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Šonedēļ 
 
Pirmdien, 19.oktobrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas ar 
Finanšu ministriju (FM) par Ministru kabineta un LPS 2010.gada domstarpību un 
vienošanās protokola projektu (skatiet pielikumā Nr.12). LPS apšaubīja protokola 
projektā minētās FM prognozes pašvaldību ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN). Solot šos nereālos papildu 
ieņēmumus, FM paredz atņemt pašvaldībām reālu naudu – samazināt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu pašvaldību budžetos no 83% uz 80%, kas būtiski 
pasliktinās pašvaldību budžeta situāciju. LPS nepiekrita iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu proporcijas pārdalei par labu valsts budžetam. 
 
Otrdien, 20.oktobrī, LPS notika pašvaldību IT speciālistu sanāksme. Par PVIS 
koncepciju un jauno novadu pieslēgumiem pie valsts reģistriem informēja 
RAPLM pārstāve Ārija Bērziņa. Viņa sacīja, ka pašvaldībām ar pieslēgumiem pie 
valsts reģistriem problēmu nav. Ā.Bērziņa informēja, ka PVIS koncepcija drīzumā 
tiks virzīta uz izskatīšanu Ministru kabinetā. Koncepcijā ir divas būtiski jaunas lietas: 
1. Tiks veidots vienots resursu piekļuves punkts, caur kuru notiks informācijas 
apmaiņa starp valsts reģistriem un pašvaldībām. Tas būs standartu un procedūru 
risinājums, kas būs publiski pieejams. 
2. PVIS programmatūra tiks pārveidota par atvērtā koda programmatūru. 
Kodolu uzturēs valsts, bet tie, kas prot uzlabot šāda veida programmatūras, varēs tās 
pielāgot savam vajadzībām un vēlmēm. 

IT projektu iespējas pašvaldībām, iespējamie ātrie atbalsti jaunajām 
novada pašvaldībām 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra var piedāvāt risinājumus pašvaldību pamatdarba 
organizācijai šādās jomās: 
• Lietvedība – ir iespēja saņemt licences dokumentu vadības sistēmām „Namejs” un 
„DocLogix”; 
• E-iepirkumu sistēma – pēc pārņemšanas no ĪUMEPLS funkcionalitāte ir papildināta 
ar biroja tehniku un datoru aksesuāriem. Izmantojot e-iepirkuma sistēmu ir ērtāk 
izpildīt arī iepirkumu likuma procedūru; 
• E-pakalpojumi – pašvaldības ir laipni aicinātas pieteikties uz centralizētu e-
pakalpojumu izveidi no portāla elatvija.lv; 
• PVIS programmatūra – aizvien ir pieejama pašvaldībām bez maksas; 
• PVIS programmatūrā būs iestrādātas arī prasības, kas saistās ar sociālās palīdzības 
atskaišu sniegšanu. 
Kā ilglaicīgās aktivitātes tika minētas dažādi struktūrfondu projekti (teritoriju 
plānotāju IS, ģeotelpiskā IS u.tml.), kur pašvaldības tiks pieaicinātas kā sadarbības 
partneris. 

Biedrības "Inova" piedāvājums pašvaldībām 
Lidija Škoļnija iepazīstināja ar biedrības „Inova” mērķiem un centieniem, informēja 
par biedrības organizēto praktisko semināru šā gada 27.novembrī "Inovatīvi 
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risinājumi krīzes pārvarēšanai pašvaldībās”. Viņa aicināja pašvaldības iesūtīt 
priekšlikumus konferencei un piedalīties konferences darbā. 

Komitejas darba kārtība un prezentācijas: 
http://www.lps.lv/Komitejas_1/Informatikas_jautajumu_apakskomiteja/?task=session
s&committee_id=1062  

Komitejas protokols: 
http://www.lps.lv/images/objects/committee_files/protocols/21b73aa5cb0a64c791f9f7
5da4c5bb9cprotokols_20102009.pdf 
 
Otrdien, 20.oktobrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas ar 
Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), pēc kurām tā arī nekļuva skaidrs, kad 
pašvaldības saņems piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pedagogu algām solīto naudu no 
valsts budžeta.  

IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora 
vietniece un Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Inita Juhņēviča apsolīja, ka 
pašvaldības no valsts budžeta saņems finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
pedagogu algām, kuru minimālo likmi valsts ir noteikusi 250 latu apmērā – tāpat kā 
skolu pedagogiem. 2010.gadā šim mērķim tiek plānoti 12,32 miljoni latu, bet par 
2009.gada četriem mēnešiem, no septembra līdz decembrim ieskaitot, pašvaldībām 
šim mērķim no valsts ir jāsaņem četri miljoni latu. Diemžēl IZM pārstāve nevarēja 
atbildēt uz pašvaldību jautājumu, kad šī nauda būs pašvaldību kontos.  

Par speciālo skolu tīklu I.Juhņēviča informēja, ka 2010.gada budžetā 
finansējumu speciālo skolu uzturēšanas izdevumiem ir plānots samazināt par 10% jeb 
2,6 miljoniem latu, kas tiks iekļauti profesionālās izglītības iestāžu budžetā. 
I.Juhņēviča sacīja, ka speciālo skolu direktori esot apņēmušies nodrošināt darbību arī 
ar 10% samazinājumu skolu uzturēšanas izdevumiem. Savukārt IZM plāno apsekot 
visas specskolas un līdz 2010.gada 6.janvārim sagatavot ziņojumu par izmaiņām to 
tīklā.  

Par finansēšanas mehānismu privātskolām I.Juhņēviča sacīja, ka arī 
privātskolas finansējumu pedagogu algām saņems pēc modeļa „Nauda seko 
skolēnam”. Viņa informēja, ka datus par skolēnu skaitu IZM ir iesniegušas 28 
privātskolas, un skolēnu skaits šajās skolās kopā ir 1687 bērni. 

Par skolēnu pārvadājumiem I.Juhņēviča informēja, ka 2009./2010.mācību gadā 
90% no izdevumiem šim mērķim valsts finansēs no Pasaules Bankas aizdevuma 
sociālās drošības tīkla nodrošināšanai un 10% būs jāfinansē pašvaldībām. Nauda tiks 
atmaksāta mēneša beigās par jau iztērētu finansējumu. Ja vecāki paši nodrošina bērnu 
nokļūšanu skolā, tad viņi var iesniegt pašvaldībā degvielas čekus vai sabiedriskā 
transporta biļetes. I.Juhņēviča uzsvēra, ka šis atbalsts attiecas uz visām pašvaldībām, 
kaut arī prioritāte ir tām, kurās ir slēgtas vai reorganizētas skolas. Šo finansējumu 
administrē RAPLM. Pašlaik šim mērķim valsts ir piešķīrusi pusmiljonu latu. LPS 
padomniece izglītības un kultūras jautājumos Olga Kokāne sacīja, ka LPS iesniegs 
MK datus par pašvaldību izdevumiem skolēnu pārvadājumiem un prasīs kompensēt 
šos izdevumus visām pašvaldībām, trūkstošo finansējumu piešķirot no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 

Par valsts mērķdotāciju aprēķināšanas kritērijiem (blīvuma koeficients, u.c.), 
koeficientu lauku skolām un sākumskolām (1.-4.kl.), aprēķinot finansējumu uz 
skolēnu skaitu, un par reģionālo koeficientu pierobežas pašvaldībām ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu I.Juhņēviča informēja, ka IZM ir izveidota darba grupa 
Kristīnes Vāgneres vadībā, kam līdz 2010.gada janvārim ir jāizstrādā risinājumi. 

Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa informēja par 
gatavošanos X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 
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2010.gada 6.-11.jūlijā. Agra Bērziņa sacīja, ka no valsts budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem šiem svētkiem tiek plānoti 1,5 miljoni latu, kas 
nepieciešami svētku dalībnieku izmitināšanai Rīgā un ēdināšanai. 
 
Trešdien, 21.oktobrī, notika LPS rīkotā konference „Pašvaldību sadarbība – 
jauni risinājumi attīstībai”. Konferences pamattēmas par pašvaldību sadraudzību un 
attīstību tika apskatītas gan ar Latvijas pašvaldību īstenoto aktivitāšu piemēriem, gan 
vairāku Eiropas valstu – Lietuvas, Somijas, Dānijas un Igaunijas – pašvaldību 
veiksmīgāko īstenoto projektu piemēriem un īstenotajām aktivitātēm savas 
pašvaldības attīstībai.  

