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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 svešvalodās 

EN 
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)  
RUS 
118 vietējās pašvaldības – 118 местные самоуправления  
109 novadi un 9 pilsētas – 109 муниципалитетов и 9 городов  
novada pilsēta – местный город un novada pagasts – волость 
  
Terminiem vācu un franču valodā vēl jāgaida oficiāls Valsts valodas centra 
apstiprinājums. LPS piedāvātie termini ir šādi: 

LV DE FR 
pašvaldība Selbstverwaltung municipalité 
vietējā 
pašvaldība 

Kommune   collectivité 
vai 
gouvernement 
locale 

apriņķis Region  région 
republikas 
pilsēta 

Stadt (grande) ville 

novads Gemeinde collectivité 
des 
communes 

(novada) 
pilsēta 

Stadt  
/Stadt Bezirk 

ville 

pagasts Ort Teil commune 
 

Uzmanību grāmatvežiem! 
 
BTA valde ir pieņēmusi lēmumu atvēlēt līdz 70 000 latu, lai apmaksātu īpašuma 
apdrošināšanas polises pirmsskolas izglītības iestādēm. 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 
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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 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, 14.septembrī, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis apspriedē par līgumu 
ar Latvenergo par 500 kWh elektrības dāvinājumu 100 tūkstošiem trūcīgo 
mājsaimniecību vienojās, ka pašvaldības saņems īpašās identifikācijas kartes, kas 
paredzēs iespēju bez maksas saņemt 500 kilovatstundas (kWh) elektroenerģijas. Tās 
plānots ieviest no 1.novembra. Pašvaldību sociālie dienesti šīs kartes autorizēs 
garantētā minimālā ienākuma saņēmējiem, kā arī trūcīgajām ģimenēm ar bērniem. 
Sākotnēji atbalsts tiks koncentrēts tieši uz šīm divām grupām, bet, ja visas kartes 
nebūs izmantotas, tad tiks vērtēta iespēja palīdzēt arī citiem maznodrošinātajiem. 
Kartēm būs noteikts to autorizācijas laiks – viens gads, bet 500 kWh izmantošanas 
laiks nebūs ierobežots, bezmaksas elektroenerģiju varēs izmantot tik ilgi, kamēr tā 
tiks pilnībā iztērēta.  
 
Otrdien, 15.septembrī, LPS nosūtīja pašvaldībām izvērtēšanai 10.septembrī VSS 
izsludināto likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (VSS-1309). 
Ja ir iebildumi pret likumprojektu vai priekšlikumi tā precizēšanai vai papildināšanai, 
lūdzam komentārus sūtīt uz e-pasta adresi lasma.ubele@lps.lv līdz 23.septembrim. 
Likumprojektu skatiet šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40143225  
 
Otrdien, 15.septembrī, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un LPS padomniece 
ārējo sakaru jautājumos Zane Dūze tikās ar Zviedrijas pašvaldību asociācijas 
pārstāvjiem, iepazīstināja zviedru kolēģus ar Latvijas pašvaldību sistēmu un ar 
pašvaldību sarunu procedūru ar valdību. 

Trešdien, 16.septembrī, LPS notika pašvaldību tikšanās ar Datu valsts inspekcijas 
pārstāvjiem par administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību 
(novadu) kā personas datu apstrādātāju reģistrāciju Datu valsts inspekcijā. 
Iepriekš izveidotajām novadu pašvaldībām, kuras jau ir reģistrējušās DVI kā personas 
datu apstrādātājas, nav jāpārreģistrējas. Reģistrācijas būtība: 1) kā personas datu 
apstrādātājs ir jāreģistrē tikai pašvaldība – jāaizpilda personas datu apstrādes 
reģistrācijas iesniegums, skatiet šeit:  MS Word; 2) bijušās pašvaldības ir jāizņem no 
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personas datu apstrādātāju reģistra – jāaizpilda iesniegums par personas datu 
apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra, skatiet šeit:  MS Word. 
Vadlīnijas personas datu apstrādes reģistrācijai Datu valsts inspekcijā skatiet šeit: 
pdf formātā. Datu valsts inspekcijā dokumentus izsniedz un pieņem darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 – Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-15, 3.stāvā. Konsultācijas un 
informāciju pa tālruni sniedz darba dienās no plkst. 14.00 līdz 16.00, tālruņa numurs 
67223131. Tikšanos ar Datu valsts inspekcijas speciālistu, lai saņemtu konsultāciju 
Datu valsts inspekcijā klātienē, DVI lūdz saskaņot iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 
67223131. 

