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29. septembrī notika Tehnisko problēmu komitejas pirmā sēde  

Komiteja izskatīja jautājumu par grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā. Komitejas locekļi neatbalsta likumu grozījumus, kas paredz obligāti pārslēgt 
līgumus līdz 2010. gada 1. jūlijam ar poligonu apsaimniekotāju, pašvaldības ir 
ieinteresētas, lai atkritumu apsaimniekotājs- komersants nogādātu savāktos sadzīves 
atkritumus tajā poligonā, kurā apglabāšanas izmaksa kopā ar transportēšanas 
izmaksām būtu iespējami zemāka, un, otrkārt, līgumu ar poligona apsaimniekotājiem 
jāslēdz komersantam, kas nogādā atkritumus, nevis pašvaldībai, kam ir līgums ar 
komersantu. Komitejas locekļi norādīja, ka šāda līgumu pārslēgšanas procedūra ir 
pretrunā ar tiesiskās paļāvības principiem un ierobežo konkurenci. Komiteja nolēma 
neatbalstīt likumprojektu saskaņā ar pielikumu Nr.1 un pieprasīt Vides ministrijai dod 
pamatojumu šādā līgumu pārslēgšanas procedūrai atbilstoši ES Direktīvas prasībām 

Papildus komiteja izskatīja jautājumu par paredzamajiem grozījumiem 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz grozījumus atbilstoši jaunās 
Direktīvas prasībām. Mērķis noteikt, ka pēc 2020 .gada Latvijā atkritumu 
apsaimniekošanas poligonos būs jāpārstrādā 50% atkritumu. Likumprojektā definēti 
vairāki jauni termini, precizēta bīstamo atkritumu uzskaites kārtība, valstī tiks 
izstrādāta atkritumu rašanās novēršanas programma. Likumprojektā tiks noteikts 
kārtība, kādā tiks veikta atkritumu nodošanas pārstrādes uzņēmumiem. Pašlaik šo 
jautājumu risināšanai Saeimā izveidota darba grupa un paredzams, ka nākamā gada 1. 
pusgadā tiks izstrādāts jauns Atkritumu apsaimniekošanas likums. Komiteja nolēma, 
ka pašvaldību intereses šī likumprojekta izstrādē aizstāvēs A. Okmanis un A. 
Radzēvičs 
Komitejā tika izskatīts jautājums „Par likumprojektu „Būvniecības likums” Komitejā 
tika atzīts, ka Likumprojektā nav skaidri un nepārprotami definēts būvniecības 
process un tā kontrole, ne arī būvniecībā iesaistīto dalībnieku tiesības, pienākumi un 
atbildība visās būvniecības nozarēs. Komiteja  uzskata, ka Būvniecības likumā ir 
jāietver pamatprincipi visa veida būvniecībai, nosakot, kurām nozarēm Ministru 
kabinets nosaka speciālo būvniecības kārtību.  

Likumprojektā nav definēta pašvaldību loma būvniecības procesā. Būvniecības 
likumā nepieciešams precizēt, ka būvvaldes ir pašvaldību izveidotas iestādes, kā arī 
noteikt to pamatsastāvu, pamatfunkcijas, uzdevumus un atbildību. Likumprojekta 
ietvaros skaidri jānodala atbildīgās ministrijas un pašvaldības lomu un vietu 
būvniecības procesā, lai ieviestu skaidrību jautājumā par tās lēmumu apstrīdēšanu.  

