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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Latvijas 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! 

 
Otrdien, 8.septembrī, MK vienojās par grozījumu likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” variantu, kurš tiks virzīts lēmuma pieņemšanai Saeimā. Valdībā atbalstīto 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” skatiet 
pielikumā Nr.2. Ja ir iebildumi pret likumprojektu un priekšlikumi tā precizēšanai 
vai papildināšanai, lūdzam komentārus sūtīt uz e-pasta adresi lasma.ubele@lps.lv līdz 
15.septembrim.   
 
BTA valde ir pieņēmusi lēmumu atvēlēt līdz 70 000 latu, lai apmaksātu īpašuma 
apdrošināšanas polises pirmsskolas izglītības iestādēm. Tuvākajā laikā 
priekšlikums pieņemt dāvinājumu tiks nosūtīts visām Latvijas pašvaldībām, kas ir 
bērnudārzu ēku īpašnieki. Lai gan normatīvie akti paredz, ka apdrošināšanas ņēmējs 
var būt jebkura persona un atlīdzība tiek izmaksāta apdrošinātā objekta īpašniekam, 
tomēr dāvinājuma saņemšanai nepieciešama pašvaldības piekrišana. Plašākai 
informācijai: Andris Sproģis, BTA sabiedrisko attiecību speciālists, tālr. 67025070, 
29283505. 
 
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. 

     Nr.35 

11.09.2009.
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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)”. 
 
Šonedēļ 
 

Pirmdien, 7.septembrī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis Ekonomikas ministrijā 
(EM) piedalījās EM, LPS un Latvenergo kopīgā preses konferencē par elektrības 
maksājumu atvieglojumiem trūcīgajiem iedzīvotājiem.   
 
Pirmdien, 7.septembrī, LPS nosūtīja Latvenergo, ekonomikas ministram un 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomei vēstuli, kurā aicina rosina 
pārskatīt ārējā apgaismojuma elektroenerģijas tarifu samazināšanas virzienā, 
nosakot vienotu tarifu ārējam apgaismojumam un pielīdzinot to nakts zonas un 
nedēļas nogales zonas tarifam 50-55 Ls/MWh pašreizējā T-9 tarifa grupā. Tas dotu 
iespēju pašvaldībām optimāli organizēt teritoriju ārējo apgaismojumu krīzes ziemas 
tumšajā periodā tuvināti ES ieteikumiem. 
 
Otrdien, 8. septembrī, LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē tika 
izskatīts likumprojekts “Par pašvaldību darbību no 2009. gada līdz 2012. gadam” un 
RAPLM priekšlikumi par grozījumiem likumos un Ministru kabineta noteikumos, lai 
nodrošinātu šā likumprojekta piemērošanu. Par šo jautājumu ziņoja LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis. Viņš uzsvēra, ka krīzes apstākļos, kad visiem un visam 
trūkst naudas, LPS cīnās par tiesībām pašvaldībām noteikt atšķirīgu normu 
piemērošanu savā teritorijā. 

Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Baiba Paševica iepazīstināja ar 
nodarbinātības pasākumu “Darba praktizēšana ar stipendiju”, kas tiks īstenots ar 
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” palīdzību. Šā projekta 
prezentāciju skatiet pielikumā Nr.1. 

Savukārt Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aina Verze uzsvēra 
Latvijas Pensionāru federācijas kā sociālā dialoga aktīva partnera nozīmi un aicināja 
uz sadarbību un atbalstu. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja par a/s „Latvenergo” palīdzības 
programmu maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju elektrības maksājumu 
kompensēšanai šajā apkures sezonā. Tā paredz, ka “Latvenergo” šosezon nodrošinās 
500 kilovatstundas elektroenerģijas katrai no 100 000 Latvijas maznodrošināto un 
trūcīgo iedzīvotāju mājsaimniecībām. Palīdzības programma tiks finansēta no 
„Latvenergo” līdzekļiem, un to plānots uzsākt 1.novembrī. Palīdzību saņems garantētā 
minimālā ienākuma saņēmēji un tie trūcīgie, kam ir apgādājamie. To, kurām 
maznodrošinātajām ģimenēm šāda palīdzība nepieciešama, noteiks pašvaldības, un, 
izvērtējot statusu, piešķirs elektrības norēķinu kartes. Tām tiks noteikts autorizācijas 
termiņš – viens gads, taču 500 kilovatstundu izmantošanas laiks būs neierobežots – 
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bezmaksas elektroenerģiju varēs izmantot tik ilgi, kamēr tā tiks pilnībā iztērēta. No 
1.novembra 500 kilovatstundu rēķina apmaksu (kopā par 37 latiem) varēs saņemt 
GMI saņēmēji un trūcīgie cilvēki, kam ienākums uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz 90 latus mēnesī. LPS priekšsēdis pastāstīja arī par citām aktualitātēm, ar 
ko patlaban nodarbojas LPS – par reformas ietekmi uz skolām, GMI, medicīnas 
pieejamību trūcīgajiem, dzīvokļu pabalstiem, datu bāzi pašvaldībām u.c. 
 