Trešdien, 16.septembrī, sanāksmē par aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” īstenošanas uzsākšanu piedalījās 
vairāk nekā 30 pārstāvji no novadu pašvaldībām un to uzņēmumiem. Sanāksmē Solita 
Dombrovska no CFLA informēja par problēmām saistībā ar valsts līdzfinansējuma 
trūkumu, kas kavē uzsākt līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmēju. Jurijs 
Spiridonovs no Vides ministrijas norādīja, ka Vides ministrija nelauzīs noslēgtos 
līgumus ar finansējuma saņēmējiem, tikai pamatojoties uz Finanšu ministrijas 
lūgumu atcelt pieņemtos lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu un pieņemt 
jaunus lēmumus, izslēdzot valsts budžeta finansējuma daļu. Viņš ziņoja, ka Ministru 
kabinets 15.09.09. uzdevis Vides ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju valsts 
2010.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā sagatavot priekšlikumus par 
ūdenssaimniecības projektu turpmāko virzību. Sanāksmes dalībnieki secināja, ka tie 
finansējuma saņēmēji, kuri palielinās savu līdzfinansējumu līdz 15% un īstenos 
projektus par saviem līdzekļiem un gaidīs atmaksu 85% apmērā no Eiropas 
Komisijas, iespējams, būs zaudētāji, ja gadījumā tiks rastas iespējas segt 10% valsts 
līdzfinansējuma daļu. Turklāt ūdenssaimniecības projekti apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000 daudzās pašvaldībās nav vienīgie projekti, kuriem varētu 
trūkt valsts līdzfinansējums. 

Sanāksmes dalībnieki vienojās:  
1. ka nepieciešamas trīspusējas sarunas starp LPS, VIDM un FM; 
2. par vienotu pozīciju – neuzsākt projektu īstenošanu, palielinot savu 

līdzfinansējumu līdz 15%, bet pastāvēt par projektu esošo finansējuma shēmu 
ar valsts līdzfinansējuma saglabāšanu, atzīmējot, ka galīgais lēmums par 
tālāko pašvaldību nostāju būtu jāpieņem politiskā līmenī (šo punktu atbalstīja 
vairākums no klātesošajiem); 

3. atbalstīt apkopotās pašvaldību prasības (pielikumā Nr.4) kā pamatu kopējo 
prasību izvirzīšanai valdībai un attiecīgajām ministrijām, ņemot vērā situācijas 
attīstību. 

 
Trešdien, 16.septembrī, notika novadu pašvaldību priekšsēdētāju sanāksme, kurā 
apstiprināja Novadu apvienības nolikumu un ievēlēja apvienības valdi 11 cilvēku 
sastāvā: Ogres novada domes priekšsēdētājs un Novadu apvienības priekšsēdētājs 
Edvīns Bartkevičs, Skrundas novada domes priekšsēdētāja un Novadu apvienības 
priekšsēdētāja vietniece Nellija Kleinberga, Mālpils novada domes priekšsēdētājs un 
Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Lielmežs, Tukuma novada 
domes priekšsēdētājs Juris Šulcs, Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa, Līvānu novada 
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris 
Dombrovskis, Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis, Bauskas 
novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips un Rojas novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Žoluds. 
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 Novadu apvienība par saviem pārstāvjiem LPS valdē izvirzīja Aleksandru 
Lielmežu, Nelliju Kleinbergu un Andreju Ceļapīteru. 