Komiteja atzina, ka likumprojekta redakcija nemazina birokrātiskos šķēršļus, bet ļauj 
iesaistītajām pusēm atšķirīgi un brīvi interpretēt neskaidrās un pretrunīgās likuma 
normas, kas būvniecības procesu nepadara vienkāršāku, bet sarežģī to. Komiteja 
pieņēma zināšanai apkopoto pašvaldību viedokli par Būvniecības likumu saskaņā ar 
pielikumu Nr.2 un nolēma, ka nav atbalstāma likumprojekta un vienlaicīgi arī 
Vispārīgo būvnoteikumu tālāka virzība, bet procedūras ,kas atvieglotu birokrātiskos 
šķēršļus, ir jāiestrādā esošajā Būvniecības likumā. Komitejas locekļi ierosina 
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Vispārīgos būvnoteikumos noteikt kārtību, kādā izdodamas būvatļaujas vienkāršotām 
būvēm, nosakot vienkāršotās būvniecības kārtību. Likumā jāparedz, ka tiek apstrīdēta 
nevis būvatļauja kā administratīvais akts, bet projekts, nosakot , ka tas ir 
administratīvais akts ,kurs apstrīdams Administratīvā procesa noteiktajā kārtībā, 
savukārt būvatļauja jāformē kā starp lēmums. Komiteja ierosina uzsākt diskusijas par 
grozījumiem  esošajā Būvniecības likumā saskaņā ar pielikumu Nr.3. Komiteja izsaka 
pateicību Rīgas, Ventspils, Liepājas, Jelgavas, Cēsu , Jēkabpils un Tukuma 
pašvaldībām par izteiktajiem priekšlikumiem  
 
Komiteja izskatīja jautājumu par Ministru kabineta noteikumu projektu „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas 
un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība. Pašlaik pašvaldībām 
nav iespējams personalizēt par minētajām pasažieru kategorijām nobraukto attālumu, 
braucienu biežumu, ieņēmumus un izdevumus, kā arī transportlīdzekļu EKA kases 
aparāti nenodrošina visu šo pasažieru kategoriju uzskaiti. Komiteja atzīst, ka valdība 
patvarīgi nosaka pasažieru kategorijas, kurām pienākas braukšanas atvieglojumi, 
nenorādot finansējuma avotus, kā rezultātā republikas pilsētas cieš ievērojamus 
finansiālus zaudējumus. Ne noteikumu projekta, ne Sabiedriskā transporta 
pakalpojuma likuma 6. pants kopumā nedefinē minimālo maršruta tīkla apjomu, 
rezultātā atsevišķi noteikumu projekta punkti dod iespējas valsts institūcijām 
manipulēt ar finanšu līdzekļiem. Noteikumu 9. punkta prasības nekādā veidā nedrīkst 
būt attiecinātas uz maršrutu tīklā iekļautajiem reisiem ārpus normālā (vispārpieņemtā) 
iestāžu un institūciju darba laika, kas izveidoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdim, jo tas ir pretrunā ar tiesiskās paļāvības principiem. Komitejas locekļi uzskata, 
ka pašreizējā finansēšanas sistēma sabiedriskajam transportam ir necaurspīdīga, nav 
izstrādāta metodika maršruta tīkla noteikšanai, pēc kuriem valsts mērķdotācijas būtu 
sadalītas pēc vienotajiem kritērijiem. Noteikumu projekts nenosaka mērķdotācijas 
sadalīšanas kārtību starp pārvadājumu veidiem un reģioniem. Komiteja uzskata, ka 
RAPLM veiktais darbs, lai nodrošinātu plānošanas reģioniem tiesības administrēt 
sabiedriskā transporta organizāciju reģionālajos vietējos maršrutos ir neapmierinošs 
 Komiteja nolēma, nesaskaņot Noteikumu projektu saskaņā ar pielikumu Nr.4. 
 
Šonedēļ 
 
 6. oktobrī, notika Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) sēde. Tās 
otrajā daļā piedalījās arī pārstāvji no sauszemes pašvaldībām, kuras var pretendēt uz 
Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem. 
 
Īss atskatu uz LPPA darbību laikā no 2004. līdz 2009. gadam sniedza LPPA 
priekšsēdētājs Edmunds Pētersons. Viņš norādīja uz paveikto un uzsvēra, ka 
apvienība ir panākusi atpazīstamību un ir pieaugoša interese sadarbībai ar to. 
Aizvadītajos gados LPPA ir iesaistījusies daudzu piekrastes pašvaldībām būtisku 
problēmu risināšanā: panākusi grozījumus Aizsargjoslu likumā, aktualizējusi 
piekrastes joslas piederības, kāpu izbraukāšanas, peldvietu apsaimniekošanas u.c. 
jautājumus. Par nozīmīgu uzskatāms 2007. gadā pieņemtais „Kaltenes memorands” 
par piekrastes kā nacionālas vērtības nostiprināšanu normatīvajos aktos. 

