
 
 

 

INFORMĀCIJAI UN DARBAM 
www.lps.lv 

 

 
ŠONEDĒĻ 
 

Otrdien, 20.novembrī notika LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēde, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
pārstāvji. IZM Sporta un jaunatnes departamenta direktore Ulrika 
Auniņa - Naumova un direktora vietniece jaunatnes jomā Diāna 
Sīmansone informēja par valsts atbalstu darbā ar jaunatni 
īstenošanai pašvaldībās, informatīvajām kampaņām jauniešiem 
par brīvprātīgo darbu un apmācībām jaunatnes lietu speciālista 
kvalifikācijas ieguvei. Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
ietvaros 2013.gadā plānotas 29 apmācību programmas 
jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem par sociālām, 

digitālām kompetencēm un neformālo izglītību. Vairāk informācijas par apmācībām - Jaunatnes Starptautisko 
programmu aģentūras mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv. 2013.gadā Jaunatnes politikas valsts programmā 
pašvaldību projektu atbalstam ir paredzēti 100 000 LVL. 2013.gadā tiks izsludināti divi atklātie projektu 
konkursi:  

- atbalsts jauniešu centru labiekārtošanas un to darbības nodrošināšanai; 
- jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanas pētījumi pašvaldībās. 
D.Sīmansone informēja, ka 2013.gadam ir palielināts Programmas „Jaunatne darbībā” finansējums. 

Atklāto projektu konkursu termiņi ir 1.februāris, 1.maijs un 1.oktobris. Atbalstāmās jomas: jauniešu 
apmaiņas; jauniešu demokrātijas projekti; Eiropas brīvprātīgais darbs; apmācību un sadarbības tīklu 
veidošanas projekti; sadarbības projekti ar ES kaimiņos esošajām partnervalstīm. Vairāk informācijas: 
www.jaunatne.gov.lv . 

IZM Izglītības departamenta direktores vietniece profesionālās un pieaugušo izglītības jomā Ina Vārna 
informēja par aktualitātēm profesionālajā izglītībā un Profesionālās izglītības iestāžu skaita turpmāku 
optimizāciju un diferenciāciju. Optimizāciju noteicošie faktori ir demogrāfiskā situācija, audzēkņu tagadējais 
un paredzamais skaits, skolu kapacitāte un paredzamais piepildījums, kā arī skolu ēku tehniskais stāvoklis. Ina 
Vārna informēja par Profesionālās izglītības attīstības galvenajiem virzieniem - elastīga profesionālās izglītības 
un tālākizglītības programmu piedāvājuma atbilstoši darba tirgus prasībām nodrošināšana, karjeras izglītības 
kvalitātes pilnveide valstij nepieciešamo speciālistu nodrošināšanai. Ar Izglītības un zinātnes ministra 
24.08.2012. rīkojumu izveidota darba grupa koncepcijas par karjeras izglītības sistēmas pilnveidošanu 
izstrādei, kuras uzdevums ir līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt koncepcijas projektu par karjeras izglītības 
sistēmas pilnveidošanu izskatīšanai Izglītības un zinātnes ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju 
sanāksmē.  

Elita Kresse 
LPS padomniece bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos 
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LPS valdes ārkārtas sēdē lēma par turpmākajiem pasākumiem  