Par novadu pašvaldību pārstāvjiem Eiropas Savienības Reģionu komitejā Novadu 
apvienība izvirzīja: Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu, Grobiņas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Neimani un Mālpils novada domes 
priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu. Par viņu aizvietotājiem novadu pašvaldības 
izvirzīja: Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu, Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri un Balvu novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Trupovnieku.  

Par novadu pašvaldību pārstāvi Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā 
Novadu apvienība izvirzīja Daugavpils novada domes priekšsēdētāju Janīnu 
Jalinsku un par viņas aizvietotāju – Priekuļu novada domes priekšsēdētāju Māru 
Juzupu.  
 
Trešdien, 16.septembrī, notika LPS domes sēde, kurā par sociālās drošības tīklu un 
citiem valdības pasākumiem krīzes pārvarēšanai ziņoja un uz pašvaldību jautājumiem 
atbildēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. LPS dome izskatīja arī 
organizatoriskus jautājumus. 

Valdis Dombrovskis pašvaldības informēja, ka 50% GMI un 20% dzīvokļu 
pabalstu izmaksām pašvaldības saņems no valsts budžeta. Par 20% valsts budžeta 
finansējumu dzīvokļu pabalstu izmaksām Ministru prezidents gan piebilda, ka to 
saņems tās pašvaldības, kurās būs problēmas ar dzīvokļu pabalstu izmaksu. 

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šlesers aicināja Ministru 
prezidentu precizēt – būs vai nebūs nacionālais līdzfinansējums pašvaldībām ES 
projektu turpināšanai. Viņš arī atgādināja, ka pašvaldības ir saņēmušas FM vēstuli, 
kurā norādīts, ka nacionālā līdzfinansējuma no valsts budžeta nebūs un ka tas ir 
jānodrošina pašam projekta īstenotājam. Valdis Dombrovskis atbildēja, ka pašlaik 
naudas nav, bet pašvaldības drīkst turpināt projektus, jo valdība pie šī jautājuma 
atgriezīšoties, kad nauda būs. Ministru prezidents apsolīja, ka skaidrība par nacionālo 
līdzfinansējumu būšot līdz 2010.gada valsts budžeta projekta iesniegšanai Saeimā. 

LPS domes 16.septembra sēdē par LPS valdes locekļiem apstiprināja novadu 
pašvaldību izvirzītos pārstāvjus: Mālpils novada domes priekšsēdētāju Aleksandru 
Lielmežu, Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu un Madonas 
novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru. Dome vienojās, ka par valdes 
locekli kļūs arī LPS Finanšu un ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks, kuru 
paredzēts ievēlēt komitejas sēdē 22.septembrī. Divus pārstāvjus LPS valdei vēl 
izvirzīs republikas pilsētu pašvaldības un vienu – Rīgas dome. Pašlaik LPS valdē ir 11 
locekļi, bet pēc visu locekļu apstiprināšanas būs 15.  

Kā jau ziņots, 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 apstiprināja arī Latvijas pašvaldību pārstāvjus 
Eiropas Savienības Reģionu komitejā: LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, Rīgas 
domes priekšsēdētāja vietnieku Aināru Šleseru, Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču, Liepājas pilsētas domes deputātu Guntaru 
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Krieviņu, Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu, Mālpils novada domes 
priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu un Grobiņas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku Jāni Neimani. Par viņu aizvietotājiem LPS dome apstiprināja: Ogres 
novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Bartkeviču, Rīgas domes Pilsētas attīstības 
komitejas priekšsēdētāju Sergeju Dolgopolovu, Valmieras pilsētas domes 
priekšsēdētāju Inesi Boķi, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku 
Jāni Vītoliņu, Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu, Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri un Balvu novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Trupovnieku. Pavisam Latvijas pašvaldību delegācijā ES Reģionu komitejā ir 
septiņi dalībnieki un septiņi aizvietotāji.  