Plenārsēdē Latvijas un ārvalstu eksperti un pašvaldību pārstāvji dalībniekus 
iepazīstināja ar pašvaldību pieredzi, veicinot attīstību, cenšoties pārvarēt ekonomisko 
krīzi un veiksmīgi sadarbojoties starptautiskā mērogā.  

Vides un klimata pārmaiņu darba grupā interesenti uzzināja par vairākās 
Somijas pašvaldībās īstenotu starptautisku projektu vides jomā, Lietuvas pašvaldību 
īstenotajām starptautiskajām un vietēja mēroga aktivitātēm vides jomā, kā arī 
Jēkabpils pašvaldības veiksmīgo pieredzi, īstenojot starptautiskus energoefektivitātes 
projektus.  

Savukārt pašvaldību sadraudzības darba grupas dalībnieki uzzināja par to, 
kas Dānijā mainījās pašvaldību sadraudzības jomā pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. Ar savu pieredzi pašvaldību sadraudzībā iepazīstināja Igaunijas pārstāvji, 
piedāvājot ieskatu pašvaldību sadraudzības tendencēs, kā arī kopīgi ar Latvijas kolēģi 
iepazīstinot ar veiksmīgu sadraudzības piemēru vairāku gadu garumā.  

Konference notika 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 sadraudzību un starptautisku 
projektu īstenošanu. 
 
Trešdien, 21.oktobrī, Ministru kabineta komitejas (MKK) paplašinātajā sēdē tika 
izskatīts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2010.gada 
domstarpību un vienošanās protokola projekts (skatiet pielikumā Nr.12), kas ir 
neatņemama sastāvdaļa valsts budžeta likumprojekta paketē. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis MKK sēdē pauda viedokli, ka FM 
prognozes pašvaldību ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) papildpasākumiem ir pārvērtētas un līdz ar to ir 
apšaubāma abu nodokļu ieņēmumu prognožu izpilde. Viņš norādīja, ka nedrīkst 
samazināt pašvaldību daļu no IIN ieņēmumiem no pašreizējiem 83% uz 80%, ja 
valdība nevar garantēt šī nodokļa prognozes izpildi. Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis piedāvāja pašvaldībām vienoties par kompromisu: pašvaldībām tiks 
kompensēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpilde, ja ieņēmumi atpaliks 
no plāna par vairāk nekā 8%. LPS priekšsēdis atbildēja, ka LPS domei 23.oktobrī būs 
jālemj, vai atbalstīt šo kompromisa variantu. FM valsts sekretāra vietniece budžeta 
jautājumos Baiba Bāne gan piebilda, ka nosacījumi par kompensāciju vēl būs 
jāsaskaņo ar starptautiskajiem aizdevējiem.  
 
Piektdien, 23.oktobrī, notika Novadu apvienības valdes sēde, kurā apsprieda 
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un 
vienošanās protokola projektu (skatiet pielikumā Nr.12). 
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Piektdien, 23.oktobrī, notika LPS valdes sēde, kurā apsprieda Ministru kabineta un 
Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un vienošanās protokola 
projektu (skatiet pielikumā Nr.12). 
 