21.nonotika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ārkārtas valdes sēde, kurā apsprieda turpmākās aktivitātes, 
cīnoties par taisnīgu finansējuma sadalījumu pašvaldībām 
nākamā un turpmāko gadu budžetos. 
Šobrīd ir situācija, ka ir pieņemts likums „Par vidējā termiņa 
budžeta ietvaru 2013. – 2015.gadam”, kurā netika ņemts vērā 
pašvaldību priekšlikums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
pārdali 85% / 15%, lai pašvaldības varētu kompensēt zaudējumus. 
Nākamos trīs gadus plānotie ieņēmumi no IIN pašvaldībām 
paredzēti 80% apmērā, turklāt ar IIN likmes samazinājumu līdz 
20%, kas pēc LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa vārdiem „nozīmē, 
ka valsts un Saeima turpina ignorēt pašvaldību intereses. 
Pašvaldības šo gadu laikā vairs nespēs pildīt vairākas funkcijas.” Par turpmāko rīcību IIN sadalē plānots lemt 
LPS domes sēdē.  
Gadījumā, ja nerēķināšanās ar pašvaldību vajadzībām turpināsies, tad ir plānota 2013.gada janvāra mēnesī 
visu pašvaldību deputātu sapulce Rīgā, par ko tuvāk tiks lemts LPS domes sēdē. LPS valde šodien lēma par 
aktīvu iesaisti Eiro ieviešanas pasākumos, taču konkrēta darbības forma tiks precizēta.  
Vēl valdē lēma organizēt tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu, lai informētu par pašvaldību viedokli valdības 
attieksmē, kā arī plānots tikties ar sociālajiem partneriem. Saistībā ar situāciju augstākās  izglītības sfērā LPS 
valde aicinās uz sarunu Rektoru padomes pārstāvi, jo šī brīža situācija augstākajā izglītībā skar arī reģionālās 
augstskolas.   
LPS arī rosinās izmaiņas Saeimas kārtības ruļļa 78. Pantā, kur paredzēt, ka publika var paust attieksmi par 
apspriežamajiem jautājumiem, netraucējot Saeimas darbu. „Uzskatu, ka pašvaldību vadītāju rīcība 
15.novembra Saeimas sēdē, paceļot zaļās kartītes, kas simboliski pauda atbalstu pašvaldību iesniegtajiem 
priekšlikumiem, netraucēja Saeimas darbu, un Saeimas sēdi nebija nepieciešams pārtraukt”, LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis. 
Sēdes noslēgumā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis atzina, ka „šobrīd ir jautājums par prioritātēm un 
attieksmi, pašvaldībām prioritāte ir iedzīvotāji, un pašvaldības cīnīsies par taisnīgu attieksmi pret saviem 
iedzīvotājiem.” 
Nākamā LPS valdes sēde notiks 4.decembrī.  

 

IEVĒRĪBAI 

LPS nosūtījusi  Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim vēstuli ar lūgumu steidzami grozīt Ministru 

kabineta 2012.gada 18.septembra protokola Nr.52 33.§ 8.2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, nosakot 

to ne vēlāku kā līdz 2013.gada1.jūnijam.  Vēstuli skatīt pielikumā Nr. 3. 

Tā kā pēc minētās Ministru kabineta sēdes gan Ministru kabinets atbalstīja, gan Saeima pieņēma likumu 

„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” ar kuru atvieglojums daudzbērnu ģimenēm ir jāpiemēro 

jau no 01.01.2013.gada (nevis no 01.01.2014. kā Ministru kabinets lēma šā gada 18.septembrī) un tā kā 

finansējums atbildīgajām institūcijām valsts informāciju sistēmu savietošanai, lai valsts noteikto atvieglojumu 

daudzbērnu ģimenēm varētu piemērot automātiski (neprasot no nodokļa maksātāja iesniegt pamatojuma 

dokumentus), ir ticis piešķirts gan 2012.gadā, gan 2013.gadam, lūdzam steidzami grozīt Ministru kabineta 

2012.gada 18.septembra protokola Nr.52 33.§ 8.2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, nosakot to ne 

vēlāku kā līdz 2013.gada1.jūnijam.  

 



LPS uzskata, ka, lai arī likums paredz, ka nodokļu maksātājam 2013.gadā pašam ir jāiesniedz rakstveida 

iesniegums, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šī atvieglojuma 

piemērošanu, tomēr tā kā nodokļa maksātājam vienlaicīgi likumdevējs ir devis tiesības šo iesniegumu 

iesniegt visa 2013.gada laikā un visi iesniedzamie dokumenti šobrīd atrodas valsts informācijas sistēmās, 

tad atbilstoši labas pārvaldības principiem valsts pārvaldes iestādēm ir jāspēj pusgada laikā veikt 

nepieciešamos darbus. 

*** 

LPS nosūtījusi Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim vēstuli ar lūgumu steidzami grozīt Ministru 

kabineta 2012.gada 18.septembra protokola Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra protokola Nr.66 31.§ 

10.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu Vēstuli skatīt pielikumā Nr. 4. 