LPS apstiprinātā Latvijas pašvaldību delegācija ES Reģionu komitejā vēl 
jāapstiprina MK. Tiklīdz būs gatavs MK lēmums, Ārlietu ministrija to nosūtīs uz ES 
Padomi Briselē, kur vispirms tas tiks izskatīts tā dēvētajā COREPER (pastāvīgo 
pārstāvju komitejā), kas sagatavo dokumentus ministru sēdēm, un tad pieņemts kādā 
no ES Padomes sēdēm. Līdz 2010.gada 26.janvārim ir spēkā iepriekšējās delegācijas 
apstiprinājums, un šīs apstiprinātās delegācijas dalībnieki un viņu aizvietotāji, kuri arī 
šajā sasaukumā ir pašvaldību deputāti, piedalīsies ES RK plenārsēdēs un RK komisiju 
sēdēs. No iepriekšējā delegācijas sastāva arī jaunajā delegācijā kā dalībniekus LPS 
dome ir apstiprinājusi Guntaru Krieviņu, Indru Rassu, Jāni Neimani un 
Aleksandru Lielmežu, bet kā aizvietotājus – Edvīnu Bartkeviču, Jāni Vītoliņu, 
Nelliju Kleinbergu un Ligitu Ginteri. 

LPS domes 16.septembra sēdē apstiprināja arī Latvijas pašvaldību delegāciju 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā. LPS dome par dalībniekiem 
apstiprināja: LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju 
Andri Rāviņu un Daugavpils novada domes priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku. Par 
viņu aizvietotājiem LPS dome apstiprināja: Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes priekšsēdētāju Nikolaju Stepanovu, Rēzeknes pilsētas domes 
priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču un Priekuļu novada domes priekšsēdētāju 
Māru Juzupu. Pavisam Latvijas delegācijā Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā ir trīs dalībnieki un trīs aizvietotāji. Arī šī delegācija vēl jāapstiprina MK. 
Pusgadu pēc pašvaldību vēlēšanām ir spēkā iepriekšējās delegācija pilnvaras. 
 
Trešdien, 16.septembrī, notika LPS un Zemkopības ministrijas sarunas par Ministru 
kabineta noteikumu projektiem, kas regulē rūpnieciskās zvejas limitu un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
ūdeņos. Puses vienojās par papildu punktu abos noteikumu projektos, kas ļautu 
pašvaldībām lemt par limita piešķiršanu licencētajai zvejai tūrisma atbalstam un 
pašpatēriņa zvejai līdz 5% no kopējā limita.  Noteikumu projekti 18.septembrī ir 
nosūtīti uz pašvaldību centrālajiem e-pastiem, gaidām jūsu komentārus par noteikumu 
projektiem līdz 25.09.2009. uz e-pastu sniedzes@lps.lv 

Ceturtdien, 17.septembrī, Cēsu rajona padomes telpās notika sanāksme 
pašvaldību sadraudzības koordinatoriem un projektu speciālistiem. Sanāksmes 
dalībnieki iepazinās ar pašvaldību sadraudzības pieredzi un īstenotajiem projektiem 
gan pašvaldību sadraudzības jomā, gan citu starptautisku programmu ietvaros. Tāpat 
Cēsu Tūrisma informācijas centra, kurš izveidots Eiropas Savienības finansēta 
projekta ietvaros, pārstāve pastāstīja par ERAF projekta ietvaros īstenajiem Cēsu pils 
rekonstrukcijas darbiem. Savukārt Cēsu jauniešu domes pārstāve dalījās pieredzē par 
aktivitāšu jauniešiem īstenošanu dažādu starptautisku projektu ietvaros. 

Pašvaldību sadraudzības koordinatoru sanāksmes norisinās LPS īstenota un 
Eiropas Komisijas finansēta projekta „Atbalsta pasākumi pašvaldību sadraudzībai” 
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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. 

Vairāk informācijas par šo sanāksmi – LPS mājas lapā, sadaļā "Ārzemju 
sadarbība". 
  