Piektdien, 23.oktobrī, notika LPS domes sēde, kurā apsprieda Ministru kabineta un 
Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un vienošanās protokola 
projektu (skatiet pielikumā Nr.12). Sēdē arī apstiprināja LPS sarunu grupas ar 
ministrijām. 
 LPS dome pilnvaroja LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini parakstīt protokolu ar 
MK. Kā būtiskākā domstarpība protokolā paliek jautājums par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) pārdali: MK vēlas pašvaldību daļu no IIN samazināt no 83% uz 80%, 
bet LPS ir gatava runāt par šo pārdali tikai tad, ja valdība garantē IIN ieņēmumu 
prognozes izpildi katrai pašvaldībai. MK un LPS domstarpību un vienošanās 
protokols ir neatņemama sastāvdaļa valsts budžeta likumprojekta paketē. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis LPS domes sēdē norādīja, ka nedrīkst 
samazināt pašvaldību daļu no IIN ieņēmumiem no pašreizējiem 83% uz 80%, ja 
valdība nevar garantēt šī nodokļa prognozes izpildi. Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis piedāvāja pašvaldībām kompromisu: pašvaldībām tiks kompensēta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpilde, ja ieņēmumi atpaliks no plāna par 
vairāk nekā 8%. Andris Jaunsleinis aicināja LPS domes sēdē klātesošo Ministru 
prezidentu un finanšu ministru kompensēt pašvaldībām IIN neizpildi jau tad, ja 
ieņēmumi atpaliks no plāna vairāk nekā par 5%. LPS priekšsēdis uzsvēra, ka pie 5% 
problēma tiktu risināta agrāk, neielaižot to dziļāk. Andris Jaunsleinis arī aicināja 
premjeru un finanšu ministru pie valsts budžeta 2010.gadam likumprojekta 
izskatīšanas Saeimā 2.lasījumā rast risinājumus līdzekļu nodrošināšanai funkciju 
veikšanai pašvaldībās, kur ieņēmumi krītas visstraujāk. Valdis Dombrovskis piekrita 
2010.gada budžeta izskatīšanas 2.lasījumā meklēt risinājumus konkrētu pašvaldību 
ieņēmumu nodrošināšanai. 

FM ir vēl palielinājusi kopējo IIN prognozi 2010.gadam un tagad plāno to 
780,4 miljonu latu apmērā. Ja IIN sadalījums pašvaldību un valsts budžetā būtu 
attiecīgi 83% un 17%, tad ieņēmumus pašvaldību budžetos no IIN FM prognozē 
647,7 miljonu latu apmērā. Ja šis sadalījums tiks noteikts attiecīgi 80% un 20%, tad 
ieņēmumus pašvaldību budžetos no IIN FM prognozē 624,3 miljonu latu apmērā. No 
nekustamā īpašuma nodokļa FM prognozē pašvaldību ieņēmumus 60,56 miljonu latu 
apmērā (bez papildu pasākumiem), tajā skaitā 39,04 miljonus latu no nodokļa par 
zemi un 21,52 miljonus latu no nodokļa par ēkām. 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 27.oktobrī, pulksten 11 LPS 3.stāva zālē notiks Novadu slimnīcu 
apvienības valdes sēde. 
 
Otrdien, 27.oktobrī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks apvienotā LPS Tehnisko 
problēmu komitejas un Dzīvokļu apakškomitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par Valsts kontroles informatīvo ziņojumu „ Privatizēto dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām Rīgas, 
Liepājas, Rēzeknes un Valmieras pilsētu pašvaldībās”.  
(Ziņo: Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors Aivars Ērglis); 

2. Par situāciju siltumapgādē uzsākot 2009/2010. g. apkures sezonu. 
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(Ziņo : A. Akermanis  – Latvijas siltumapgādes uzņēmumu asociācijas 
izpilddirektors); 

3. Par grozījumiem likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””. 
(Ziņo : P. Barons – LPS padomnieks); 

4. Par ES fondu izmantošanas iespējām enerģētikas nozarē. 
(Ziņo: E.Valantis - Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta 
direktors);  

5. Par kārtību kādā A/S „Latvenergo” sniegs palīdzību maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem.  
(Ziņo:  U.Bariss - A/S „Latvenergo” valdes loceklis , līdzziņo S.Šimfa– LPS 
padomniece); 

6. Par sociālās drošības tīkla stratēģiju. 
(Ziņo: S.Šimfa – LPS padomniece, līdzziņo A.Salmiņš – LPS padomnieks); 

7. Dažādi. 

Papildu informācija sēdei ir sameklējama LPS mājas lapā, sadaļā: Komitejas– 
Tehnisko problēmu komiteja – 27.10.2009.  
 
Trešdien, 28.oktobrī, Saldū notiks Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas, 
LDDK un LBAS Kurzemes konference.  
 