Otrdien, 8.septembrī, notika LPS valdes sēde. Tā nolēma trešdien, 16.septembrī, 
pulksten 15 Rīgas domes sēžu zālē sasaukt LPS domes sēdi un apstiprināja tās darba 
kārtību. LPS domes 16.septembra sēdes darba kārtībā ir paredzēta tikšanās ar 
Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, kā arī organizatoriski jautājumi. 

LPS domes 16.septembra sēdē paredzēts apstiprināt trūkstošos LPS valdes 
locekļus – ievērojot reģionu pārstāvniecību vēl trīs valdes locekļus izvirzīs republikas 
pilsētu un trīs – novadu pašvaldības, kā arī par valdes locekli kļūs LPS Finanšu un 
ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Pašlaik LPS valdē ir astoņi locekļi, 
bet pēc visu locekļu apstiprināšanas būs 15.  

21.augustā uzreiz pēc LPS 20.kongresa sasauktajā LPS domes sēdē par LPS 
valdes locekļiem tika apstiprināti: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS 
priekšsēža vietnieks no republikas pilsētu pašvaldībām Andris Rāviņš, LPS 
priekšsēža vietnieks no novadu pašvaldībām Edvīns Bartkevičs, Latgales pārstāve, 
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un četru LPS komiteju 
priekšsēdētāji – LPS Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis, 
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis, 
LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere un LPS Veselības 
un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks. 

LPS domes 16.septembra sēdē paredzēts apstiprināt arī Latvijas pašvaldību 
pārstāvjus Eiropas Savienības Reģionu komitejā. LPS valde nolēma aicināt domi 
Latvijas pašvaldību delegācijas sastāvā ES Reģionu komitejā apstiprināt: LPS 
priekšsēdi Andri Jaunsleini un par viņa aizvietotāju – LPS valdes locekli Edvīnu 
Bartkeviču. Līdz LPS domes 16.septembra sēdei gan republikas pilsētu pašvaldībām 
(no visām kopā, nevis no katras atsevišķi), gan novadu pašvaldībām (no visām kopā, 
nevis no katras atsevišķi) ir jāizvirza trīs dalībnieki un trīs viņu aizvietotāji šajā 
delegācijā. No republikas pilsētām viens  dalībnieks un viens aizvietotājs jāizvirza no 
Rīgas domes, divi dalībnieki un divi aizvietotāji – no pārējām republikas pilsētu 
pašvaldībām. Pavisam Latvijas pašvaldību delegācijā ES Reģionu komitejā ir jābūt 
septiņiem dalībniekiem un septiņiem aizvietotājiem. 

LPS domes 16.septembra sēdē paredzēts apstiprināt arī Latvijas pašvaldību 
delegāciju Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā. LPS valde nolēma 
aicināt domi apstiprināt par dalībnieku LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini un par viņa 
aizvietotāju – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju 
Nikolaju Stepanovu. Līdz LPS domes 16.septembra sēdei gan republikas pilsētu (no 
visām kopā, nevis no katras atsevišķi), gan novadu pašvaldībām (no visām kopā, 
nevis no katras atsevišķi) jāizvirza viens dalībnieks un viens aizvietotājs šajā 
delegācijā. Pavisam Latvijas delegācijā Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā ir trīs dalībnieki un trīs aizvietotāji.  
 LPS valde 8.septembra sēdē darbam Nacionālajā reģionālās attīstības padomē 
deleģēja LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, viņa vietnieku no republikas pilsētu 
pašvaldībām Andri Rāviņu un LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
priekšsēdētāju, Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski. 
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Otrdien, 8.septembrī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un LPS priekšsēža 
padomniece Olga Kokāne piedalījās MK sēdē, kur tika pieņemta Sociālās drošības 
tīkla stratēģija, kas iedzīvotājiem paredz ārkārtas drošības pasākumus labklājības, 
izglītības un veselības aprūpes jomā.  