   
Sanāksmes dalībnieki apsprieda LPPA vadības turpmāko struktūru pēc novadu 
izveidošanas un nolēma: 
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1) samazināt LPPA valdes locekļu skaitu no 7 uz 3; 
2) ka valdi veidos viens pārstāvis no Baltijas jūras krasta – dižjūras, viens no Rīgas 
jūras līča Kurzemes krasta un viens no Vidzemes krasta un lūgt attiecīgās pašvaldības 
līdz 2009. gada 6. novembrim izvirzīt savus pārstāvjus LPPA valdei; 
3. atlikt priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un sekretāra 
apstiprināšanu uz laiku pēc pašvaldību savstarpējām konsultācijām; 
4. sasaukt LPPA pašvaldību vadītāju sapulci novembra otrajā pusē. 

 
Par Baltijas jūras piekrastes telpiskās attīstības stratēģijas izstrādi 2011. – 2017. 
gadam ziņoja RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta vecākā referente Dace 
Granta. Viņa norādīja, ka piekrastes nozīme un tās attīstības potenciāls kopumā ir 
izvērtēts nepilnīgi: pārsvarā tiek uzsvērta piekrastes dabas daudzveidība, taču 
piekrastes nozīme valsts attīstības kontekstā nav novērtēta pietiekami. Stratēģija būs 
politikas dokuments, lai uzsvērtu piekrastes kā attīstības resursa lomu, un tā būs 
pamats valsts un ES finansiālā atbalsta piesaistei piekrastē. Referente izskaidroja jau 
paveikto un plānoto darba grafiku, lai 2010. gada 1.novembrī dokumentu varētu 
iesniegt Ministru kabinetā. Darba grupā astoņas no 30 vietām ir atvēlētas piekrastes 
pašvaldību pārstāvjiem, tāpēc RAPLM cer uz idejām bagātu sadarbību. 

 
Pašvaldību iespējas infrastruktūras uzlabošanai ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 
līdzekļu palīdzību sanāksmes otrajā daļā skaidroja Zemkopības ministrijas 
Zivsaimniecības departamenta zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece 
Edīte Kubliņa. Pēc novadu izveides un vēlēšanām daudzas pašvaldības vada jaunas 
amatpersonas, kurām informācija bija ļoti nozīmīga. EZF atbalsts 2007. – 2013. 
gadam paredz būtiskas investīcijas pašvaldību infrastruktūrā – gan zvejai iekšējos 
ūdeņos, gan zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās, gan ūdens faunas un floras 
aizsardzībai un attīstībai, gan jaunu noieta tirgu sekmēšanai un reklāmas kampaņām. 
Rīcības programmas ietvaros pašvaldībām ir iespējas izvērtēt nepieciešamību un ar 
EZF palīdzību, pa tiešo iesniedzot projekta pieteikumus LAD, sakārtot infrastruktūru, 
kas nepieciešama komerczvejniekiem (piestātnes, laukumi, ēkas, iekārtas u.c.). 
Atbalsta intensitāte pašvaldībām šajos pasākumos ir 90% un atbalsta apjoms iekšējos 
ūdeņos – līdz 40 000 latu, bet piekrastē – līdz 3 miljoniem latu. 4. prioritārā virziena 
pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros varēs iesniegt projekta 
pieteikumus savām vietējās rīcības grupām, kad tām būs apstiprinātas vietējās 
stratēģijas, kas līdz 1.oktobrim tika iesniegtas LAD. Šī pasākuma mērķis ir veicināt 
maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās 
teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību. Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa pašvaldībām ir 140 000 latu plānošanas periodā, bet atbalsta 
intensitāte LEADER tipa pasākumam ir 75%. Tie pašvaldību vadītāji, kuri nevarēja šo 
informāciju noklausīties klātienē, palīdzību var meklēt Zemkopības ministrijas un 
Lauku atbalsta dienesta interneta mājaslapās. 
Sanāksmē piedalījās arī ZM Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas speciāliste Andra 
Karlsone un LAD pārstāvis Andris Grundulis, kuri atbildēja uz jautājumiem. 
 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 