„(31) Nekustamā īpašuma un personas atbilstība šā panta 1.2 daļā noteiktajiem kritērijiem tiek noteikta ar 

valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību, pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts 

informācijas sistēmās taksācijas gada 1.janvārī plkst.24.00. Nepieciešamie dati šā panta 1.2 daļā noteiktā 

atvieglojuma piemērošanai tiek nodoti pašvaldībām ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību līdz 

taksācijas gada ceturtajai darba dienai.”. 

Pie šādiem apstākļiem lūdzam steidzami grozīt Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra protokola Nr.66 31.§ 

10.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, nosakot, ka „Iedzīvotāju reģistra, adrešu reģistra un kadastra 

reģistra datu sasaiste, lai nodrošinātu viennozīmīgu deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu sasaisti ar kadastra 

objektiem, t.sk., telpu grupām” jāveic ne vēlāk kā līdz 01.01.2013.  

Bez minētā darba veikšanas līdz nodokļu maksātāji nevarēs iesniegt pašvaldībām dokumentus, kas apliecina 

nodokļu maksātāja tiesības uz likumā noteikto atvieglojumu.  

 
 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

Briselē izskan Baltijas valstu lauksaimnieku protesta akcija 
 

22. novembrī triju Baltijas valstu lauksaimnieki Briselē 
(Beļģija) netālu no Eiropas Komisijas un Padomes ēkām 
apvienojās protesta akcijā, lai pievērstu Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstu un valdību vadītāju uzmanību 
nevienlīdzīgajiem tiešajiem maksājumiem Eiropas 
Savienībā. 22. - 23. novembrī Briselē notiek Eiropadomes 
ārkārtas sanāksme, kurā diskutē par ES budžetu 2014. - 
2020. gadam. Latvijas prioritātes ir saglabāt kohēzijas 
finansējumu vismaz iepriekšējā perioda līmenī, kā arī 
panākt vienlīdzīgākus tiešos maksājumus vismaz 80% 
apmērā no ES vidējā atbalsta lauksaimniekiem. Mūsu valsti 
sarunās pārstāv premjerministrs Valdis Dombrovskis, kurš 
neizslēdz iespēju izmantot veto iespējas, ja Latvijas 
intereses tiks pilnībā ignorētas.  

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


Protesta akcijā, kuras simbols bija padomju laika traktors MTZ-80, piedalījās un savu atbalstu lauksaimnieku 
prasībām apliecināja virkne politiķu - Latvijas premjers Valdis Dombrovskis, Igaunijas premjers Andrus Ansips, 
zemkopības ministre Laimdota Straujuma un Latvijas pārstāve Eiropas Parlamentā Sandra Kalniete. Tāpat 
pasākumā lauksaimnieku prasības atbalstīja arī divi Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvji – Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Balvu novada domes deputāts Jānis Trupovnieks. Trupovnieks 
pieļāva iespēju, ka zemnieki ar šo akciju panāks to, ko nespēja mūsu eiroparlamentārieši un valstsvīri: 
„Domāju, ka Brisele ir pārsteigta, redzot tik daudz latviešu, lietuviešu un igauņu zemnieku, kuri ieradušies 
atbalstīt savu dzīvošanu un strādāšanu uz vienādiem noteikumiem, saņemot vienlīdzīgus tiešos maksājumus.”  
Notiekošais viņu mudināja arī uz pārdomām ne tikai par mūsu lauksaimnieku pozīcijām, bet arī Latvijas valsti 
kopumā, kas atstāta otrajā plānā aiz vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 
 
