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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

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

Kongresa programmu skatiet pielikumā Nr.1! 
 

Latvijas jaunās pašvaldību sistēmas – 118 pašvaldību – kontaktinformāciju 
skatiet šeit: http://www.lps.lv/Pasvaldibas/ 

 
Jaunā administratīvā dalījuma apzīmējumi angļu un krievu valodā 

118 vietējās pašvaldības –118 local governments  
109 novadi un 9 pilsētas – 108 municipalities and 9 cities 
Likumā minēta arī novada pilsēta – town un novada pagasts – pagasts (vai rural 
territory, ja nepieciešams skaidrojums)  
  
118 vietējās pašvaldības – 118 местные самоуправления  
109 novadi un 9 pilsētas – 109 муниципалитетов и 9 городов  
novada pilsēta – местный город un novada pagasts – волость 
  
Termini vācu un franču valodā pašlaik tiek precizēti – tos skatiet nākamajā infolapā.  
Diskusijās par terminiem piedalījās Valsts valodas centrs un LPS. 

 
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 
taksācijas perioda 7.septembrim (pasta zīmogs) pašvaldība nav iesniegusi Finanšu 
ministrijā informāciju, tad Finanšu ministrija tai aprēķina prognozēto nodokļa 
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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 
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”. 
Ministru kabinetā 
 
Otrdien, 18.augustā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Par pašvaldību 
darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam”, kas ierobežota finansējuma apstākļos 
pašvaldībām ļaus koncentrēties uz būtiskākajām prioritātēm, sniedzot atbalstu 
iedzīvotājiem. RAPLM informāciju par šo likumprojektu skatiet pielikumā Nr.6. 
 
Šonedēļ 

 
Otrdien, 18.augustā, notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
pirmā sēde jaunajā sastāvā pēc pašvaldību vēlēšanām. Par komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēja Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski, par viņa vietnieku – 
līdzšinējo komitejas priekšsēdētāju, Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 
priekšsēdētāju Uldi Rozenbergu. 

Komitejas jauno sastāvu sveica LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Viņš 
izskaidroja nepieciešamību pretēji ierastajai praksei Latvijas jaunajā situācijā pēc 
novadu izveidošanas LPS komitejas veidot jau pirms kongresa, lai tās varētu uzreiz 
sākt pilnvērtīgu darbu, risinot daudzas samilzušās problēmas mainīgajā situācijā. 
Izmaiņas nākotnē varētu skart arī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komiteju, jo 
līdz šim lauku attīstības un zemkopības problēmas, kā arī sarunas ar Zemkopības 
ministriju bija uzticētas Latvijas Pagastu apvienības valdei. Pēc ATR tā vairs 
nepastāv, tāpēc zemkopības jautājumus varētu iekļaut LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas kompetencē.  

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Cimmermanis un direktors Edgars Linde sniedza informāciju par lauku attīstības 
speciālistiem. Ir panākta vienošanās ar ZM un LPS, ka lauku attīstības speciālisti arī 
turpmāk katrā novadā būs, un finansējums šo speciālistu algošanai būs no Valsts 
lauku tīkla (VLT) līdzekļiem. No 1.septembra lauku attīstības speciālisti darbību 
uzsāks novados ar negatīvu teritorijas attīstības indeksu un vēlākais no 2010.gada 
1.janvāra – visos Latvijas novados. Ar ZM panākts kompromiss, ka katrā novadā būs 
viens VLT algots speciālists, bet no 01.01.2010. Alūksnes, Daugavpils, Gulbenes, 
Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Rēzeknes, Saldus, Talsu, Tukuma un 
Ventspils novados tiek piedāvātas divas amata vietas. Izvērtēšanā tika ņemts vērā 
teritorijas attīstības indekss, lauku iedzīvotāju skaits novadā un teritorijas platība. 
Lūgums pašvaldībām nodrošināt šiem speciālistiem darba vietu un segt biroja, 
transporta un sakaru izmaksas. Tajos novados (pagastu pārvaldēs), kurās tiek algoti 
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pašvaldības speciālisti, kuru amata pienākumos ir arī lauku attīstības jautājumi, pēc 
atsevišķas vienošanās ar LLKC reģionālo biroju arī turpmāk lietošanā paliek biroja 
tehnika (dators un printeris).  

