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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

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 vēl tiek precizēti. Diskusijās par terminiem 
piedalījās Valsts valodas centrs un LPS. 

 
Uzmanību grāmatvežiem! 

LPS aicina pašvaldības PĒC IESPĒJAS ĀTRĀK iesniegt RAPLM (un kopiju LPS) 
aprēķinus: 

1) par pašvaldībai nepieciešamajām naudas summām skolotāju atlaišanas 
pabalstiem; 

2) par pašvaldībai nepieciešamajām naudas summām skolēnu pārvadājumiem. 
RAPLM pašlaik gatavo MK noteikumu projektu par kompensāciju no valsts 

budžeta pašvaldībām skolotāju atlaišanas pabalstu izmaksai.  
Jautājumu gadījumā zvaniet LPS padomniecei izglītības un kultūras jautājumos 

Olgai Kokānei: 67508520; 29197604; olga@lps.lv  
 
Valsts kase informē, ka 24.augustā Finanšu ministrijā ir apstiprināts rīkojums, 
saskaņā ar kuru Valsts kasei ir atļauts, pamatojoties uz pašvaldības iesniegtu 
pieprasījumu un tam klāt pievienotu pašvaldības domes lēmumu par valūtas maiņu, 
veikt pašvaldībām iepriekš izsniegtu valsts aizdevumu valūtas maiņu no latiem uz 
eiro. Līdz ar to pašvaldībai, lai mainītu saņemtā valsts aizdevuma nosacījumus, nav 
jāvēršas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles padomē, bet gan Valsts kasē 
jāiesniedz rakstisks pieprasījums par konkrētu aizdevumu valūtas maiņu un 
pieprasījumam klāt jāpievieno attiecīgs pašvaldības domes lēmums par atbalstu 
valūtas maiņai. 
 

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 
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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 
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. 
 
Saeimā 
 

Ceturtdien, 27.augustā, Saeima nodeva komisijām likumprojektu „Par pašvaldību 
darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam” (t.s. „Krīzes likumu”), kas ierobežota 
finansējuma apstākļos pašvaldībām ļaus koncentrēties uz būtiskākajām prioritātēm, 
sniedzot atbalstu iedzīvotājiem. Likums noteiks kārtību, kādā pašvaldības var 
atteikties no atsevišķu funkciju, uzdevumu un pienākumu pildīšanas uz laiku, ja 
pašvaldību rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu attiecīgās funkcijas, uzdevuma vai 
pienākuma pildīšanai. Ja pašvaldības budžetā nav pietiekamu finanšu līdzekļu 
funkcijas, uzdevuma vai pienākuma pildīšanai un speciālā likumā vai Ministru 
kabineta noteikumos ir paredzētas pašvaldības tiesības atteikties no to pildīšanas, tad 
pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, kuros norāda funkciju, 
uzdevumu vai pienākumu, no kura pildīšanas pašvaldība atsakās uz laiku, un likuma 
vai Ministru kabineta noteikumu normu, kas pieļauj uz laiku atteikšanos no to 
pildīšanas. Saistošajos noteikumos pašvaldība varēs noteikt pašvaldības brīvprātīgās 
iniciatīvas, lai nodrošinātu ar funkcijas, uzdevuma vai pienākuma, no kura pildīšanas 
pašvaldība atsakās uz laiku, saistīto uzdevumu risināšanu vietējo iedzīvotāju interesēs. 
Likumprojektā paredzēta speciāla šādu saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtība, lai 
regulējums atbilstu jautājuma risināšanas steidzamībai. Pašvaldībām likumos un 
Ministru kabineta noteikumos noteikts ievērojams funkciju, uzdevumu un pienākumu 
apjoms, tostarp noteikts regulējums kārtībai, kādā funkcijas un uzdevumi īstenojami, 
ko esošās ekonomiskās situācijas un pašvaldību budžetu apstākļos nav iespējams pilnā 
apmērā īstenot. 
 