Pasākumu plāns labklājības jomā paredz garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta palielināšanu, ar 1.oktobri nosakot 40 latu pabalstu pieaugušajiem un 45 latu 
pabalstu bērniem līdz šim noteikto 37 latu vietā. Pusi no GMI turpmāk paredzēts segt 
no valsts budžeta un pusi – no pašvaldību budžetiem. Arī dzīvokļa pabalsta izmaksas 
daļa tiks segta no valsts budžeta. Uzsākta arī darba prakses vietu programma 
bezdarbniekiem, kas veiks sabiedriski vajadzīgus darbus pašvaldībās, katru mēnesi 
saņemot 100 latu stipendiju. 

Veselības aprūpes jomā paredzēts izveidot kompensācijas mehānismu 
trūcīgām personām pacientu iemaksu segšanai, nodrošināt zāļu kompensēšana 
trūcīgajiem pacientiem 100% apmērā, ja pacienta iegādāto zāļu līdzmaksājums 
kompensācijas sistēmā kalendārā gada laikā sasniedz 50 latu, kā arī attīstīt aprūpi 
dienas centros trūcīgajiem pacientiem ar garīgām slimībām. Plānota kompensācijas 
mehānisma izveide trūcīgo pacientu slimnīcu dienas naudas segšanai un mājas 
aprūpes nodrošināšana trūcīgajiem pacientiem ar smagām slimībām. 

Izglītības jomā paredzēts no valsts budžeta kompensēt pašvaldībām skolēnu 
nogādāšanu skolās no apdzīvotām vietām, kur izglītības reformas rezultātā skolas ir 
slēgtas. No valsts budžeta tiks atkal finansētas pedagogu algas pirmsskolas izglītībai 
bērniem piecu un sešu gadu vecumā.  

Valdība nolēma sociālās drošības tīkla stratēģiju īstenot no 2009.gada 
1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim un noteica RAPLM par atbildīgo institūciju 
stratēģijas ieviešanas uzraudzībai un kontrolei. 

Lai stratēģiju ieviestu, Finanšu ministrijai 2009.gadā jānodrošina līdzekļu – 15 
miljonu latu – palielinājums FM budžeta apakšprogrammā ''Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem". Par nepieciešamo finansējumu stratēģijas ieviešanai 2010.-2011.gadā 
valdība lems, izskatot budžeta projektu attiecīgajam periodam. 
 
Trešdien, 9.septembrī, LPS notika tikšanās ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un 
RAPLM pārstāvjiem par dokumentu apriti novadu pašvaldībās pēc administratīvi 
teritoriālās reformas. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Pirmdien, 14.septembrī, pulksten 13.30 RAPLM LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis un LPS padomnieks IT jautājumos Guntars Krasovskis piedalās 
apspriedē par līgumu ar Latvenergo par 500 kWh elektrības dāvinājumu 100 
tūkstošiem trūcīgo mājsaimniecību.   
 
Otrdien, 15.septembrī, pulksten 15 LPS 4.stāva zālē LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, ģenerālsekretāre Mudīte Priede un LPS padomniece ārējo sakaru 
jautājumos Zane Dūze tiekas ar Zviedrijas pašvaldību asociācijas pārstāvjiem. 
 
Trešdien, 16.septembrī, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks tikšanās ar Datu valsts 
inspekcijas pārstāvjiem par pašvaldību informācijas sistēmu pārreģistrāciju pēc 
administratīvi teritoriālās reformas.  
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Trešdien, 16.septembrī, pulksten 13 Rīgas domes sēžu zālē notiks novadu 
pašvaldību priekšsēdētāju sanāksme. Darba kārtībā: 

• Par Novadu apvienības nolikumu 
• Par Novadu apvienības valdi 
• Par novadu pašvaldību pārstāvjiem LPS valdē 
• Par novadu pašvaldību pārstāvjiem Eiropas Savienības Reģionu komitejā 
• Par novadu pašvaldību pārstāvjiem Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 

kongresā 
• Dažādi 

 
Trešdien, 16.septembrī, pulksten 15 Rīgas domes sēžu zālē notiks LPS domes sēde. 
Darba kārtībā: 

• Tikšanās ar Ministru prezidentu V.Dombrovski. 
• Par Latvijas Pašvaldību savienības valdi. Ziņo LPS priekšsēdis A. 

