
izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda. 

Programmas mērķis ir veicināt skolu pārveidi par izglītības, sociālā atbalsta, 
kultūras centriem, veidojot partnerību starp pārvaldes, uzņēmējdarbības un nevalstiskā 
sektora organizācijām. "Esam pārliecināti, ka, pārveidojot mazās skolas par 
daudzfunkcionāliem kultūras un izglītības centriem, nevis vienkārši piešķirot 
līdzekļus to īslaicīgai funkcionēšanai, mēs varam palīdzēt reģionu nostiprināšanai un 
attīstībai," sacījis "Sorosa fonds - Latvija" direktors Andris Aukmanis.
 Pieteikumus programmai projektu konkursa pirmajai kārtai var iesniegt līdz 
2009.gada 15.septembrim, savukārt pirmo kārtu izturējušie – līdz 2009.gada 
10.oktobrim. Fonds norāda, ka projekta laikā pašvaldībām tiks piešķirti 40-50 granti 
25 000 eiro (18 000 latu) apjomā. 

No 2009.gada 25.augusta projekta pieteikuma anketa būs pieejama SFL 
interneta vietnes www.sfl.lv  sadaļā "Aktualitātes". 

Iesniedzot konkursam projektu pieteikumus, pretendentiem nepieciešams veikt 
izglītības un sociālo vajadzību analīzi, vēršot uzmanību uz bērnu un skolēnu 
interesēm. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, prioritātes būs bērnu un jauniešu 
izglītība, bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītības konsultācijas. Atbalstīto 
projektu ieviešanas stadijā pašvaldībām un skolām tiks sniegtas vietējo un ārvalstu 
speciālistu konsultācijas izglītības, kopienu sociālās attīstības un uzņēmējdarbības 
jautājumos. 
 
Piesakiet uzņēmumus Zviedrijas Biznesa balvai 2009! 
Līdz 10.septembrim Zviedrijas Eksporta padome aicina pieteikt uzņēmumus 
Zviedrijas Biznesa balvai 2009. Aicinām arī pašvaldības aizpildīt pielikumā Nr.13 un 
pielikumā Nr.14  pievienotās pieteikuma veidlapas, piesakot kādu uzņēmumu 
nominācijai „Innovator of the year” (Gada inovators – visievērojamākais 
jauninājums) vai nominācijai „Corporate sociāla responsibility” (Korporatīvā sociālā 
atbildība – labākais ieguldījums Latvijas sabiedrības attīstībā). Pastāstiet šajās 
veidlapās par kādu jūsu pašvaldībā strādājošu uzņēmumu, kurš ir sev atradis kādu 
jaunu, neparastu vai atdzīvinājis jaunā formā sen aizmirstu arodu! Pastāstiet par 
uzņēmumu, kurš ir palīdzējis pašvaldībai, skolai, bērnudārzam, kādai nevalstiskajai 
organizācijai vai arī pats uzsācis un iekustinājis sabiedrību kāda sociāli atbildīga 
darba veikšanai! Aizpildītās veidlapas līdz 10.septembrim nosūtiet pa faksu 
67828047 vai e-pastu lettland@swedishtrade.se. Jūs varat rakstīt arī brīvā formā, 
atbildot uz veidlapā minētajiem jautājumiem. Apbalvošanas ceremonija notiks 
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22.oktobra pēcpusdienā Rīgā, Zviedru ekonomikas augstskolā. Jautājumu gadījumā 
lūdzam sazināties ar Artu Munkenu Zviedrijas Eksporta padomē Latvijā, viņas 
tālrunis ir 67828046. 
 
Piesakiet projektus 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 Vides ministrijas mājas lapā 
http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=9278.  
 
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 
 
Pielikumos 
Nr.1 – RAPLM informācija par 10.augustā MKK atbalstīto likumprojektu „Par 
pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam”; 
Nr.2 – RAPLM informācija par Šveices palīdzības skolēnu autobusu piegādi 
pašvaldībām;  
Nr.3. – sociālo partneru 10.augusta vēstule Ministru prezidentam par valsts budžeta 
veiošanas pamatprincipiem; 
Nr.4. – LPS 20.kongresa programma; 
Nr.5 – Satiksmes ministrijas vēstule par finansējumu rajonu pašvaldībām sabiedriskā 
transporta organizēšanai 2009.gadā; 
Nr.6. – LPS Tehnisko problēmu komitejas ierosinājumi grozījumiem 
3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās " vērtēšanas kritērijos un 
MK noteikumos; 
Nr.7 – EM prezentācija par jauno Būvniecības likumprojektu; 
Nr.8 – LPS Tehnisko problēmu komitejas komentāri par jauno Būvniecības 
likumprojektu; 
Nr.9 – darba kārtība pašvaldību izpilddirektoru sanāksmei 19.augustā Grobiņā;  
Nr.10 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Informatīvo 
ziņojumu par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pārvaldes pakalpojumu 
pieejamībā;  
Nr.11 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”” (VSS-1101); 
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Nr.12. – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura 
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 
piederošo un piekrītošo zemi”; 
Nr.13 – Zviedrijas Biznesa balvas 2009 nominācijas „Innovator of the year” 
pieteikuma veidlapa; 
Nr.14 – Zviedrijas Biznesa balvas 2009 nominācijas „Corporate social responsibility” 
pieteikuma veidlapa; 
Nr.15 – LPS vēstule Satiksmes ministrijai par sarunu tēmām; 
Nr.16 – Finanšu ministrijas vēstule par nekustamā īpašuma nodokļa prognozes 
veidošanu 2010.gadam.  
  
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