Norises pirms diskusijām par ES daudzgadu budžetu ar dalītām jūtām vērtē arī Ligita Gintere: „No vienas 
puses, vairs nevar klusēt, un par sevi jādod zināt. Bet vispār sajūta ir diezgan skumja. Runa jau nav par 
pārticību, bet gan par zemnieku izdzīvošanu.” Viņa secina, ka atkal pārliecināmies - Lisabona līgumā ietvertie 
vārdi par dalībvalstu solidaritāti un teritoriālo kohēziju nespēj īsteni piepildīties reālajā dzīvē. Eiropas Komisijas 
ierosinātais atbalsta sadalījums nākamajā daudzgadu budžetā joprojām ir pārāk nevienlīdzīgs attiecībā uz 
jaunajām dalībvalstīm, jo īpaši Baltijas valstīm, kuras saņem vismazākos tiešos maksājumus Eiropas Savienībā. 
Patlaban atšķirības tiešo maksājumu likmēs ir ievērojamas, piemēram, Latvijā tie ir 97 eiro par hektāru, 
Igaunijā - 117 eiro, turpretī Nīderlandē - 457 eiro. Eiropas Komisija savā priekšlikumā par kopējās 
lauksaimniecības politikas reformu pēc 2013. gada piedāvājusi atteikties no vēsturiskās atsauču sistēmas, kurā 
atbalsta sadalījums bija nevienlīdzīgs un netaisnīgs. Taču pilnīgi dalībvalstu konverģences termiņi nav 
precizēti, bet gan pārcelti uz nākamo plānošanas periodu. Līdz ar to arī turpmākos septiņus gadus saglabāsies 
apjoma atšķirības dažādu Eiropas Savienības valstu lauksaimniekiem.  
 
ES daudzgadu budžeta priekšlikumu kopumā neatbalsta virkne dalībvalstu, kā arī Eiropas Parlaments. Astoņas 
dalībvalstis, kuru iemaksas kopējā budžetā faktiski sedz visus bloka tēriņus - Austrija, Dānija, Francija, 
Lielbritānija, Nīderlande, Somija, Vācija un Zviedrija, - pieprasa izdevumu samazināšanu, taču nav vienojušās 
par to, kurās pozīcijās finansējums jāsamazina. Savukārt Lielbritānija un Zviedrija, iepriekš paudusi viedokli, ka 
ES daudzgadu budžeta samazinājumam vajadzētu būt lielākam par Eiropadomes priekšsēdētāja Hermana van 
Rompeja ierosinātajiem 75 miljardiem eiro, proti, līdz pat 100 - 200 miljardu eiro. 
 
Savukārt Eiropas Parlamenta pārstāvji izteikuši bažas par nākotnes ES kohēzijas politiku, norādot, ka pēdējais 
van Rompeja priekšlikums par 309,5 miljardiem eiro kohēzijas politikai ir krietni mazāka summa kā šajā 
plānošanas periodā un Eiropas Komisijas sākotnējā priekšlikumā. Tādējādi tiek aizmirsts, ka kohēzijas politika 
ir viena no tiem dažiem Eiropas instrumentiem, kas var veicināt labklājību un jaunu darba vietu radīšanu ar 
inovatīvu un produktīvu publisko investīciju palīdzību.  
 

   
Agita Kaupuža - LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja, LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos 
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JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

Otrdien, 27.novembrī, plkst. 13:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas 
sēde. Darba kārtībā plānots apspriest elektronisko iepirkumu sistēmas priekšrocības trūkumus un 
novitātes, kā arī aktualitātes grozījumos Iepirkumu likumā. Komitejā apspriedīs jautājumu par atbalsta 
mehānismiem koģenerācijas stacijām, kā arī skatīs likumprojektu „Ūdnenssaimniecības pakalpojumu 
likums”.  

*** 
6.decembrī Latvijas Pašvaldību savienības valdei plānota tikšanās ar Valsts prezidentu A. Bērziņu. 
 

*** 
6.decembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. 
  

*** 
 

7.decembrī notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru sanāksme par godu Latvijas 

Pašvaldību izpilddirektoru apvienības (LPIA) 15 gadu jubilejai. Sanāksmes darba kārtība 

pielikumā Nr.2. Dalību obligāti pieteikt līdz 27. novembrim - sniedzes@lps.lv! 