Jaunsleinis 
• Par Latvijas pašvaldību pārstāvjiem Eiropas Savienības Reģionu 

komitejā. Ziņo LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis 
• Par Latvijas pašvaldību pārstāvjiem Eiropas vietējo un reģionālo 

pašvaldību kongresā. Ziņo LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis 
• Par Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas nolikumu. Ziņo 

LPIA priekšsēdētāja M.Priede 
• Par Novadu apvienības nolikumu. Ziņo Novadu apvienības 

priekšsēdētājs E.Bartkevičs 
• Dažāda informācija: 

1. Par skolu autobusiem; 
2. Par talku; 
3. Par sadarbību ar Latvijas Pensionāru federāciju. 

 
Ceturtdien, 17.septembrī, plkst. 1000-1500 Cēsu rajona padomes telpās, Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, notiks sanāksme pašvaldību sadraudzības un projektu speciālistiem. 
Lūdzu, līdz 15.septembrim, piesakieties sanāksmei pa e-pastu agita.kaupuza@lps.lv   
 Sanāksmes dalībniekus iepazīstinās ar pašvaldību sadraudzības pieredzi un 
īstenotajiem projektiem gan pašvaldību sadraudzības jomā, gan citu starptautisku 
programmu ietvaros. Dalībnieki tiksies ar Cēsu Tūrisma informācijas centra, kurš 
izveidots Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros, pārstāvjiem. Cēsu jauniešu 
domes pārstāve dalīsies pieredzē par īstenotajiem starptautiskajiem projektiem. 
 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, 18.septembrī, pulksten 11 Olimpiskajā sporta centrā, Grostonas ielā 6b, 
Rīgā, notiks Latvijas Sporta konference par jaunatnes sportu Latvijā pēc 
pašvaldību reformas. Konferencē piedalīsies un runās LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis. LPS aicina pašvaldību vadītājus, sporta organizatorus un citus 
interesentus piedalīties konferencē, plašāku informāciju un darba kārtību skatiet 
pielikumā Nr.9  
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LPS nesaskaņo 
 

• LM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā” (Pielikums Nr.3) 

• LM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanas nosacījumi pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
pabalsta izmaksu nodrošināšanai un līdzekļu piešķiršanas kārtība” (Pielikums 
Nr.4) 

• LM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Par Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu 
Nr.79 „Dzimumu līdztiesības padomes nolikums” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” (VSS-1298) (Pielikums Nr.5) 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.484 
„Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektiem”” (VSS-1219) (Pielikums Nr.6) 

• TM, RAPLM un FM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un 
izsniegšanas kārtība” (Pielikums Nr.7) 

 
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-1319. Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā   
VSS-1320. Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju"   
VSS-1322. Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā   
VSS-1323. Informatīvais ziņojums “Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu 
Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbību līgumu 
ietvaros”   
VSS-1308. Par valsts nekustamā īpašuma „Rozes”, Rites pagastā, Viesītes novadā, 
nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā   
VSS-1309. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā   
VSS-1314. Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā   
VSS-1313. Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts pārbaudes 
darbu norises laiku 2009./2010.mācību gadā”    
VSS-1335. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.652 
"Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 
(grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"   
VSS-1305. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 
"Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums"   
VSS-1327. Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķina 
zaudējumus, kas radušies, ierīkojot un lietojot gājēju celiņus Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes aizsargjoslā   
VSS-1328. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”   
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VSS-1334. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.295 
"Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa 
valsts autoceļiem, un maksas apmērs"   
VSS-1311. Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma 
Garozas ielā 31, Jelgavā nodošanu Jelgavas pašvaldības īpašumā”    
VSS-1326. Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības 
īpašumā   
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 08.09.2009., Nr.142: 
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.971  
Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanas vietām 
Ministru kabineta noteikumi Nr.985  
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par 
nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.986  
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 
Ministru kabineta noteikumi Nr.996 
 

LV, 09.09.2009., Nr.143: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.841  
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.999 
 

LV, 10.09.2009., Nr.144: 
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.998  
Par Ministru prezidenta 2008.gada 18.marta rīkojuma Nr.129 "Par darba grupu 
koncepcijas projekta izstrādei par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un prasībām šo 
telpu iekārtošanai" atzīšanu par spēku zaudējušu 
Ministru prezidenta rīkojums Nr.382 
  

LV, 11.09.2009., Nr.145: 
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, 
kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1001  
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā 
Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1004  
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Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi 
par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas 
izdevumu līdzfinansēšanu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1005  
Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa 
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām 
neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1007  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju 
rekultivācija"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1010  
Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī 
maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015  
Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par 
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, 
medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma 
gadījumā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1019  
Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.–2018.gadam 
Ministru kabineta rīkojums Nr.610 
  
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  

Trešdien, 16.septembrī, pulksten 15 Rīgas domes sēžu zālē LPS domes sēdē 
paredzēts apstiprināt Latvijas pašvaldību jaunās delegācijas ES Reģionu komitejā un 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā. 16.septembrī pulksten 13 Rīgas 
domes sēžu zālē novadu pašvaldību vadītāju sanāksmē novadu pašvaldības 
apstiprinās savus pārstāvjus delegācijām. 

