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Šonedēļ 
 
Otrdien, 29. septembrī, notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde. Par valsts pārvaldes funkciju audita rezultātiem sēdē ziņoja LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis. Viņš atgādināja, ka jau 90. gadu vidū bija iecere pārskatīt 
valstij neraksturīgās funkcijas un daļu no tām nodot pašvaldībām, veicinot 
decentralizāciju. Diemžēl, gatavojoties iestājai Eiropas Savienībā, notika pretējais –
tika pieņemti arvien jauni normatīvie akti un tika veidotas aģentūras, kuru uzdevums 
bija uzraudzīt šo aktu izpildi. Krīze un naudas trūkums Valsts kasē lika atgriezties pie 
sen aizmirstā funkciju audita. M. Pūķis pastāstīja par savu dalību Funkciju audita 
komisijas sēdēs, par to, kāpēc ir sarežģīti novērst dublējošās funkcijas starp 
ministrijām un apvienot aģentūras. Diemžēl krīzes situācijā joprojām nav pieņemts 
neviens būtisks lēmums, kas stabilizētu situāciju valstī, izredzes atdzīvināt privāto 
sektoru turpina sarukt. LPS jau gadu mijā pieņēma virkni lēmumu, aicinot valdību 
ieguldīt vairākus simtus miljonu pašvaldību investīciju projektos. Kad šovasar līdzīgi 
rīkojās vairāku ES valstu pašvaldību asociācijas, bija skaidrs, ka LPS uzstādījums 
bijis pareizs, taču – nesadzirdēts. Turpinot stāstījumu par Funkciju audita komisijas 
darbu, M. Pūķis paskaidroja, ka valstī ir izskaitļots aptuveni 1100 funkciju, kuru 
svarīgumu 5 ballu sistēmā novērtēja ministrijas, pēc tam, jau nedaudz samazinātu 
skaitu vērtēja arī “sociālie partneri”. Viņu viedoklis palika nemainīgs: jāsaglabā un 
jāfinansē pirmkārt valsts un tās iedzīvotāju eksistencei vitāli svarīgās funkcijas – 
cilvēku dzīvības, veselības, izglītības, sociālā palīdzības nodrošināšana un 
uzņēmējdarbības atdzīvināšana. Tāpēc sociālo partneru vērtējums krasi atšķīrās no 
ministriju viedokļa, toties, to īstenojot, varētu ietaupīt 700 – 800 miljonus latu. 
Diemžēl šie priekšlikumi tika uztverti kā pārāk skarbi. Krīzes likumu, kuru pieņēma 
Ministru kabinets, vienbalsīgi noraidīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisija. Tomēr Māris Pūķis uzsvēra, ka krīze tomēr nesusi revolucionāras pārmaiņas 
valsts pārvaldē, tāpēc ir pamats cerēt, ka nākotnē arvien samazināsies valsts iespējas 
iejaukties pašvaldību un privātā sektora darbībā. Viņš mudināja pašvaldību vadītājus 
par katru reālajā pašvaldību darbā lieku vai traucējošu funkciju operatīvi ziņot LPS 
vai RAPLM. 
 
Ar M. Pūķa ziņojumu sasaucās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas Attīstības plānošanas uzraudzības departamenta direktora Arta 
Grīnberga prezentācija “Latvijas stratēģiskās attīstības plāna krīzes situācijai 
uzdevumi pašvaldībām”. 
 
3. Sēdes turpinājumā tika izskatīts LPS un Zemkopības ministrijas sarunu jautājums 
par Pašvaldību atbalstu mājražošanai un vietējam produktam. ((Ministru kabineta 
noteikumu projekts “Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību 
saskaņojamos tirdzniecības veidos”). Par šo jautājumu ziņoja Zemkopības 
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ministrijas Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta direktora vietniece 
Arlita Sedmale. Uzsākot darbu pie MK noteikumu projekta, ZM uzstādījums bija 
legalizēt un atvieglot “zemnieku tirgus” statusu un veicināt tiešo tirdzniecību ar 
lauksaimniecības un pārtikas produktiem. Tāpēc tika panākts kompromiss ar EM 
mainīt “ielu tirdzniecības” statusu un iekļaut sarakstā pārtikas produktu tirdzniecību. 
Kā papildus punkts tika iekļauts mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti, kurus varēs 
tirgot ielu tirdzniecībā. Mājas apstākļos pārtikas produktus ražo arvien vairāk, sakarā 
ar ekonomisko situāciju, taču, ņemot vērā, ka likumdošanā ir noteikti atvieglojumi 
higiēnas prasību ievērošanā šādiem ražotājiem, pārtikas produktus drīkst realizēt tikai 
tieši galapatērētājam, tas nozīmē ražošanas vietā vai vietējā tirgū. 
 
Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja 
nolēma: 
 
1. Nesaskaņot Noteikumu projekta “Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas 
kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos” 7.punkta apakšpunktus u.c. 
saistītos punktus, kam ir tikai rekomendējošs raksturs, uzskatot, ka ielu tirdzniecības 
organizēšana ir reglamentējama konkrētā pašvaldībā saistošo noteikumu noteiktā 
kārtībā. 
2. Nesaskaņot Noteikumu projekta “Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas 
kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos” 15.punktu, jo arī 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana nosakāma saskaņā ar konkrētas 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem; 
3. Nesaskaņot Noteikumu projekta “Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas 
kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos” 66.punktu un citus saistošos 
punktus, jo pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” nevar uzlikt veikt daļu 
no valsts ikdienas funkcijām (Valsts ieņēmumu dienesta un policijas kontroles 
funkcijas). 
 
 
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 6.oktobrī notiks Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
sanāksme. Sākums pulksten 11:00. Darba kārtībā paredzēts noklausīties LPPA 
priekšsēža E. Pētersona sniegtu pārskatu par LPPA darbību 2004. – 2009.gadam. Tad 
sekos LPPA priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas, kā arī sekretāra apstiprināšana. 
RAPLM vecākā referente Dace Granta ziņos par Piekrastes telpiskās attīstības 
stratēģiju un tajā iekļautajām rīcību politikām un rīcībām. Pašvaldības no Zemkopības 
ministrijas pārstāvjiem saņems informāciju pašvaldību iespējām infrastruktūras 
uzlabošanai ar Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu palīdzību.  
 
 
Piektdienā, 9.oktobrī, plkst. 11.00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas 
konferenču zālē Rīgā, Daugavpils ielā 31 notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksme, veltīta vispārējās un profesionālās izglītības iespēju ierobežošanai un no 
tās izrietošajai ietekmei uz iedzīvotājiem, ekonomiku un pašvaldībām, kā arī 
ūdenssaimniecības projektu īstenošanas iespējām apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000. Sanāksmes darba kārtību lūdzam skatīties 1. pielikumā. Laipni lūgti 
arī pašvaldību deputāti un darbinieki, kam interesē darba kārtībā minētie jautājumi. 
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                                                                                  Bruno Otersons, 67221102 vai 29197606 
 
 

    
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- 1378. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestāde izvēlās piedāvājumu valsts vai 
pašvaldības kustamās mantas maiņai un gadījumi, kuros var nenoskaidrot valsts 
iestāžu vajadzību pēc citām valsts iestādēm nevajadzīgas kustamās mantas"  
VSS- 1378 
 
VSS- 1408 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija 
noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un 
šo joslu platumu""  
VSS- 1375. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 
noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un 
šo fondu ieviešanu""  
VSS- 1405. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, 
nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  
VSS- 1400. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" 
VSS- 1425. Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības 
Rīgas pilsētas pašvaldībai"  
 VSS- 1428 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 
16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  
VSS- 1429. Noteikumu projekts "Valsts sporta centra nolikums” 
VSS- 1409. Informatīvais ziņojums par Microsoft infrastruktūras programmatūras 
izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām 
ministrijās un to padotības iestādēs  
VSS- 1410. Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada 
domes deputāta apliecības paraugu"  
VSS- 1401.  Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 
projekts 2009.-2013.gadam  
VSS- 1374. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā" 
VSS- 1388 .Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija 
noteikumos Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""  
VSS- 1390.Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  
 
 
 

  
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
5. – 7. oktobrim Briselē notiks ES Reģionu komitejas plenārsesija, kurā galvenais 
skatāmais jautājums būs cīņa ar klimata pārmaiņu sekām un gatavošanās 
Kopenhāgenas samitam reģionu un pilsētu līmenī. Reģionu komitejā Latvijas 
pašvaldības pārstāvēs delegācija šādā sastāvā: Edvins Bartkevičs, Ogres novada 
domes priekšsēdētājs, Indra Rassa, Saldus novada domes priekšsēdētāja, Aleksandrs 



 4

Lielmežs, Mālpils novada domes priekšsēdētājs, Andris Elksnītis, Dobeles novada 
domes deputāts un Guntars Krieviņš, Liepājas domes deputāts. 
 
