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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

 
Šonedēļ 
 
13. oktobrī notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas kārtējā 
sēde, kuras centrā bija plānošanas problēmas. RAPLM Attīstības plānošanas 
departamenta direktore Ilona Raugze skaidroja attīstības programmu izstrādes 
kārtību, jo pēc novadu izveides ir spēkā tikai 38 plānošanas dokumenti. I. Raugze gan 
mudināja iepriekšējos pagastu attīstības plānus gluži nemest laukā, bet izmantot tos kā 
labas iestrādes, radot jaunos dokumentus. Lai finansiāli atvieglotu šo procesu, 
nākamgad plānots attīstības programmu izstrādei novirzīt 3 miljonus latu ES 
struktūrfondu finansējuma. RAPLM pārstāve informēja, ka kopš septembra vidus 
ministrijas interneta mājaslapā ir publicēti “Metodiskie ieteikumi attīstības 
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.” 
 
Telpiskās plānošanas departamenta direktore Ingūna Urtāne pastāstīja par 
jaunumiem Telpiskās plānošanas likuma sagatavošanā, jo 2009. gada 14. jūlijā 
Ministru kabinets apstiprināja Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju, kas 
paredz būtiskas izmaiņas plānošanas jomā. Detalizētāka diskusija par to paredzēta 
nākamajā Teritoriālplānotāju asociācijas sanāksmē. 
 
LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par gaidāmajiem grozījumiem Meža 
likumā, kuru plānots atvērt ar visnotaļ atzīstamu ieceri – mazināt administratīvo 
slogu. Viņa izvirzīja priekšlikumu izveidot darba grupu gaidāmo grozījumu 
izvērtēšanai no pašvaldību viedokļa, jo Meža likums ir saistošs ne tikai tām 
pašvaldībām, kuras ir meža īpašnieces, bet faktiski visām, kuru teritorijā ir kaut 
neliela meža platība. Padomniece minēja likuma pantus, kuros vajadzētu iedziļināties, 
piemēram, mežs kā rekreācijas vieta, mežs un nodokļi, jaunais termins – atmežošana 
līdztekus jau labi pazīstamajai apmežošanai, valsts mežu atsavināšana par labu 
pašvaldībām u.c. Komitejas locekļi izveidoja darba grupu 11 cilvēku sastāvā, aicinot 
tai pievienoties vēl citus interesentus un sūtīt savus priekšlikumus sniedzes@lps.lv. 
 
 13.oktobrī notika LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde. Pirmajā 
daļā par savas sfēras aktuālajām problēmām šā brīža mainīgajā situācijā pastāstīja 
pirms diviem gadiem LPS paspārnē izveidotās Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes 
institūciju apvienības (LPSAIA) priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs. Viņš uzsvēra, 
ka apvienības veiksme ir sadarbība ar LPS, kura palīdz pašvaldību pansionātu 
problēmas risināt valstiskā līmenī. Tomēr nākamā gada izdzīvošanu apdraud līdz 250 
latiem samazinātais valsts finansējums personām, kuras aprūpes iestādēs ievietotas 
līdz 1998. gadam, jo faktiskās izmaksas ir ap 300 latiem. Jaunos budžetus gatavo, 
rēķinoties ar pašu nopelnīto. Krīzes situācijā sarūk pansionātu iemītnieku skaits, jo 
tuvinieki nereti nespēj piemaksāt nepieciešamo papildsummu par uzturēšanos aprūpes 
iestādē vai arī sirmgalvja pensija nepieciešama viņa tuvinieku izdzīvošanai. Turklāt 
situāciju sarežģī oficiāli nereģistrētie pakalpojuma sniedzēji, kuri var piedāvāt zemāku 

     Nr.40 

16.10.2009.



