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ŠONEDĒĻ 

6.decembrī, pēc Latvijas Pašvaldību savienības valdes 
(LPS valde) iniciatīvas Melngalvju namā notika valdes 
pārstāvju tikšanās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, 
kuras laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa sadalījumu starp valsti un 
pašvaldībām nākamā budžeta gada ietvaros, garantētā 
minimālā ienākuma pabalsta izmaksas un ar tām 
saistītās problēmtendences iedzīvotāju nodarbinātībā, 
iespējamā finansējuma Latvijai no ES fondiem 2014. – 
2020.gadā prognozes, plānošanas reģionu nākotnes 
iespējas, kā arī jautājumus par iespējamiem grozījumiem 
likumos saistībā ar pašvaldību priekšsēdētāja statusu un 
amatu savienošanas kārtību. 

LPS valdes pārstāvji pauda viedokli, ka valdības virzītais un akceptētais priekšlikums par IIN sadalījumu 
atstās ļoti nopietnas sekas uz ikvienas pašvaldības darbību, ņemot vērā to, ka pašvaldībām uzticēto 
pienākumu apjoms ir pieaudzis, bet finansējuma apjoms samazinājies. Sarunas ietvaros šis bija visplašāk 
pārrunātais jautājums, kura kontekstā LPS valdes pārstāvji uzsvēra, ka arī budžeta ieņēmumu pieauguma 
ziņā pašvaldībām plānots desmit reizes mazāks budžeta pieaugums nekā valstij.  

Sarunas gaitā Valsts prezidents informēja, ka jau tuvākajā laikā iesaistītajām pusēm plānots uzsākt 
diskusijas ar Valsts prezidenta izveidoto ekspertu grupu pārvaldības pilnveidei, lai apspriestu tās izstrādātā 
ziņojuma projektu, kas skar pašvaldību sistēmas pilnveidošanas iespējas. Ekspertu grupas materiālos 
ietvertais un Valsts prezidenta atbalstītais virziens skar pašvaldību pilnvaru paplašināšanas un pašvaldību 
savstarpējas sadarbības jautājumus, kā arī vietējo iedzīvotāju līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā, 
deputātu amatu ieņemšanas ierobežošanas jautājumus, deputātu skaita regulēšanu dažāda lieluma 
pašvaldībās un citus pašvaldību darbam nozīmīgus jautājumus. 

Noslēdzot diskusiju, Valsts prezidents A.Bērziņš LPS valdei solīja iniciēt trīspusēju tikšanos ar valdības 
vadītāju, lai pašvaldībām aktuālos jautājumus apspriestu klātienē.  

Sarunā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors Jānis Baiks, Rundāles novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs 
Nikolajs Stepanovs, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jūrmalas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Gatis Truksnis, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Zemgales 
plānošanas reģiona izpilddirektors Staņislavs Šķesters. 

Informācijas avots: Valsts prezidenta Preses dienests 

Foto: Valsts prezidenta kanceleja 

http://www.lps.lv/


 

*** 

Ceturtdien, 6.decembrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
valde, kurā apsprieda jautājumu par augstākās izglītības reformu un 
reģionālajām augstskolām, kā arī lēma par LPS domes sēdes 
sasaukšanu. 

LPS valdes sēdē piedalījās Augstākās izglītības padomes 
priekšsēdētājs Jānis Vētra un Latvijas Rektoru padomes 
priekšsēdētājs Arvīds Barševskis, kuri izklāstīja šī brīža sarežģīto 
situāciju augstākās izglītības nozarē, iecerēto reformu rezultātā. 

Latvijā augstākajā izglītībā reformas ir nepieciešamas, bet tās nevar tikt organizētas kā tas notiek pēdējā 
laikā. Kā skaidroja J.Vētra un A.Barševksis – šobrīd ir situācija, ka nevar notikt izglītības programmu 
akreditācija, var tikt apdraudēta augstskolu diplomu izsniegšana, šobrīd ir ļoti neskaidra situācija Latvijas 
augstākā izglītības sfērā, kas vēl vairāk pamudina studētgribētājus doties uz ārzemēm mācīties, jo valstī šajā 
jomā ir liela neskaidrība. Stipri apdraudēta ir reģionālo augstskolu pastāvēšana nākotnē, taču A.Barševskis 
uzsvēra, ka tiek plānota reģionālo augstskolu pārstāvju tikšanās, lai kopīgi aizstāvētu savas intereses. LPS 
valde izteica atbalstu sadarbībai ar augstākās izglītības pārstāvjiem. 