Piektdien, 30.oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 15:30 viesnīcā RĪGA (Aspazijas 
bulvārī 22, Rīgā) notiks konference „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem”. Tā 
tiek rīkota plašam dalībnieku lokam, lai aktualizētu karjeras attīstības atbalsta 
jautājumus un dalītos pieredzē darbā ar jauniešiem. Konferences noslēgumā notiks 
paneļdiskusija par karjeras vadības prasmju integrēšanu izglītības programmās, 
karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes nodrošināšanu izglītības 
sektorā, starpsektoru un starpinstitūciju sadarbību karjeras atbalsta pakalpojumu 
piedāvājuma veicināšanai. Konferences programmu un plašāku informāciju lasiet 
40.infolapas 1. un 2. pielikumā. Organizatori lūdz apstiprināt savu iespēju piedalīties 
konferencē „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem” līdz 26.oktobrim pa 
tālruni 67830829 vai pa e-pastu brigita.mikelsone@viaa.gov.lv 

Piektdien, 13.novembrī, plkst.1100 Lapmežciemā, Tautas namā, Liepu ielā 2, notiks 
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) pašvaldību vadītāju sapulce. 
Lūdzam iesniegt priekšlikumus darba kārtībai. 

Darba kārtības projekts: 
- Izmaiņas LPPA nolikumā; 
- LPPA valdes locekļu vēlēšanas;    
- LPPA priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas ;  
- LPPA sekretāra apstiprināšana ; 
- Par prioritāri risināmiem piekrastes attīstības jautājumiem;                    
- Dažādi, aktualitātes. 
Lūdzam saskaņā ar LPPA 6.oktobra protokolu, līdz 6.novembrim 

attiecīgajām Baltijas jūras krasta, Rīgas jūras līča Vidzemes krasta un Kurzemes 
krasta piejūras pašvaldībām izvirzīt savu pārstāvi LPPA valdē un par izvirzīto 
kandidātu informēt LPPA sekretāri Guntu Lukstiņu (gunta.lukstiņa@lps.lv; 
29188535). 

Gadījumā, ja pašvaldības priekšsēdētājs nevar ierasties uz 13.novembra 
sapulci, lūdzu, deleģējiet savas pašvaldības pārstāvi un par to informējiet LPPA 
sekretāri Guntu Lukstiņu.  
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LPS nesaskaņo 
 

• TM sagatavoto un kā MK lietu iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”” un tā anotāciju (Pielikums Nr.7); 

• TM sagatavoto un kā MK lietu iesniegto likumprojektu „Grozījumi 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un tā anotāciju (Pielikums Nr.8); 

• ZM sagatavoto likumprojektu „Meliorācijas likums” un pievienoto anotāciju 
(Pielikums Nr.9); 

• Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas elektronisko sakaru 
nozares politikas pamatnostādņu projektu 2009.-2013.gadam (VSS-1401) 
(Pielikums Nr.10); 

• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo 
ziņojumu „Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un 
informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un 
to padotības iestādēs” (VSS-1409) (Pielikums Nr.11); 

 
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-1526. Noteikumu projekts "Dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās 
organizācijās izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtība"  
VSS-1497. Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   
VSS-1498. Informatīvais ziņojums par likumā "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo 
ekonomisko zonu" doto deleģējumu izpildi  
VSS-1506. Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 25, Viļānos, Viļānu 
novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"   
VSS-1515. Noteikumu projekts "Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi"   
VSS-1513. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"   
VSS-1532. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.888 
"Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot 
valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""   
VSS-1510. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""   
VSS-1512. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""    
  
Latvijas Vēstnesī 
 
LV, 21.10.2009., Nr.167: 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.702 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1165  
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.43 "Aizsargjoslu 
ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1168  
Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas 



 7

un izmaksas kārtību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1176  
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības 
kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" 
īstenošanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1182  
Noteikumi par trūkumu novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1183  
Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1184  
Par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepciju 
Ministru kabineta rīkojums Nr.701  
Par M.Krastiņu 
Ministru kabineta rīkojums Nr.710 
 
LV, 21.10.2009., Nr.167: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība 
pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību un pielāgošanu" īstenošanai" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1185   
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1189  
Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.713 
 