 
 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-1185 - Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu valdījumā Stopiņu novada un Saldus 
novada Zvārdes pašvaldībai"  
 
VSS-1179 - Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  
 
VSS-1186 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.384 
"Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"" 
   
VSS-1183 - Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, 
teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"  
 

 
LPS NESASKAŅO 
 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija 
noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā””(Pielikums Nr.1) 
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 

 
 
Ielūdz apmeklēt konferenci pašvaldību vadītājus un publisko bibliotēku direktorus „Līderi par 
bibliotēkām: 119+119”, kas notiks šī gada 5. decembrī! 
Kopā ar Jums uz šo konferenci ir uzaicināts arī jūsu pilsētas vai novada galvenās (koordinējošās) bibliotēkas 
direktors, kuram ielūgums nosūtīts atsevišķi. 
Lūdzam Jūs reģistrējieties konferencei, sūtot e-pastu uz adresi 3td@3td.lv vai zvanot 67844885! 
Konferences programma pielikumā Nr.2 
 

*** 
 

 Atsaucoties uz sporta organizāciju vadītāju lielo interesi, biedrība „Latvijas Treneru 
tālākizglītības centrs” arī šogad organizē semināru „Efektīva sporta organizācijas 
vadība”. Seminārs notiks 2012.gada 6.decembrī, viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības 

gatve 199c, LV-1039) plkst.10.00.  
Seminārā aicināti piedalīties sporta federāciju prezidenti un ģenerālsekretāri, sporta skolu direktori un to 
vietnieki, pašvaldību sporta darba vadītāji, sporta bāzu vadītāji, sporta klubu vadītāji un citi sporta nozares 
darbinieki. Veidosim efektīvāku sporta organizāciju darbu! 
Apskatīt programmu un pieteikt dalību varat šeit: http://www.treneruizglitiba.lv/index.php/8-sakums/24-
seminars-sporta-organizaciju-vaditajiem-efektiva-sporta-organizacijas-vadiba  

 
 
 
 
 

mailto:3td@3td.lv
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LPS aicina Jūs uz „Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi komersantiem” konferenci š.g. 29.novembrī Liepājā 
viesnīcā „Līva”. (Lielā iela 11), kas tiek organizēts Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 
programmas projekta EgoPrise ietvaros sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru un fondu „Rīgas Biznesa universitāte”. 
Konferencē Jūs varēsiet uzzināt un diskutēt par jaunajām e-pakalpojumu iespējām uzņēmumu reģistrācijā 
un ar to saistīto jautājumu kārtošanā: 

 Kā elektroniski aizpildīt un iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram? 

 Kā elektroniski pieprasīt un saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra? 

 E-paraksta iespēju paplašināšanās. 

 Pagaidu konta atvēršana internetā. 
Lai piedalītos konferencē, lūdzam izmantot on-line reģistrāciju (tur būs pieejama arī programma): 
http://www.lps.lv/Seminari/ 
Tā kā vietu skaits konferencē ir ierobežots lūdzu reģistrēties laicīgi, bet ne vēlāk par 23.novembri. 
 

*** 
1.decembrī 11.00-16.00 Rīgā, Rīgas Jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15) notiks citāda konference 

„Jaunatnes darba realitāte un perspektīva Latvijā”.  

Citāda konference tiek organizēta ar mērķi veicināt plašāku diskusiju starp jauniešiem un pašvaldībām par 

jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu interešu ievērošanu pašvaldībās, finanšu piesaisti jauniešu iniciatīvu 

īstenošanai, t.sk. jauniešu nodarbinātības jautājumiem un iepazīties ar projekta „Interešu aizstāvība 

jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos”, kas 2012.gadā tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 

visā Latvijā, sasniegtajiem rezultātiem. 

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties citādā konferencē, dalību piesakot tiešsaistē līdz 28.novembrim 

(ieskaitot) http://ejuz.lv/citadakonference. 

Plašāka informācija par konferenci un projektu ir atrodama internetā www.draugiem.lv/jlk vai personiski 

sazinoties ar biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” valdes locekli,  

atbildīgo par konferences norisi – Inesi Šubēvicu: proj@inbox.lv, 29209607. 

Linda Kalniņa 

Biedrības Jaunatnes Līderu Koalīcija  

Informācijas koordinatore 

 
 
PIELIKUMOS  
 

 Nr.1 - LPS nesaskaņojums 
 Nr.2 – LPIA – 15 programma 
 Nr.3 ;4 – LPS vēstules Ministru prezidentam 
 Nr.5 – konferences « Līderi par bibliotēkām » proramma  

 
 

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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