LPS padomnieki Jānis Piešiņš un Gunta Lukstiņa ziņoja par komitejas 
kompetences precizēšanu un darba strukturēšanu. Komitejas kompetencē ietilpst: 

1. Valsts vispārējā attīstības plānošana, t.sk., reģionālā attīstība kā viens no 
plānošanas virzieniem. Šajā tematikā jautājumus aplūkos gan no Eiropas, gan Baltijas 
jūras reģiona valstu kontekstā. 

2. Īpaši atbalstāmās teritorijas. 
3. Attīstības plānošana (valstī ir pāri par 300 attīstības programmu, diemžēl 

daudzas nav pēctecīgi saskaņotas; ja Latvijas valsts attīstību plāno līdz 
2030.gadam, tad pašvaldībām vajadzētu plānus vismaz uz diviem 
sasaukumiem; joprojām aktuāla problēma ir teritorijas plānošana, LPS 
veicinājusi Teritoriālplānotāju asociācijas izveidošanu). 

4. Pašvaldību iekārtas jautājums. Līdz šim dominēja reformas problēmas novadu 
izveidošanas aspektā, tagad šis jautājums jāturpina, jo pagaidām nav izveidoti 
nedz apriņķi, nedz reģioni. 

5. Pašvaldību sadarbība. Kādreiz tā bija viena no reformas formām, bet tā nav 
zaudējusi nozīmi. Arī starptautiskā, t.sk., arī pārrobežu sadarbība. 

6. J.Piešiņš komitejas jaunajiem locekļiem izskaidroja arī kārtību, kādā notiek 
viedokļa formulēšana LPS kongresos, sarunās ar ministrijām, kā arī aktuālo 
problēmu risināšana ikdienā. 

7. Tūrisma attīstība. 
8. Zemes politika un pārvaldība, zemes reformas pabeigšana. 
9. Vides aizsardzība. G.Lukstiņa šim jautājumam pievērsa detalizētu uzmanību, 

jo līdz šim ATR dēļ komitejas sēdēs dominēja reģionālās attīstības jautājumi, 
Vides ministrijas problēmām atlika mazāk laika. Turpmāk jārunā par 
ūdenssaimniecību un atkritumu saimniecību, šos jautājumus risina Tehnisko 
problēmu komiteja, tomēr nākotnē to risināšanā abām komitejām vajadzētu 
sadarboties. Upju ūdens baseinu plānošana, jo ir panākts, ka visām 
pašvaldībām izsūtīs šos plānus. Troksnis, gaiss, ietekmes uz vidi novērtējums, 
klimata pārmaiņas un adaptācija šīm pārmaiņām, zemes dzīles. G.Lukstiņa 
izteica gatavību ņemt vērā komitejas locekļu vēlmes, kurus no šiem 
jautājumiem izskatīt pirmām kārtām. 

10. Kartogrāfija (tā ir Aizsardzības ministrijas pārziņā) un adresācija (ar Valsts 
zemes dienestu risināmi jautājumi). 

11. Aizsargjoslas, kas sevišķi aktuālas bija piekrastē. Tika izveidota Latvijas 
Piekrastes pašvaldību apvienība. Līdz reformai tajā ietilpa 25 pašvaldības, 
tagad ir 15. 

Klātesošie izteica vēlmi komitejas kompetenci papildināt arī ar ceļu problēmu. Tā 
līdz šim bijusi Tehnisko problēmu komitejas kompetencē, tātad arī šeit būs 
nepieciešams kopējs darbs. 

LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par Zemkopības ministrijas 
kompetences jautājumiem, kurus līdz šim risināja PAV. 

1. ES atbalsta politika lauku un zivsaimniecības attīstībai (LAP, EZF, LEADER). 
2. Lauku attīstība (infrastruktūra, Valsts lauku tīkls, atjaunojamie energoresursi 

u.c. nozares jautājumi, kas saistīti ar pašvaldībām). 
3. Meliorācija (polderi, speciālā būvniecība, starpsaimniecību sistēmas u.c.). 
4. Droša pārtika, higiēnas prasības, mājražotāji, „zaļie tirdziņi”. 
5. Dzīvnieku aizsardzība (mājas (istabas) dzīvnieki) un veterinārmedicīnas 

jautājumi (trakumsērgas ierobežošana u.c.). 
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6. Meža un ar to saistīto nozaru jautājumi, medību saimniecības attīstības 
jautājumi 

7. Zivsaimniecība piekrastē un iekšējos ūdeņos. 
8. Sarunas ar ZM, aktuālie jautājumi 2009.gadā. 

Nākotnē jālemj, kā šos jautājumus vislabāk risināt, iespējams, ka jāveido 
apakškomiteja. 

Par gadskārtējo sarunu ar RAPLM tēmām ziņoja LPS padomnieks Jānis 
Piešiņš. Sarunas parasti notika trīs dienās, jo tās bija strukturētas pa lieliem jautājumu 
blokiem: pirmajā diskusijas notika par pašvaldību attīstības politiku, otrajā – par 
reģionālās attīstības politiku, trešajā dienā – par teritoriālplānošanu. Tagad parādās 
ceturtais jautājums – e-pārvalde. J.Piešiņš rosināja to atstāt Tehnisko problēmu 
komitejai. Klātesošie komitejas locekļi izteica priekšlikumus, kādus jautājumus vēl 
rosināt šā gada sarunām ar RAPLM.  

Par gadskārtējo sarunu tematiku ar ZM informēja S.Sproģe. Vēl neizrunātās 
problēmas ir trīs: lauku attīstība, t.s. meliorācija; Eiropas Zivsaimniecības fonda 
projektu un Leader jautājumi; zivsaimniecība piekrastē un iekšējos ūdeņos.  
 G.Lukstiņa informēja, ka sarunas ar Vides ministriju šogad jau notikušas. Īsta 
vienošanās nav panākta par upju ūdensbaseinu apsaimniekošanas plāniem, tāpēc jāsāk 
apkopot viedokļus par šo jautājumu. 

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede iepazīstināja ar LPS īstenotajām ārējo 
sakaru aktivitātēm. Ārējo sakaru nodaļai ir trīs galvenie pamatdarbības virzieni: 
sekmēt pašvaldību starptautisko sadarbību; aizstāvēt un pārstāvēt pašvaldību intereses 
Latvijā, ES un citās starptautiskajās institūcijās; izstrādāt un vadīt projektus. 
M.Priede pastāstīja par tām ES struktūrām, kurās darbojas LPS biedru pārstāvji.  

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja Evita Gržibovska pastāstīja par 
pārstāvniecības uzdevumiem, par iespējām un nepieciešamību lobēt Latvijas 
pašvaldību intereses, kā arī par sadarbību ar Latvijas pašvaldībām, organizējot to 
pārstāvju vizītes Briselē. Šo iespēju jau izmantojuši apmēram 150 pašvaldību 
pārstāvji. 