Otrdien, 13.oktobrī pulksten 10:30 notiks LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 
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• Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanas institūciju darbībā, problēmām un 
nepieciešamajiem risinājumiem administratīvi teritoriālās reformas un krīzes 
apstākļos. 

• Par AS „Latvenergo” dāvinājumu „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. 
• Par LPS un Medicīnas darbinieku arodbiedrības nostāju veselības aprūpes 

krīzes situācijā. 
• Par LPS sarunu grupas ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju 

izveidošanu un sarunās izskatāmajiem jautājumiem. 
 

Otrdien, 13.oktobrī pulksten 13:00 notiks LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde. Darba kārtībā: 

• Par jaunu pieeju teritorijas attīstības plānošanā vietējā pašvaldībā  
• Par nepieciešamiem grozījumiem Meža likumā. 

 
 

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-1430. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra 
noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"" 
VSS-1431. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta 
noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 
ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"" 
VSS-1432. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  
VSS-1434. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra 
noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas 
programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām""  
VSS-1443. Noteikumu projekts "Noteikumi par Integrētajā iekšlietu informācijas 
sistēmā iekļaujamām ziņām, kas nepieciešamas personas, mantas vai dokumenta 
atrašanās vietas noskaidrošanai, un rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, 
par kuru ziņas ir iekļautas sistēmā"  
VSS-1444. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ugunsdzēsēji" 
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības 
īpašumā"  
VSS-1436. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta 
noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta 
statusa piešķiršanu""  
VSS-1452. Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma 
Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  
VSS-1453. Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 
(maršruts E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma 
Jēkabpils–Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  
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VSS-1454. Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma 
Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  
VSS-1455. Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma 
Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  
VSS-1458. Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma 
vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas noteikumi"  
VSS-1459. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  
VSS-1460. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību""  
VSS-1461. Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  
VSS-1462. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  
VSS-1463. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" 
VSS-1464. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
likumā"   
VSS-1465. Koncepcijas projekts par valsts vispārējā un specializētā civildienesta 
sistēmas vienkāršošanu 
VSS-1438. Rīkojuma projekts "Par koncepcijas "Normatīvo aktu sistēma veselības 
aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu" 
VSS-1446. Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"  
VSS-1447. Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"  
VSS-1450. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta 
noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts 
apdraudējuma gadījumā""  
 

  
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
5.–7. oktobrim Briselē norisinājās ES Reģionu komitejas plenārsesija, kurā 
galvenais skatāmais jautājums bija cīņa ar klimata pārmaiņu sekām un gatavošanās 
Kopenhāgenas samitam reģionu un pilsētu līmenī. Plenārsēdē piedalījās Ogres novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra 
Rassa, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Dobeles novada 
domes deputāts Andris Elksnītis un Liepājas pilsētas domes deputāts Guntars 
Krieviņš.  
Latvijas delegācija panāca grozījumus atzinumā par klimata pārmaiņām, kura 
rezultātā tiek uzsvērta lauku pašvaldību un lauksaimnieku nozīme, pielāgojoties 
klimata pārmaiņām, tomēr tiek ierobežots priekšlikums par papildus meža zemju 
izveidošanu kā instrumentu cīņai ar klimata pārmaiņām, ņemot vērā to, ka Latvijā  jau 
pašlaik vairāk nekā 50% valsts teritorijas sedz meži. 
Tāpat plenārsēdes laikā notika debates par globālo krīzi un reģionālajiem 
pasākumiem, kā arī tika pieņemti vairāki atzinumi: „ES stratēģija Donavas reģionam”, 
priekšlikums regulai “Dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurētspēja”, zaļā grāmata 
“TEN-T: politikas pārskats”, "Atjaunināta stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai 
izglītības un apmācības jomā”, “Vienkāršota KLP Eiropai — ieguvums visiem”, 
“Stokholmas programma: problēmas un iespējas saistībā ar jauno daudzgadu 
programmu par ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpu”, priekšlikums lēmumam 
“Mikrofinansēšanas instruments “Progress”” u.c. 
Info: https://toad.cor.europa.eu/AgendaConvocation.aspx?pmi=QUN9oAQzNVk%3d  
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5.-8. oktobrī Briselē norisinājās Open Days jeb Reģionu atvērto durvju dienas, 
kuru laikā notika vairāk nekā 200 dažādi semināri, kuros piedalījās vairāk nekā 5000 
dalībnieku no dažādam valstīm, t.sk. no Latvijas. OD ideja ir pieredzes apmaiņa un 
mācīšanās vienam no otra. Šajā gadā virstēma bija „Globālie izaicinājumi, Eiropas 
atbildes”, kuras ietvaros OD dalībnieki rīkoja seminārus 4 tematiskajās grupās:  

