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IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ  
 
8.janvārī notika šogad pirmā Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde, kurā lēma LPS domes sēdi 
sasaukt 14.februārī. LPS domes sēdē aicinās piedalīties Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, Finanšu 
Ministru Andri Vilku un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu, kā arī sēdē 
vēlas piedalīties Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, lai ar pašvaldību vadītājiem apspriestu Eiro 
ieviešanu.  
Valde apsprieda arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto pamatnostādņu 
projektu "Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam". „Pamatnostādņu projekts vēl pagaidām 
nav apstiprināts, kā arī tas nav rakstīts saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu (NAP), pie tā vēl nepieciešams 
rūpīgi strādāt”, atzina LPS padomnieks Jānis Piešiņš. 
Valdes sēdē LPS padomniece Vineta Reitere informēja par situāciju ar grozījumiem Likumā par 
pašvaldībām, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā. LPS valde  pauda viedokli, ka  minētie grozījumi saistībā ar 
amatu savienošanas ierobežojumiem deputātiem  ir nesamērīgi un sasteigti, tādējādi  tie nebūtu 
attiecināmi jau uz 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, līdz kurām ir atlicis ļoti nedaudz laika.  
Valdībā šobrīd izstrādā Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu. LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis vērsa uzmanību uz faktu, ka likumprojektā ir virkne strīdīgu detaļu. Jāizvērtē jautājumi, par kuriem 
var ierosināt referendumu. Referendumu teorētiski var rīkot par jautājumiem, kuri ir pašvaldības 
kompetencē un atbilsta tās finansiālajām iespējām, taču nevar pieļaut gadījumu, ka rīko referendumu, kura 
rezultātā tiek atlaista dome par nelikumīgiem jautājumiem vai lietām, ko pašvaldība  nevar un nedrīkst 
izpildīt. 
Sīkāk par valdes sēdi lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2902  
 

*** 

10.janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā pirmā pašvaldību uzņēmējdarbības pārstāvju 
darba grupa - diskusiju seminārs. Mērķis ir pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla izveide. Darba 
diskusijas rezultātā plānots panākt produktīvu un saskanīgu sadarbību starp pašvaldībām, lai kopīgi 
apvienojot spēkus, rastu labāko veidu kā stiprināt un attīstīs uzņēmējdarbību reģionā, pilsētā, lauku 
teritorijā un pagastā.  
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK 

Otrdien, 15.janvārī, notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde. Darba kārtībā plānots runāt par Latvijas Sarkanā Krusta projekta „Mūža atvasara” aktivitātēm un tā 
rezultātā tapušajiem produktiem. LPS padomniece Sniedze Sproģe informēs par pārtikas iepirkumiem 
pašvaldību institūcijās. Sēdes noslēgumā plānots apspriest Reģionālās politikas pamatnostādņu līdz 
2020.gadam projekta pielikumu - „Vēlamais publisko fizisko pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši 
apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi)”. 

Sēde kā ierasts notiks LPS telpās (Mazā Pils ielā 1, Rīgā, 4.stāva sanāksmju zālē) no plkst. 10:00 līdz 12:00. 

*** 
15.janvārī notiks Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā plānots apspriest 

Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam projektu, kā arī apspriedīs vēlamos Meliorācijas 

likuma grozījumus. Vēl viens no darba kārtības jautājumiem ir par meliorācijas kadastra darbību – valsts un 

Eiropas Savienības investīciju meliorācijas sistēmu sakārtošanā.  

Sēde kā ierasts notiks LPS telpās (Mazā Pils ielā 1, Rīgā, 4.stāva sanāksmju zālē) no plkst. 13:00 līdz 15:00.  

 

*** 
Ceturtdien, 17.janvārī, plkst. 10:00 LPS organizē tikšanos ar Eiro projekta vadītāju Daci Kalsoni, kura 

informēs par eiro ieviešanas aspektiem: sniegs vispārēju informāciju un detalizētāk pastāstīs par vadlīnijām 

pašvaldībām. Šoreiz arī seminārā plānots runāt par grāmatvedības un nodokļu vadlīnijām. D.Kalsones 

stāstījums tiks pārraidīts tiešraidē internetā. Būs arī iespēja uzdot konkrētus jautājumus un saņemt 

atbildes.  

Lai vērotu tiešraidi internetā: 

1. atveriet LPS mājas lapā www.lps.lv sadaļu „Semināri – Tiešraide” vai šo saiti: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/  

2. Ja vērojat tiešraidi LPS mājas lapā, jautājumu uzdošanai izmantojiet šādus resursus: 
 E-pasts – lasma.ubele@lps.lv 
 Twitter #lps_lv, konts: http://twitter.com/lps_lv  

3. Lai tiešraidē vērotu un uzdotu jautājumus izmantojiet Microsoft Lync rīku: 
Lai izmantotu šo iespēju, tad, vispirms jāuzstāda Lync programma. Uzstādīšanas pamācības 

video: http://www.youtube.com/watch?v=elkyS8cIDC4&feature=youtu.be   

Kad programma uzstādīta jāatver saite:  https://meet.lync.com/lpslv/guntars/NQDSB35D   un 

jāpievienojas sanāksmei. 