 2

cenu. Visi iepriekš minētie momenti, kā arī alternatīvās iespējas – dienas aprūpe, 
sociālo dzīvokļu programma un tml, liek domāt, ka nākotnē daļu pansionātu nāksies 
slēgt vai arī tos apvienot. Komitejas sēdē izskanēja arī bažas, ka nākotnē varētu 
sākties kaimiņu “cīkstēšanās” par vecajiem ļaudīm, līdzīgi kā dažviet jau risinās cīniņi 
par skolēniem. Papildproblēmu rada fakts, ka pēdējos gados pansionātos ievieto 
arvien jaunākus cilvēkus, kurus tātad nāksies uzturēt ilgāku laiku. Diemžēl viņu 
nevarības pamatā ir alkoholisms. LPS padomniece Silvija Šimfa pansionātu likstās 
saskata radniecību ar samilzušajām veselības aprūpes problēmām, jo arī sociālās 
aprūpes iestādēs pēdējo gadu laikā tika investēti lieli līdzekļi, tos remontējot un 
paplašinot. Diemžēl tas notika bez nākotnes vīzijas – atbilstošas stratēģijas un 
plānošanas. Pastāvot cenu dempingam aprūpes jomā, tomēr nedrīkstētu zust kvalitāte. 
Tika nolemts sarunās ar Labklājības ministriju tomēr uzturēt prasību par valsts 
dotācijas saglabāšanu līdzšinējā līmenī personām, kuras aprūpes iestādēs ievietotas 
līdz 1998. gadam. 
S. Šimfa aicināja pašvaldību un sociālo dienestu vadītājus izteikt savu viedokli par 
gaidāmo valdības plānu, kas paredz nākotnē sociālās aprūpes centrus apvienot 
reģionālajos aprūpes centros, samazinot administratīvos izdevumus. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš SAC iedalījumam reģionos. Komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks 
izteica bažas par to, cik kvalitatīva būs šādas lielas saimniecības pārraudzība, 
salīdzinot to ar kolektivizācijas bēdīgo pieredzi  
 
Silvija Šimfa iepazīstināja klātesošos ar jauno projektu – “Latvenergo” dāvinājumu 
trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. 100 000 mājsaimniecības saņems elektrības 
norēķinu kartes, ar kurām apmaksāt 500 kilovatstundu elektrības patēriņu. LPS izteica 
gatavību iesaistīties šajā projektā tāpēc, lai labā iecere iespējami drīz realizētos dzīvē. 
LPS darbinieki, konsultējoties ar visdažādāko iestāžu speciālistiem, izveidojuši 
dāvinājuma-ziedojuma līguma projektu, kurā centušies paredzēt dažādus iespējamos 
klupšanas akmeņus un sarežģījumus. Dokumentu pakete ir iesniegta Finanšu 
ministrijā, tāpēc pagaidām S. Šimfa tikai iepazīstināja komitejas locekļus ar iespējamo 
risinājumu, kurā liela atbildība gulsies uz pašvaldību sociālajiem darbiniekiem. Jau 
tagad viņi var sākt konkretizēt attiecīgo personu skaitu, ietverot trīs grupas – trūcīgos 
GMI saņēmējus, trūcīgās ģimenes ar bērniem un citus trūcīgos. Saskaņā ar šiem 
sarakstiem LPS iedalīs pašvaldībām noteiktu daudzumu karšu. Konkrētāku 
informāciju varēs sniegt, kad būs nokārtotas formalitātes. 
 
Noslēgumā diskusija skāra 11. oktobrī TV3 raidījumā “Nekā personīga” izskanējušo 
informāciju par to, ka zāļu lieltirgotāju firma “Recipe Plus” nodibinātais “Veselības 
aprūpes fonds” vēlas iesaistīties Latvijas lauku slimnīcu glābšanā. Sēdes dalībnieku 
viedokļi bija pretrunīgi, jo arī vairāki komitejas locekļi savos novados jau saskārušies 
ar šo piedāvājumu. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis ieteica veselības aprūpes 
sistēmas glābšanai izmantot ikvienu iespēju, Ja pastāv drauds lauku slimnīcas ēkai un 
aparatūrai iet postā situācijā, kad pašvaldībām nav finanšu resursu, lai glābtu 
iedzīvotājiem bezgala svarīgo iestādi, pašvaldībai tomēr jācenšas meklēt citus 
risinājumus, ieskaitot sadarbību ar privāto biznesu. Tomēr vienprātīga bija doma – šo 
jautājumu analizēt dziļāk, kā arī sekot tālākai notikumu attīstībai, jo skaidrs, ka arī 
veselības aprūpe ir viena no “drošības spilvena” sastāvdaļām.. 
 
 
 
 



 3

 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 

Otrdien, 20.oktobrī pulksten 13:00 LPS mītnē notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas sarunas par šādām tēmām: 

• 5-6 gadīgo apmācība un reformas 1.klasē; 
• Speciālo skolu tīkls; 
• Finansēšanas mehānisms privātskolām; 
• Skolēnu pārvadājumi; 
• Kritēriji finansējuma sadalē (blīvuma koeficients, u.c.); 
• Koeficients lauku skolām un sākumskolām (1. – 4.kl.), aprēķinot 

finansējumu uz skolēnu skaitu; 
• Reģionālo koeficientu pierobežas pašvaldībām ar zemu iedzīvotāju blīvumu 

valsts mērķdotāciju aprēķināšana; 
• Interešu izglītības prioritātes un finansējums. 

 
Sarunās no IZM piedalās: 
K.Vāgnere, J.Gaigals, G.Rēvalde, A.Stankevičs, I. Štāle, I.Juhņēviča 
 
Viedokļu saskaņošanai sapulce LPS mītnē (1.stāvā) plkst. 1200. 
 