‐ Atjaunot  izaugsmi: inovācijas Eiropas reģionos un pilsētās 
‐ Reģioni un klimata pārmaiņas: Eiropas ceļš uz ilgtspējīgu reģionālo attīstību 
‐ Teritoriālā sadarbība: strādājot kopā pāri robežām 
‐ Sasniegsim rezultātus, skatīsimies uz priekšu: ES kohēzijas politikas vērtējums un 

nākotnes perspektīve. 
Latviju šogad pārstāvēja Daugavpils pilsēta, Vidzemes reģions un Rīga.  

- Daugavpils pilsētas pārstāve Daina Krīviņa piedalījās seminārā par 
pārrobežu sadarbību, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar veiksmīgajiem 
Zarasai un Daugavpils pārrobežu sadarbības projektiem. Semināra laikā tiks 
sagatavots stends ar Latvijas pašvaldību materiāliem. 

- Vidzemes reģions bija partneris seminārā „MVU attīstība - pieredze no ES 
āre’jās austrumu robežas reģioniem”. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar 
konkurētspējīgiem un novatoriskiem projektiem, kuru mērķis ir celt MVU 
efektivitāti un veicināt to izaugsmi.   

- Rīga piedalījās kā partneris Baltijas jūras grupas seminārā „Kā publiskais 
sektors var veicināt radošumu un inovācijas reģionos?”, kura ietvaros 
prezentēja „Radošo metropoļu” projektu (11 galvaspilsētas) radošo industriju 
attīstības veicināšanai.  

Papildu informācija par OD: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/index.cfm  
Informācija par Open Days pasākumiem Latvijā – Gulbenē, Daugavpilī un Rīgā: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/mycity_country.cfm?country
=014&#List  
 
6.oktobrī LPS un citu pašvaldību pārstāvju delegācija tikās ar Eiropas Komisijas 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem ar mērķi noskaidrot EK 
viedokli par situāciju ar struktūrfondu apguvi Latvijā, informēt EK par problēmām, ar 
kurām saskaras pilsētas un novadi projektu īstenošanas procesā, kā arī par 
risinājumiem, kurus LPS cenšas virzīt sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem, lai 
atvieglotu SF apguvi.  
  
7.oktobrī ES Reģionu komitejas Latvijas delegācija un LPS pārstāvji  tikās ar 
Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem – Sandru Kalnieti, Ivaru Godmani, 
Inesi Vaideri, Arturu Krišjāni Kariņu un Alfrēda Rubika biroja pārstāvi. 
Tikšanās laikā LPS priekšsēdis un Reģionu komitejas locekļi iepazīstināja deputātus 
ar pašvaldību viedokli aktuālos ES dienas kartības jautājumos (kohēzijas politika, 
budžeta pārskats, direktīva par kavētiem maksājumiem u.c.), iepazinās ar 
jautājumiem, ar kuriem padziļināti strādā Parlamenta deputāti un pārrunāja sadarbības 
iespējas kopēja viedokļa pārstāvēšanai. 