Daina Oliņa, daina.olina@lps.lv  
 

Otrdien, 18.augustā, notika LPS un Frīdriha Eberta fonda kopīgi izdotās 
Pašvaldības deputāta rokasgrāmatas atvēršana. Šādu rokasgrāmatu LPS izdod pēc 
katrām pašvaldību vēlēšanām, un jau otro reizi rokasgrāmatas izdošanu finansiāli 
atbalsta Eberta fonds. Rokasgrāmatā jaunievēlētos pašvaldību deputātus un 
priekšsēdētājus uzrunā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns, labklājības ministrs Uldis Augulis, vides 
ministrs Raimonds Vējonis, ekonomikas ministrs Artis Kampars, iekšlietu ministre 
Linda Mūrniece, tieslietu ministrs Mareks Segliņš, izglītības un zinātnes ministre 
Tatjana Koķe un kultūras ministrs Ints Dālderis.  

 „Pašvaldība ir pašu vara. (..) jo lielāka pašvaldības autonomija – jo 
demokrātiskāka valsts, kuras teritorijas daļā pašvaldība izveidota,”– tā rokasgrāmata, 
balstoties uz Eiropas Vietējo pašvaldību hartas un uz likuma „Par pašvaldībām”, 
skaidro, kas ir pašvaldība.  

Rokasgrāmatā izskaidrots, kas ir pašvaldības politika, kādas ir pašvaldības 
vietējās likumdošanas tiesības un kādas ir likumdošanas izmaiņas vietējo pašvaldību 
administratīvi teritoriālās reformas noslēgumā. 

Rokasgrāmatā ir praktisks skaidrojums par pašvaldības darba organizāciju, par 
pašvaldības iekšējo teritoriālo dalījumu, par pašvaldības administrācijas struktūru, par 
domes komitejām, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju. 
Rokasgrāmata skaidro pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu 
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noslēgšanas procedūru, kārtību, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības 
pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem, kā arī 
pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību un 
kārtību, kādā pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus. 
Izskaidrota arī kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu 
un finanšu resursiem.  

Rokasgrāmata sniedz ieskatu pašvaldību darba kontroles formās, politiķa 
atbildības formās un pretkorupcijas normās.  

Pašvaldības deputāta rokasgrāmata izanalizē pašvaldību autonomās un 
deleģētās funkcijas, funkciju izpildes organizēšanu un pašvaldību tiesību aizsardzību. 

Rokasgrāmatā rūpīgi izskaidrota pašvaldību finanšu sistēma, teritorijas 
attīstības plānošana un vadība, finansējuma piesaistīšana projektiem. Rokasgrāmata 
informē arī par Latvijas Pašvaldību savienības darbu, par LPS sarunu sistēmu ar 
valdību un pašvaldību interešu lobēšanu Saeimā. 

Rokasgrāmatā atradīsiet arī Māra Pūķa precizēto Eiropas Vietējo pašvaldību 
hartas tulkojumu, informāciju par Eiropas Reģionālo pašvaldību hartas projektu, kā 
arī par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu kongresu, ES Reģionu komiteju, 
Eiropas Vietējo pašvaldību un reģionu padomi un par LPS pārstāvniecību Briselē. 
 
Trešdien, 19.augustā, Grobiņā notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme. Tās dalībnieki iepazinās ar Liepājas rajona reorganizācijas plāna 
īstenošanu, jaunizveidotā Grobiņas novada attīstību, pašvaldības uzbūvi un darbību, 
un ar interesantākajiem komunālajiem un kultūras objektiem, kā arī diskutēja par 
novadu pašvaldību izpildinstitūciju darba organizācijas pieredzi jaunajos apstākļos.  
 
Piektdien, 21.augustā, pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Daugavas ielā 
29, Mārupē, notiek LPS 20.kongress. Programmu skatiet pielikumā Nr.1. 
 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”,„Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā” un „Par 
neatliekamiem pasākumiem izglītībā”.  

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 
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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. 