Piektdien, 18.septembrī, Olimpiskajā sporta centrā, Grostonas ielā 6b, Rīgā, notika 
Latvijas Sporta konference par jaunatnes sportu Latvijā pēc pašvaldību 
reformas. Konferencē piedalījās pašvaldību un sporta  organizāciju pārstāvji, par 
jaunatnes sporta problēmām runāja LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, izglītības un 
zinātnes ministre Tatjana Koķe, Latvijas Sporta skolu direktoru padomes 
priekšsēdētāja Diāna Zaļupe, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis, Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Andris Kalniņš, 
Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dzintars Ābiķis. Konference pieņēma 
rezolūciju, kurā aicina sporta federācijas, pašvaldības, valdību un Saeimu saglabāt un 
pēc iespējas palielināt 2010. un turpmāko gadu valsts budžetos finansējumu sporta 
skolu treneru algām, aizstāvēt un attīstīt sporta veidu programmas pašvaldību sporta 
skolās, centros un klubos. Konferences rezolūciju skatiet pielikumā Nr.9. 
 
Piektdien, 18.septembrī, plkst.14.30 notika arī LPS Sporta apakškomitejas sēde, 
kurā pārrunāja organizatoriskus jautājumus un turpmākās darbības virzienus. Tika 
nolemts nākamo Sporta apakškomitejas sēdi sasaukt 6.oktobrī. Tajā informāciju par 
aktualitātēm sporta nozarē sniegs Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta 
departamenta direktore Agra Brūne. Pielikumā Nr.10 skatiet informāciju par 
Eiropas Strādājošo sporta federācijas konferenci, kas 2.-3.oktobrī notiks Rīgā.   
 
Piektdien, 18.septembrī, notika diskusija par ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem" turpmāko darbību. Šogad tiks izsludināta vēl viena 
kārta esošo noteikumu ietvaros, lai ieinteresētās pašvaldības varētu iesniegt projektu 
pieteikumus. Informācijai: iepriekšējās 7 kārtās projektu pieteikumu nav iesniegušas 
98 pašvaldības, kas tagad ir 39 novadu pārvalžu teritorijās. Daļai pašvaldību ir 
neapgūtas summas. Gaidām jūsu priekšlikumus un problēmjautājumus par to, kas 
kavē projektu iesniegšanu, līdz 1.oktobrim – rakstiet uz e-pastu sniedzes@lps.lv  

Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 22.septembrī, pulksten 10.00 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Izglītības un 
kultūras komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par MK noteikumiem „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””; 
(Ziņo pārstāvis no IZM); 

2. Par grozījumiem Izglītības likumā; (Ziņo LPS padomniece O. Kokāne) 
3. Par sociālo drošības tīklu.      
4. Par sarunu grupu ar Izglītības ministriju. 
5. Par sarunu grupu ar Kultūras ministriju.      

Otrdien, 22.septembrī, pulksten 13.00 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Finanšu un 
ekonomikas jautājumu komitejas sēde. Plānotā sēdes darba kārtība:  
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1. Valsts budžeta prognozes 2010.gadam; 

2. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””; 

3. Ministru kabineta noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”; 

4. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu”” ; 

5. Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa 
saistībām”; 

6. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 
13.decembra noteikumos Nr.934 „Par izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”” ; 

7. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 
18.aprīļa noteikumos Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un 
nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā””; 

8. Dažādi. 
 
Trešdien, 23.septembrī, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks Latvijas Pašvaldību 
sociālās aprūpes iestāžu asociācijas (LPSAIA) valdes sēde. 
 
Otrdien, 29.septembrī, pulksten 10.00 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde. 
 
Otrdien, 29.septembrī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko 
problēmu komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par likumprojektu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 
(Ziņo: B. Otersons – LPS padomnieks, līdzziņo Vides ministrijas atbildīgās 
amatpersonas); 

2. Par precizēto likumprojektu „Būvniecības likums” un  
Vispārīgiem būvnoteikumiem;  
(Ziņo: B.Otersons – LPS padomnieks); 

3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Sabiedriskā transporta  
pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un 
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtību”; 
 (Ziņo: A.Salmiņš – LPS padomnieks); 

4. Par Transportlīdzekļu dinamisko parametru notikumu reģistratoru  
„Supervisors". 

5. Dažādi. 
 
Trešdien, 30.septembrī, pulksten 10 viesnīcas „ Wolmar ” konferenču zālē, Tērbatas 
ielā 16A, Valmierā, Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija aicina                             
Pierīgas un Vidzemes pašvaldību darba devējus – pašvaldību vadītājus, vietniekus, 
izpilddirektorus, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus                             
piedalīties  Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas un sadarbības partneru     
LDDK un LBAS organizētajā konferencē „SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN 
SOCIĀLĀ DIALOGA VEIDOŠANA ILGTSPĒJĪGAS  EKONOMISKĀS 
ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANAI VIETĒJĀ LĪMENĪ”. 