Iepriekšējā un šajā nedēļā 

 

Piektdien, 21.augustā, Mārupes novada kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību 
savienības 20.kongress. Kongress par LPS priekšsēdi atkārtoti ievēlēja Andri 
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Jaunsleini un par viņa vietniekiem apstiprināja: Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri 
Rāviņu no republikas pilsētu pašvaldībām un Ogres novada domes priekšsēdētāju 
Edvīnu Bartkeviču no novadu pašvaldībām. Kongresa materiālus skatiet norādītajās 
saitēs ar Ctrl+klikšķis: 

LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa runas slaidi 

Kongress pieņēma 3 rezolūcijas: Par krīzes pārvarēšanas programmu; Par 
neatliekamiem pasākumiem izglītībā; Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes 
situācijā  

LPS sapulce kongresa laikā pieņēma Grozījumus LPS statūtos 

Pirmdien, 24.augustā, LPS nosūtīja Vides ministrijai, Valsts prezidentam un 
Ministru prezidentam vēstuli, kurā norāda, ka LPS neatbalstīs valsts budžeta 
līdzfinansējuma daļas izslēgšanu no Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, 
lielāku par 2000””. Vēstulē LPS ierosina nekavējoši sarīkot trīspusējas LPS, Vides 
ministrijas un Finanšu ministrijas sarunas, pieaicinot citus ieinteresētos partnerus, lai 
netiktu apturēta ES fondu apgūšana. 

 
Otrdien, 25.augustā, LPS nosūtīja Satiksmes ministrijai vēstuli, kurā ierosina, lai: 

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” demontē ceļazīmes Nr.747 
„Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums”, kā arī dažādu formu 
veidojumus pie valsts autoceļiem ar bijušo rajonu un pagastu nosaukumiem un 
uzstāda jaunas ceļa zīmes Nr.747 par saviem līdzekļiem. 

2. Novada pašvaldības demontē ceļa zīmes Nr.747 „Administratīvi teritoriālās 
vienības nosaukums”, kā arī dažādu formu veidojumus pie pašvaldību ceļiem 
ar bijušo rajonu un pagastu nosaukumiem un uzstāda jaunas ceļa zīmes Nr.747 
par saviem līdzekļiem. 

 
Ceturtdien, 27.augustā, pirmajā pašvaldību sadraudzības koordinatoru 
sanāksmē identificēja būtiskākos šīs jomas jautājumus, kuri būtu kopīgi jārisina 
turpmākajā darbā.  

LPS rīkotās sanāksmes dalībnieki uzzināja par iespējām īstenot pašvaldību 
sadraudzības projektus programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros. Tāpat pašvaldību 
pārstāvjus informēja par aktuālajiem Interreg IVA un URBACT II programmu 
projektu uzsaukumiem. Tāpat pašvaldību pārstāvji dalījās veiksmes stāstos par 
īstenotajām sadraudzības aktivitātēm. Noslēgumā sadraudzības koordinatori 
identificēja jautājumus, kuriem vēlētos pievērst vairāk uzmanība turpmākajā darbā, kā 
būtiskākos minot: projektu līdzfinansējumu, sadraudzības līgumu formu un juridisko 
spēku, iespēju kopīgi diskutēt par sadraudzības veiksmes stāstiem un problēmām. 

Sanāksmē piedalījās LPS, Kultūras ministrijas, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas un Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IV A Rīgas 
informācijas punkta pārstāvji.  

Pirmā pašvaldību sadraudzības koordinatoru sanāksme notika LPS īstenota un 
Eiropas Komisijas finansēta projekta „Atbalsta pasākumi pašvaldību sadraudzībai” 
ietvaros. Viens no projekta mērķiem ir veicināt pašvaldību sadraudzību un izveidot 
pašvaldību sadraudzības koordinatoru tīklu, tā sekmējot informācijas apmaiņu, 
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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 
apbalvo 1991.gada barikāžu dalībniekus ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 

Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Trešdien, 2.septembrī, plkst. 11.00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas 
konferenču zālē Rīgā, Daugavpils ielā 31, notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme, veltīta veselības aprūpes nodrošināšanai krasi sašaurinātos slimnīcu un 
ambulatoro pakalpojumu apstākļos. Sanāksmes darba kārtību lūdzam skatīties 
1.pielikumā. Laipni lūgti arī pašvaldību deputāti un veselības aprūpes darbinieki, 
kam interesē darba kārtībā minētie jautājumi. 
                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 
 
Otrdien, 8.septembrī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde.  
 