Rezolūcijas projekts „Par neatliekamiem pasākumiem izglītībā” aicina Saeimu 
un valdību: 1) nodrošināt pedagoģisko darbinieku algas atbilstoši darbaspēka tirgum, 
tādējādi atjaunojot sabiedrībā cieņu pret skolotāja amatu; 2) krasi samazināt likumos 
un Ministru kabineta noteikumos iekļauto skolas darbību ierobežojošo normu skaitu 
un apjomu, atļaut pašvaldībām un skolu direktoriem elastīgi piemēroties vietējiem 
apstākļiem lai sasniegtu vislabākos rezultātus; 3) atzīt, ka valsts pienākums un 
atbildība ir nodrošināt lielāku izglītības finansējumu maz apdzīvotās teritorijās un 
valsts pierobežā, nodrošināt papildu līdzekļus šā pienākuma īstenošanai; 4) atbalstīt, 
nevis apkarot privāto līdzekļu piesaistīšanu, attīstīt skolu pašpārvaldi; 5) kompensēt 
visām pašvaldībām atlaišanas pabalstus skolotājiem, kas tiek atlaisti krasa 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai samazinājuma dēļ, valstij nepildot savus 
pienākumus; 6) kompensēt pirmsskolas pedagoģisko darbinieku darba algas 
pieaugumu, kā to nosaka valdības saistības, kuras nav zaudējušas spēku; 7) pilnībā 
finansēt no valsts budžeta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas apmācību, kā to 
paredz likums; 8) saglabāt vismaz proporcionāli valsts pārvaldes atalgojuma 
samazinājumam finansējumu mūzikas un mākslas skolām, sporta skolām un interešu 
izglītībai, lai, krīzei beidzoties, radošo industriju attīstība varētu kļūt par vienu no 
salīdzinošajām Latvijas priekšrocībām starptautiskajā preču un pakalpojumu tirgū. 

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. 
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Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Ceturtdien, 27.augustā, pulksten 10 LPS telpās notiek pirmā darba grupa 
pašvaldību sadraudzības (twinning) projektu koordinatoriem. Sanāksmes 
dalībniekus iepazīstinās ar pašvaldības sadraudzības programmu „Eiropa pilsoņiem”, 
aktuālajiem Interreg, URBACT un Eiropas Kopienas Kultūras programmas projektu 
uzsaukumiem. Sanāksmē piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības, Kultūras 
ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Centrālbaltijas 
jūras reģiona Interreg IV A Rīgas informācijas punkta pārstāvji. Tāpat ar 
videokonferences starpniecību uz sadraudzības koordinatoru jautājumiem par 
sadraudzības programmu „Eiropa pilsoņiem” atbildēs Eiropas Komisijas Izglītības, 
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) pārstāvis. 
 Lūdzam pieteikt dalību sanāksmē līdz 24.augustam! Rakstiet uz e-pastu 
agita.kaupuza@lps.lv  
 Pašvaldību sadraudzības koordinatoru sanāksme norisinās LPS īstenota un 
Eiropas Komisijas finansēta projekta „Atbalsta pasākumi pašvaldību sadraudzībai” 
ietvaros, kura viens no mērķiem ir veicināt pašvaldību sadraudzību un izveidot 
pašvaldību sadraudzības koordinatoru tīklu, tā sekmējot informācijas apmaiņu, 
pašvaldību sadraudzības veiksmīgumu un starptautisku projektu īstenošanu. Plānots, 
ka sanāksmes norisināsies reizi mēnesī līdz šā gada beigām, diskutējot par katra 
sadraudzības koordinatora darbā būtiskiem jautājumiem. 

Piektdien, 28.augustā, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis Ventspils novadā 
apbalvos 1991.gada barikāžu dalībniekus ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 

LPS nesaskaņo 
 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums Teiču dabas 
rezervāta likumā” (VSS-1163) (Pielikums Nr.7) 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums Rāznas nacionālā 
parka likumā”(VSS-1164) (Pielikums Nr.8) 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„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-1173) (Pielikums 
Nr.9) 