Konference notiek projekta „Iedzīvotāju un institūciju izglītošana darba 
tiesisko attiecību jomā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un līdzsvarotas 
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ekonomikas attīstībai Latvijas reģionos” ietvaros. Konferences darba kārtībā: 
Ekonomikas ministrijas un RAPLM pārstāvju, Ekonomikas prognožu centra vadītājas, 
akadēmiķes Raitas Karnītes un LDDK prezentācijas. Konferences gaitā tiks godināti 
Pierīgas un Vidzemes reģionu labākie darba devēji. 

Dalība konferencē jāpiesaka līdz 25. septembrim, e-pasta adrese: 
lpdda@rrp.lv,   tel.  67213271, mob.26466804 .    
 
LPS nesaskaņo 
 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 
„Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti 
sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv 
autoostas teritorijā”” (VSS-1282) (Pielikums Nr.1) 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā 
piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai” 
(VSS-1303) (Pielikums Nr.5) 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā 
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma 
un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” (VSS-1304) 
(Pielikums Nr.6) 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 
„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”” (VSS-1270) (Pielikums 
Nr.7) 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa 
noteikšanas kārtība” (Pielikums Nr.8) 

 
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-1337. Noteikumu projekts "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums"   
VSS-1338. Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda un pārdošanu"   
VSS-1339. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"   
VSS-1368. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu 
iesniegumu atklāta konkursa nolikums""   
VSS-1342. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē 
kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"   
VSS-1356. Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas noteikumi"   

  
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 18.09.2009., Nr.149: 



 9

Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību  
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 
"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba 
tirgū"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1044  
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un 
apmierināšanas kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1045  
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.225 "Dzīvojamo māju 
privatizācijas ierosinājumu reģistrācijas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1046  
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1027 
"Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts 
sociālās apdrošināšanas veidiem 2009.gadā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1049  
Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1052  
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par 
nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1053  
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 
"Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1054  
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1059  
Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo 
partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.629  
Grozījumi Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas 
ieviešanas rīcības plānā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.630 
  
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  

Trešdien, 16.septembrī, LPS domes sēdē apstiprināja Latvijas pašvaldību jaunās 
delegācijas ES Reģionu komitejā un Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā. Informāciju skatiet sadaļā Šonedēļ. 

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  
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Nolūkā informēt attiecīgo valstu pārstāvniecības Latvijā, lūdzam pašvaldības sniegt 
informāciju par aktualitātēm sadarbībā ar Beļģiju un Šveici, nosūtot to pa e-pastu 
(zane.duze@lps.lv) vai faksu (+371 67212241).    
 
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. 

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/  
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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 
 
Pielikumi 
 

• Nr.1 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Satiksmes ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 „Noteikumi par autoostu 
reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un 
kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā”” (VSS-1282) 

• Nr.2 – VUGD vēstule pašvaldībām par kūlas ugunsgrēku novēršanas plānu 
• Nr.3 – informācija par koncertiem „Bildes 2009” 
• Nr.4 – pašvaldību prasības par ūdens projektu īstenošanu apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000 
• Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru 

kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju 
dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai” (VSS-1303)  

• Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami 
dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa 
noteikšanas jautājumu izlemšanai” (VSS-1304)  

• Nr.7 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Ekonomikas ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā”” (VSS-1270)  

• Nr.8 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Satiksmes ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā 
transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” (VSS-1276) 

• Nr.9 – 18.septembra Sporta konferences rezolūcija 
• Nr.10 – informācija par 2.-3.oktobra  Eiropas Strādājošo sporta federācijas 

konferenci Rīgā 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