LV, 22.10.2009., Nr.168: 
Grozījumi likumā "Par autoceļiem"  
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba 
samaksas noteikumi" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1191  
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" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1192  
Gada pārskatu sagatavošanas kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1193  
Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes 
kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1194 
 
LV, 23.10.2009., Nr.169: 
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumos Nr.408 "Noteikumi 
par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību 
izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1195   
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Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumos Nr.178 "Noteikumi par 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaiti un nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšanu un uzskaiti" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1196  
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.526 "Kārtība, kādā 
pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā 
pasākumā" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1198  
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1205 
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Līdz 1.decembrim piesakieties Eiropas Komisijas programmai „Jaunatne 
darbībā” 
 Mērķis veidot partnerības, lai apvienotu līdzekļus un pieredzi, lai palielinātu vietējā, 
reģionālajā vai Eiropas līmenī jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo īstenotu 
iniciatīvu ietekmi, kā arī iedvesmot un attīstīt iestādes un organizācijas, kuru mērķis ir 
palielināt ieguldījumu jaunatnē ar neformālās izglītības pasākumu, prasmju un 
kvalifikācijas pilnveides palīdzību, veicināt jaunatnes jomā strādājošo valsts iestāžu 
un nevalstisko organizāciju sinerģiju un sadarbību, sekmēt jauniešu vispārējā prasmju 
līmeņa palielināšanu, piešķirot prioritāti izglītībai un mācībām, kas jānodrošina 
mazkvalificētiem darbiniekiem un jauniem cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju, 
tostarp tiem, kuri agri pametuši skolu un jauniem cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, 
bezdarbniekiem, migrantiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 
Ar 2009. gada darba programmu var iepazīties tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/docs/ c_2008_5446-wp2009.pdf  
Pasākumu programmai ir jāsākas laika posmā no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2010. 
gada 1. septembrim. Pasākumu programmas ilgums var būt līdz pat diviem 
gadiem.  
Kopējais budžets, kas piešķirts projektu līdzfinansēšanai saskaņā ar šo aicinājumu 
iesniegt priekšlikumus, ir EUR 1 200 000. Katram projektam piešķirtā maksimālā 
dotācija nevar būt lielāka par EUR 100 000.  
Pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju pilns teksts un pieteikuma veidlapas ir 
pieejamas tīmekļa vietnē: 
 http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_6_en.php  
Papildu informācija pielikumā Nr.4. 
 
Lūgums pašvaldībām aizpildīt aptauju „Par Eiropas ekonomikas atveseļošanās 
plānu reģionos un pilsētās” 
ES Reģionu komitejas izstrādātās anketas mērķi: 
     - izvērtēt ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi pašvaldībās; 
     - sniegt sākotnējo novērtējumu pasākumiem, kas īstenoti vietējās un reģionālajās 
pašvaldībās Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plāna īstenošanā;   
     - stimulēt debates, kas nākotne veicinātu pārvarēt krīzi vietējās un reģionālajās 
pašvaldībās. 
Aptaujas anketa aizpildāma līdz 30.novembrim: 
http://portal.cor.europa.eu/lisbon/news/Pages/EERPSurvey.aspx 
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Anketas rezultāti tiks plaši izplatīti un izmantoti Eiropas komisijas un citu ES 
iestāžu darbā. 
 

LPS praktikante Inese Lazda, Brisele@lps.lv   
 
Līdz 29.oktobrim uz e-pastu ilze.ciganska@lps.lv LPS aicina pašvaldības pieteikt 
stažierus strukturālajai stažieru programmai Eiropas Komisijā. Stažieru 
programma sāksies 2010.gada 1. vai 16.martā. Latvijai ir piešķirtas divas stažieru 
vietas. Plašāku informāciju skatiet pielikumā Nr.13. Pieteikumam jāpievieno 
apliecinājums segt ar stažēšanos saistītos izdevumus (ceļa naudu, transporta 
izdevumus, dienas naudu, viesnīcas izdevumus vai īres maksu, veselības 
apdrošināšanu, kā arī saglabāt darba algu un veikt valsts obligātās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas). 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

29356019 
Dace.zvirbule@lps.lv   

 
 
 