 
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-1220. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.352 "Par 
Valsts būvinspekcijas reorganizāciju"   
VSS-1221. Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā   
VSS-1222. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 
“Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"   
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VSS-1219. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.484 
„Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektiem”    
VSS-1238. Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām   
VSS-1232. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 
pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs   
VSS-1240. Grozījumi Izglītības likumā   
VSS-1234. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.septembra noteikumos Nr.507 
„Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā”   
VSS-1235. Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 
„Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji 
Latvijā”   

 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 18.08.2009., Nr.130: 
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.880  
Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 "Noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.881  
Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām 
Ministru kabineta rīkojums Nr.560  
 
LV, 19.08.2009., Nr.131: 
Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru 
kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
Ministru kabineta rīkojums Nr.559  
 
LV, 20.08.2009., Nr.132: 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu 
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.675 
 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā 
atsavināma valsts un pašvaldību manta" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.917  
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes 
noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.921  
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Eiropas Komisijas DG Vide rīko kapacitātes paaugstināšanas seminārus, lai 
rosinātu MVU izmantot "Environmental Compliance Assistance" programmu.  
Plašāk skatiet šeit: http://ec.europa.eu/environment/sme/   

ECAP semināri ir 1.solis, lai nodibinātu kontaktus ar un starp pašvaldībām, 
tirdzniecības kamerām, Uzņēmumu Eiropas tīkla kontaktpunktiem, MVU atbalsta 
organizācijām, NVO un citiem interesentiem, kas sniedz vai sniegs tālāku vides 
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apmācību vai konsultācijas MVU. Semināri veicinās informācijas un pieredzes 
apmaiņu par ECAP programmu, vides likumdošanu, finansējuma iespējām ES līmenī 
un labāko pieredzi saistībā ar MVU videi draudzīgas darbības uzlabošanu. 

ECAP kapacitātes celšanas projekti tiks rīkoti 2009.gada rudenī arī Latvijā. 
Semināru mērķis būs veidot Eiropas/nacionālo/vietējo vides ekspertu tīklu MVU 
jautājumos, kā arī īstenot dažas komunikācijas/info aktivitātes ar mērķi uzlabot 
informētību par vides problēmām un likumdošanu MVU vidū. 
Info par semināriem: 
http://ec.europa.eu/environment/sme/news_events/news25_en.htm  
Reģistrācijai: http://www.rso.it/ecap/index.php?option=com_performs&Itemid=4  
Papildu info: 
http://www.rso.it/ecap/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Ite
mid=8  
Papildus info par Latvijas semināru: ecaptraininglv@rso.it    
Par loģistiku: Anita Ābola, Enterprise Europe Network Latvia koordinatore, LIAA, 
anita.abola@liaa.gov.lv, +37167039430  
  
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/ 
 
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  
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"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 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). Bet jau 2009.gada oktobrī Vides ministrija 
plāno izsludināt nākamo projektu konkursu „Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību ēkās”– plašāka informācija pielikumā Nr.2. 
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 
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Pielikumi 
 
Nr.1 – LPS 21.kongresa precizētā programma. 
Nr.2 – Vides ministrijas informācija par projektu konkursiem energoefektivitātes 
paaugstināšanai pašvaldību ēkās. 
Nr.3 – Latgales pašvaldību vadītāju atklātā vēstule. 
Nr.4 – Daugavpils reģionālās vides pārvaldes lēmums par grozījumiem SIA 
„Latspas” 06.03.2009. izsniegtajā atkritumu pārvadāšanas atļaujā Nr. DA 09 AP 
0024. 
Nr.5 – Veselības ministrijas vēstule par Sabiedrības veselības aģentūras likvidāciju. 
Nr.6 – RAPLM informācija par 18.augusta MK sēdē atbalstīto likumprojektu „Par 
pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam”. 
Nr.7 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Tieslietu ministrijas sagatavoto 
likumprojektu „Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā” (VSS-1163). 
Nr.8 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Tieslietu ministrijas sagatavoto 
likumprojektu „Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā” (VSS-1164). 
Nr.9 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Ekonomikas ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „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-1173). 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