5.-8.oktobrī Briselē norisinās ikgadējās OpenDays jeb Reģionu atvērto durvju 
dienas. Reģistrējieties semināriem šajā mājas lapā: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/reg_frame.cfm  
Semināri ir bez maksas. LPS arī šogad piedalās kā oficiālais OpenDays partneris. 
Šoreiz Latviju no LPS puses pārstāvēs Daugavpils (LV) un Zarasai (LT) ilgtermiņa 
pārrobežu sadarbības piemērs.   

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
 

Dažādi  
 
Paziņojums par ERAF projektu iesniegumu iesniegšanu 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.842 "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""" ("LV", 135 (4121), 26.08.2009.) Vides ministrija izsludina 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātas projektu iesniegumu atlases 2.kārtu. 



 9

Projektu iesniegumu atlases 2.kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums ir 29 817 729 LVL. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Vides ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25 vai pa 
pastu no 01.09.2009. līdz 30.11.2009. plkst.17:00. 

Papildu informācija pieejama Vides ministrijas mājas lapā: 
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=5815  
 
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.  
 
LPS aicina pašvaldības informēt iedzīvotājus, ka, lai veicinātu nodarbinātības un 
darba tirgus attīstību, 13. un 14.novembrī Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, pirmo reizi notiks nodarbinātības un profesionālās izaugsmes izstāde “Darbs 
un karjeras iespējas”. Izstādi organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un interneta portālu “CV Online”. Plašāk 
ar izstādes tematiku un pasākumiem var iepazīties www.bt1.lv/dki. 
 
No 1. līdz 25. septembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs 23.09.2009.) 
VKKF pieņem projektus šā gada 3.kultūras projektu konkursā Literatūras, 
Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, 
Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras nozarēs, kā arī Starpnozarē. Konkursa 
nolikumā ir izmaiņas – tas papildināts ar punktiem 5.2.7.4. un 5.2.8.. Konkursa 
rezultāti – pēc 22. 
oktobra. Informācija ir pieejama http://www.kkf.lv/#43 

Līdz 2. oktobrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs 30.09.2009.) 
VKKF pieņem pieteikumus mūža stipendiju programmā. Informācija ir pieejama: 
http://www.kkf.lv/#94 

Noslēdzies šā gada 2. kultūras projektu konkurss Literatūras, Mūzikas un dejas 
mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, 
Tradicionālās kultūras nozarēs, kā arī Starpnozarē. Finansējuma saņēmējiem līgums 
ar VKKF jānoslēdz līdz 11. septembrim. Informācija ir pieejama: 
http://www.kkf.lv/#43 
 
7.oktobrī pulksten 9.30 LIAA telpās, Pērses ielā 2, Rīgā, LIAA aicina uz semināru 
„Eiropas Komisijas Vides prasību ievērošanas palīdzības programma MVU 
(ECAP)”. Plašāku informāciju un pieteikuma veidlapu skatiet šeit: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/seminars_eiropas_komisijas_vid/  
 
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 
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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. 
 
Pielikumi 
 
Nr.1 – NVA prezentācija par darba prakses stipendijām 
Nr.2 – 08.09.2009. MK sēdē pieņemtais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli””, kurš vēl ir jāizskata Saeimā 
Nr.3 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par LM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”  
Nr.4 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par LM sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumi pašvaldībām 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta izmaksu nodrošināšanai un līdzekļu 
piešķiršanas kārtība”  
Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par LM sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Ministru 
kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.79 „Dzimumu līdztiesības padomes 
nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (VSS-1298)  
Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija 
noteikumos Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”” (VSS-1219)  
Nr.7 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par TM, RAPLM un FM sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 
Nr.8 – Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 150.gadskārtai veltīto pasākumu 
plāns 
Nr.9 – uzaicinājums uz Latvijas Sporta konferenci 18.septembrī pulksten 11 
Olimpiskajā sporta centrā, Grostonas ielā 6b, Rīgā 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  



 11

 