 
Piektdien, 23.oktobrī plkst. 9.30 LPS mītnē notiks Novadu apvienības valdes sēde 
 
Piektdien, 23.oktobrī plkst. 10.30 LPS mītnē notiks LPS valdes sēde.  
 
Piektdien, 23.oktobrī plkst. 12.00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības domes 
sēde, kurā apspriedīs Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 
domstarpību un vienošanās protokolu. Sēdē arī apstiprinās sarunu grupu ar 
ministrijām sastāvu.  
 
 

30.oktobrī notiks konference „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem” no plkst. 
10.00 līdz 15:30 viesnīcā RĪGA (Aspazijas bulvārī 22, Rīgā). 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. 

Šādā konferencē ir īpaši svarīgi, lai piedalās pašvaldību pārstāvji (kaut lielo pilsētu), 
jo no to izpratnes par karjeras attīstības atbalstu jauniešiem un karjeras izglītības 
īstenošanu skolās ir atkarīga gan skolu misijas izpratne, gan atbilstošu pasākumu 
kompleksa kvalitāte. Konferences programma un plašāku informāciju lasiet 1. un  
2. pielikumos. 
Lūdzam apstiprināt savu iespēju piedalīties konferencē „Karjeras attīstības atbalsts 
skolēniem” līdz 26.oktobrim pa tālruni 67830829 vai pa e-pastu 
brigita.mikelsone@viaa.gov.lv 
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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-1493. Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu 
pašvaldību īpašumā"   
VSS-1467. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti"  
VSS-1476. Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, 
saglabāšanu valsts īpašumā"  
VSS-1485. Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 
samaksas kārtību un apmēru"  
VSS-1487. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija 
noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  
VSS-1488. Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāna projekts 
2010.–2012.gadam  
VSS-1490. Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas projekts 
VSS-1492. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra 
noteikumos Nr.733 "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma 
pazīmju klasifikācijas noteikumi"" 
VSS-1481.  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības 
mācību iestāžu ēkās" nolikums"  
 
 

  
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Eiropas Komisijas (EK) Vides ģenerāldirektorāts izstrādājis ziņojumu „Vadlīnijas 
pašvaldībām klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu izstrādei” (Design of 
guidelines for the elaboration of Regional Climate Change Adaptations Strategies”: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/pdf/RAS%20Final%20Report.pdf  
Papildu info par klimata pārmaiņām: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm  
 
Nācis klajā pilsētu mobilitātes rīcības plāns: 
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm 2012.gadā EK 
veiks pārskatu par rīcības plāna īstenošanu.  
 
EK vēlas pārskatīt dzeramā ūdens direktīvu, mainīt ūdens kvalitātes parametrus, 
pat noteikt ūdens kvalitātes pārbaudes ūdens apgādātājam, kurš veic ūdens padevi 
mazāk nekā 50 cilvēkiem. LPS iebildīs pret direktīvas izmaiņām.  
Internetā ir ES Reģionu komitejas aptauja (36 jautājumi) ieinteresētajām pusēm, uz 
kuru atbildes jāsniedz līdz 25.novembrim: 
http://www.selectsurvey.cor.europa.eu/corsur/TakeSurvey.asp?PageNumber=1&Surv
eyID=3KJ7p4MK7mlKG  
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19.oktobrī Polijā norisināsies ES Reģionu komitejas Ilgtspējīgas attīstības 
komisijas (DEVE) sēde, kurā piedalīsies Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Bartkevičs un Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs. Sēdē tiks 
skatīts atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu 
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) 
un priekšlikums direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(WEEE); atzinums par Zaļo grāmatu par kopējās zivsaimniecības politikas reformu un 
pašiniciatīvas atzinums par tematu “ES mežsaimniecības politika īpašā saistībā ar 
“20-20-20” mērķiem klimata pārmaiņu jomā”. Sanāksmes dalībnieki iepazīsies ar 
Toruņas pilsētas Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbību un piedalīsies 
seminārā “Pielāgošanās klimata pārmaiņām: vietējā un reģionālā politika Eiropas un 
dalībvalstu aspektā”. Seminārā tiks apspriesti vietējo un reģionālo pašvaldību 
paraugprakses piemēri saistībā ar veiksmīgu pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
risku mazinoši pasākumi, ņemot vērā ES mērķus līdz 2020. gadam energoefektivitātes 
un atjaunojamu enerģijas resursu izmantošanas jomā. Paturot prātā minētos mērķus, 
tiks apspriesta noturīga mežu pārvaldība.  
https://toad.cor.europa.eu/CORAgendas.aspx?body=DEVE-IV  
 
 

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

  
 
 
 