 
No 28.septembra līdz 5.oktobrim LPS Pārstāvniecībā Briselē stažējās Lielvārdes 
novada domes projektu vadītāja Airita Brenča. Stažēšanās programmas ietvaros 
Airita iepazinās ar ES iestāžu (Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un ES 
Padomes) darbu, tās apmeklējot un tiekoties ar šo institūciju pārstāvjiem. Piedalījās 
Open Days semināros. Tāpat iepazina ES Reģionu komitejas un citu pašvaldību 
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interešu lobiju tīklu darbu, ka arī nodibināja kontaktus ar citu valstu pašvaldību 
pārstāvjiem, guva informāciju par partnerības un finansējuma iespējām ES.  
 
9.oktobrī LPS Pārstāvniecībā viesojās 15 jauniešu delegācija no Sanktpēterburgas 
ar mērķi iepazīties ar Latvijas pašvaldību sistēmu un funkcijām, pašvaldību 
veidošanas vēsturi pēc neatkarības atgūšanas, reformu, pašvaldību interešu 
pārstāvības iespējām ES, LPS Pārstāvniecībās darbu un sadarbības iespējām ar 
Latvijas jauniešiem. 

 
Evita Gržibovska, evita@lps.lv  

 
Apsveicam Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētu 
 

Eiropas pašvaldību izpildvadītāju savienība UDITE (Union des Dirigeants 
Territoriaux de l’Europe; European Federation of Local Government Chief 
Executives) šogad izsludināja konkursu par novatoriskākajiem sabiedrisko 
pakalpojumu projektiem. Konkursa finālā Briselē bija pārstāvēti astoņu valstu 
projekti, tostarp Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas projekts “Mūrnieku ielas 
vides labklājība un kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla 
nostiprināšana”. Rīga bija vienīgā no post-sociālisma valstu pilsētām, kura 
iekļuva finālā. Galveno balvu saņēma Nīderlandes Rijsvīkas pilsēta. Noslēguma 
ceremonijā š.g. 5.oktobrī Reģionu dienu ietvaros notika UDITE konkursa noslēgums, 
kurā Rīgu ar panākumiem apsveica Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs 
Andris Jaunsleinis. 

Mūrnieku ielā ir veiksmīgi apvienoti pašvaldības, valsts un privātie līdzekļi, 
lai uzlabotu dzīves vidi iedzīvotājiem. Pašvaldība ir stimulējusi īpašniekus veikt ēku 
renovāciju un nostiprinājusi vietas tūrisma potenciālu. Vienlaikus ir pieaugusi 
apkaimes drošība un mainījusies iedzīvotāju attieksme pret savu dzīvesvietu, ir 
parādījies lepnums par “savu” ielu.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsludinātajā Kultūras 
mantojuma 2008.gada konkursā Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija saņēma 
Gada balvu nominācijā “Izglābtā koka ēka “. Šogad ielas projekts ir saņēmis 
starptautisku atzinību.  

        Eiropas Pašvaldību izpildvadītāju savienība UDITE, dibināta 1991.gadā, sekmē 
sadarbību starp nacionālajām pašvaldību izpildvadītāju asociācijām, attīsta 
informācijas apmaiņu, dalās pieredzē un nostiprina pašvaldību lomu Eiropas 
Savienībā.  

Organizācija apvieno ES valstu pašvaldību izpildvadītāju asociācijas, tajā 
sastāv 15 nacionālās asociācijas, tai skaitā arī Latvijas. Tās darbu vada vēlēts 
prezidents – kādas nacionālās asociācijas vadītājs. Lēmumus pieņem Izpildkomiteja, 
kurā ir pārstāvji no visiem savienības biedriem (no LPIA – priekšsēdētāja M.Priede 
un valdes loceklis G.Kurlovičs).  
 
                                                                                                        Jānis Lejnieks, 
                                                                                              Latgales priekšpilsētas 
                                                                                    Izpilddirekcijas projektu vadītājs 
 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
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