LPS nesaskaņo 
 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām” (VSS-1238) (Pielikums 
Nr.2) 

• Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu 
„Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā” (VSS-1157) 
(Pielikums Nr.3) 

• Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” (VSS-962) 
(Pielikums Nr.4) 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
 
VSS-1259. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.janvāra 
noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un 
māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana""   
VSS-1261. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa 
noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""   
VSS-1270. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa 
noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""   
VSS-1273. Likumprojekts "Par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu 
jomā"   
VSS-1254. Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu 
saturu un sagatavošanas kārtību"   
VSS-1255. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra 
noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""   
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VSS-1243. Likumprojekts "Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
fakultatīvo protokolu"   
VSS-1276. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties veic 
informācijas apmaiņu elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas 
informācijas patiesumu"   
VSS-1246. Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta 
pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība"  
VSS-1249. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija 
noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)""   
VSS-1247. Informatīvais ziņojums par pārtikas produktu piegādi, īstenojot Eiropas 
Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām Latvijā   
VSS-1248. Noteikumu projekts "Makšķerēšanas noteikumi"     
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 26.08.2009., Nr.135: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.842 
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.918  
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.944  
 
LV, 27.08.2009., Nr.136: 
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"  
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par 
darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 
atbalsts" pirmo kārtu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.951  
Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam ar grozījumiem apstiprināšanu un 
pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu 
Rīgas domes lēmums Nr.116 
 
LV, 28.08.2009., Nr.137: 
Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam 
Ministru kabineta noteikumi Nr.948  
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1018 "Kārtība, 
kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu 
iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar 
jaunatni" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.956  
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Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1047 "Jaunatnes 
lietu speciālistu apmācības kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.957  
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas 
prasības sociālās aprūpes institūcijām" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.958   
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi 
par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.963  
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par 
darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti 
"Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.964  
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.726 "Kārtība, 
kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības 
traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu 
lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem 
nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.966  
Par Rīcības plānu nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret 
tikumību un dzimumneaizskaramību 2010.–2013.gadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.581  
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.281  
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17 
 
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 
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  
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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   
 

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
Dažādi  
 
Eiropas Savienības fondu mājas lapā www.esfondi.lv tiek ievietoti dažādi skaidrojoši 
materiāli par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem. Ar 
jaunāko informāciju variet iepazīties http://www.esfondi.lv/page.php?id=613 
 
"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 
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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”. 
Papildu informācija ir pieejama Vides ministrijas mājas lapā 
http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=9278.  
 
27.augustā klajā nācis elektroniskā žurnāla „Energo Forums” 20.numurs. Šis 
analītiskais AS „Latvenergo” izdevums reizi divos mēnešos informē par aktualitātēm 
un tendencēm enerģētikas jomā. Skatiet šeit:  
http://www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/ENERGOFORUMS1/En
ergoForumsLV_09_04.pdf 
 
20.-21.oktobrī Permā, Krievijā, notiks Eiropas Savienības reģionu un Krievijas 
Federācijas reģionu forums. Foruma programmas projektu skatiet pielikumā Nr.5. 
Intereses gadījumā, lūdzu, sazinieties ar kontaktpersonu: 
Arkady A.Arianoff 
General Manager 
Belgian Luxembourg Chamber of Commerce for Russia & Belarus 
Brussels- Belgium 
tel: +32 473 948655 
fax: +32 2 353 1311 
Email: ccblr@belgacom.net 
web site: www.ccblr.org 
Skype: ccblrb 
 
Pielikumi 
 
Nr.1 – pašvaldību izpilddirektoru 2.septembra sanāksmes darba kārtība. 
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Nr.2 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām” (VSS-
1238)  
Nr.3 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas 
koncepcijā” (VSS-1157)  
Nr.4 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Zemkopības ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
būvniecības kārtība” (VSS-962) 
Nr.5 – 20.-21.oktobra Permas foruma programma 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