5.-8. oktobrī Briselē notiek OpenDays jeb Regionu atverto durvju dienas, kuru 
laikā notiek vairāk nekā 200 dažādi semināri, kuros piedalās apmeram 5000 
dalībnieku no dažādam valstīm. Latviju šogad pārstāv Rīga, Vidzemes reģions un 
Daugavpils pilsēta. Daina Kriviņa no Daugavpils piedalīsies seminārā par pārrobežu 
sadarbību un papildinās Lietuvas pārstāvja prezentāciju par Zarasai un Daugavpils 
sadarbības projektiem. Semināra laikā tiks sagatavots stends ar Latvijas pašvaldību 
materiāliem.  
Vairāk info par semināru, kurā LATVIJA/Daugavpils ir oficiāslais partneris (06C01): 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/doc/pdf/Pgr_Final_Web.pdf  
  
7.oktobrī ES Reģionu komitejas Latvijas delegācija un LPS parstāvji  tiekas ar 
Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem ar mērķi informēt par pašvaldību viedokli 
aktuālos ES dienas kartības jautājumos un pārrunāt sadarbības iespējas kopēja 
viedokļa pārstāvēšanai. 

 
 

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
 

Dažādi  

Aicina pašvaldību jaunatnes lietu speciālistus (jaunatnes lietu koordinatorus) un 
jauniešu centru (jaunatnes iniciatīvu centru) vadītājus pieteikties dalībai pieredzes 
apmaiņas seminārā par jauniešu centru darbību Vācijā, kas notiks laikā no 2009.gada 
25. līdz 31.oktobrim Frankfurtē. 

Pieredzes apmaiņas seminārs tiek organizēts saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts 
programmas 3.1. apakšsadaļu „Starptautisku protokolu par sadarbību jaunatnes 
politikas jomā īstenošana ar Beļģiju (Flandriju) un Vāciju”. 

Pieredzes apmaiņas semināra mērķi: 

• Nodrošināt pašvaldību jauniešu centru (jaunatnes iniciatīvu centru) vadītāju 
un jaunatnes lietu speciālistu (jaunatnes lietu koordinatoru) pieredzes 
apmaiņu par jauniešu centru darbību, attīstot turpmāku ilgtermiņa sadarbību 
starp Vācijas un Latvijas pašvaldībām jaunatnes jomā.  

• Pilnveidot pašvaldību jauniešu centru (jaunatnes iniciatīvu centru) vadītāju un 
jaunatnes lietu speciālistu (jaunatnes lietu koordinatoru) zināšanas, 
kompetences un prasmes  darbā ar jaunatni.    

Pieredzes apmaiņas semināra ietvaros ir paredzētas vairākas vizītes uz dažādu 
darbības virzienu jauniešu centriem (jauniešu tikšanās vietām) Frankfurtē, kā arī ir 
plānotas diskusijas un praktiskās nodarbības starp Latvijas un Vācijas darbā ar 
jaunatni iesaistītajām personām par tādām tēmām kā: jauniešu bezdarbs, darbs ar ielu 
bērniem, konsultācijas jauniešiem, brīvā laika lietderīga pavadīšana u.c. Pieredzes 
apmaiņas semināra ietvaros notiks arī tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, kuras 
ir dibinātājorganizācijas vairākiem jauniešu centriem Frankfurtē, tajā skaitā ir plānota 
arī semināra dalībnieku dalība apaļā galda diskusijā ar Frankfurtes Jaunatnes lietu 
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departamenta pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citām darbā ar 
jaunatni iesaistītajām personām.   

Dalībai seminārā var pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti (jaunatnes 
lietu koordinatori), jauniešu centru (jaunatnes iniciatīvu centru) vadītāji un 
darbinieki.   

Prasības dalībniekiem: 

• pieredze darbā ar jaunatni jauniešu centrā (jaunatnes iniciatīvu centrā) un 
dalība jaunatnes politikas īstenošanā vietējā mērogā;  

• aktīva līdzdarbošanās semināra laikā plānotajās diskusijās, nodrošinot 
informācijas un pieredzes apmaiņu;  

• ir vēlamas, bet ne obligātas zināšanas vācu valodā, lai veiksmīgāk attīstītu 
turpmāku sadarbību jauniešu centru starpā (semināra ietvaros Vācijā būs 
pieejami tulka pakalpojumi);  

• iespēja būt klāt pilnu semināra programmas laiku.  

Vācijas puses semināra organizatori sedz uzturēšanās izdevumus semināra laikā. 
Izglītības un zinātnes ministrija semināra dalībniekiem no Latvijas sedz ceļa 
izdevumus 150 LVL apjomā.    

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas Politikas koordinācijas  departamenta Jaunatnes politikas nodaļas 
pārvaldes vecāko referenti Mariku Galilejevu (tālr. 67356487, e-pasts: 
marika.galilejeva@izm.gov.lv).  

Pieteikt dalību seminārā var, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-
pasta adresi: marika.galilejeva@izm.gov.lv līdz 2009.gada 4.oktobrim. 

4.,5.pielikumos – programma un pieteikuma anketa. 

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

  
 
 
 