Ja ir vēlēšanās piedalīties sarunā klātienē, laipni aicināti LPS 4.stāva zālē plkst. 10:00.  

*** 
Ceturtdien, 17.janvārī, notiks LPS valdes pārstāju tikšanās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, 

Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un finanšu ministru Andri Vilku. 

*** 
14. februārī plānots sasaukt Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdi.  

 

 
 
LPS NESASKAŅO 
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 Par pamatnostādņu projektu „Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam” (Pielikums 

Nr.1) 
 Par aktualizēto informatīvo ziņojumu „Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes 

protokollēmuma Nr.66 31.§ „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados”” 4.punktā doto uzdevumu izpildi” 
(Pielikums Nr.2) 

 Par likumprojektu „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”; Par likumprojektu „Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”; Par likumprojektu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatā”(Pielikums Nr.3) 

 Par sagatavotā informatīvā ziņojuma „Par Eiropas Savienības fondu investīciju prioritātēm Latvijā 
2014.-2020.gada plānošanas periodam” projektu(Pielikums Nr.4) 

 
LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 
VSS-18 - Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo 
īpašumu pārdošanu""  
 
VSS-19 - Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  
 
VSS-20 - Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo 
māju nodošanu privatizācijai""  
 
VSS-21 - Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  
 
VSS-23 - Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.– 2016.gadam noteikto uzdevumu 
izpildi"  
 
VSS-4 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"" 
 
VSS-30 - Koncepcijas projekts "Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra 
pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem"  
 
VSS-11 - Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta 
invaliditāte"  
 
VSS-26 - Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V21" Mārupes novadā, nodošanu Mārupes novada pašvaldības 
īpašumā"  
 
VSS-10 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes 
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" 
 
VSS-29 - Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par 
korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

 
No 7. – 23.janvārim uzņēmumi, organizācijas un pašvaldības ir aicināti pieteikt 

vakances ikgadējai karjeras izglītības akcijai „Ēnu diena”, kas šogad notiks 13. februārī. 

Akciju ar Swedbank atbalstu organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – 

Young Enterprise Latvija.  

Ēnu diena Latvijas skolu jauniešiem dod iespēju pavadīt vairākas stundas kopā ar interesējošas profesijas 
pārstāvi un praksē iepazīt savas nākotnes nodarbes visdažādākos aspektus. Darbiniekiem Ēnu diena ir 
lieliska iespēja iedvesmot savus nākamos kolēģus mērķtiecīgai karjerai, kā arī iespēja paskatīties uz savu 
profesiju un tās ikdienu no malas.  

Reģistrēt savas piedāvātās Ēnu dienas vakances līdz 23.janvārim vortālā www.enudiena.lv. 

Skolēnu pieteikumi Ēnu dienai tiks pieņemti līdz 30.janvārim. Līdz 5.februārim uzņēmumiem sistēmā būs 

jāapstiprina izvēlētās „ēnas”.  

Ja Jums rodas jautājumi par akcijas norisi, lūdzu sazināties ar JA-YE Latvija mārketinga vadītāju 

Sintiju Lasi. E-pasts: sintija@jal.lv; kontakttālrunis: +37122088990 

*** 

Aicina piedalīties Latvijas uzņēmējus delegācijā LR Ministru prezidenta Valda Dombrovska oficiālajā vizītē Moldovas 

Republikā š.g. 20.-21.februārī. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās kārtība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/valsts-vizite-moldova-2013 . 

 

*** 
Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība piedāvā iespēju līdz 2013. gada 23.janvārim iesniegt projektu 

pieteikumus programmas “Kultūras un radošo industriju platformas” konkursā. Tas sniegs iespēju 

Latvijai un citām Ziemeļu Dimensijas valstīm pretendēt uz finansējumu, lai stiprinātu sadarbību radošo 

industriju sektorā un veicinātu valstu ekonomikas izaugsmi.  

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība ar jauno projektu konkursu iepazīstināja konferencē „Diskutējot 
par finanšu iespējām kultūras un radošajām industrijām Ziemeļu Dimensijas reģionā”, kas notika Varšavā šī 
gada decembra sākumā. 
Vairāk lasiet: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2992.  
 

*** 

 
PIELIKUMOS  

 Pielikums Nr.1 ;2 ;3 ;4 - LPS nesaskaņojumi 
 

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv  

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
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