Valde nolēma atbalstīt augstākās izglītības pārstāvju aktivitātes. Šobrīd ir nepieciešams steidzami nokārtot, 
lai būtu iespējams augstākās izglītības iestādēm veikt akreditāciju un izglītības programmu licencēšanu, lai 
netiktu apdraudēta jaunu studentu uzņemšana. Pašvaldības ir gatavas atbalstīt, vērst uzmanību un 
sadarboties veiksmīgas izglītības sistēmas nodrošināšanā valstī sākot jau no pirmskolas izglītības etapa, kā 
arī kopīgi jāstrādā, lai apturētu jauniešu aizplūšanu no valsts un, lai neveidotu vēl lielāku neuzticību Latvijas 
augstākajai izglītībai. Šobrīd notiekošās aktivitātes augstākās 
izglītības reformas sakarā, nesakrīt ne ar nacionālajām, ne 
pašvaldību, ne iedzīvotāju interesēm. Pašvaldību pārstāvji ir 
gatavi arī piedalīties darba grupā, kas strādās pie priekšlikumiem 
un nepieciešamajām izmaiņām izglītības sistēmā.  

Valde nolēma nākamo valdes sēdi sasaukt 2013.gada 8.janvārī, 
savukārt plānots, ka LPS domes sēde notiks 2013.gada 18.janvārī. 

*** 
4.decembrī notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde. 
Tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un 
jaunatnes departamenta direktore Ulrika Auniņa un 
departamenta direktora vietnieks sporta jomā Edgars Severs. 
Viņi informēja par valsts sporta politikas aktualitātēm un 
Izglītības un zinātnes ministrijas darbu pie valsts sporta politikas 
pamatnostādņu, sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas 
izstrādes, par valsts sporta budžetu 2013.gadam. Notika 
diskusija par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko attīstību, 
profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksas 

nodrošinājumu, sacensību sistēmas pilnveidošanu.  

Vēl komiteja izskatīja jautājumu par 2013.gada pašvaldību darbinieku sacensību sarīkošanu. Komiteja 
nolēma sarīkot pašvaldību darbinieku sporta spēles 2013.gada 24.augustā Jūrmalā.   

2012.gada 10.decembrī plkst.12.00 LPS telpās notiks darba grupas sēde, kas izstrādās sacensību nolikumu. 

Guntis Apīnis 

LPS padomnieks sporta jautājumos 



 

*** 
 

5.decembrī LPS organizēja tikšanos ar Eiro projekta vadītāju Daci Kalsoni, kur  informēja par eiro 

ieviešanas aspektiem: sniedza vispārēju informāciju un detalizētāk pastāstīja par vadlīnijām pašvaldībām. 

Video ieraksts no tikšanās atrodams šeit: 

http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=2875  

Vai – LPS mājas lapā –„ Semināri – Video Ieraksti – Video: Eiro ieviešana”. 

 

*** 
7.decembrī notiek Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru sanāksme par godu Latvijas Pašvaldību 

izpilddirektoru apvienības (LPIA) 15 gadu jubilejai.  

 
INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 

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

Baltieši ES Reģionu komitejā prasa noteikt pietiekamu kohēzijas politikas finansējuma līmeni 
 
7. decembrī Briselē (Beļģija) notikušās Eiropas Savienības Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas 
sanāksmē triju Baltijas valstu delegāciju pārstāvji rosināja ietvert rezolūcijā par kohēzijas politiku 2014. – 2020. gadā 
atsauci uz absorbcijas griestu līmeni 2,9% apmērā no IKP, kas nodrošinātu kohēzijas politikas finansējumu vismaz 
pašreizējā plānošanas perioda apmērā. 
Novembra Eiropadomes sanāksmē par daudzgadu finanšu shēmu 2014. – 2020. gadam Eiropadomes priekšsēdētājs 
Hermans van Rompejs (Herman van Rompuy) nāca klajā ar kompromisa priekšlikumu noteikt absorbcijas griestus līdz 
2,59 % dalībvalstīm, kuru vidējais faktiskais IKP pieaugums 2008. - 2010. gadā bija mazāks par -1%, tostarp arī Baltijas 
valstīm. Lai gan maksimālais pārnesums pārējām dalībvalstīm noteikts 2,35 % apmērā no IKP, Latvija, Lietuva un 
Igaunija neatbalsta Hermana van Rompeja kompromisu, jo tas nozīmētu mazāku kohēzijas politikas piešķīrumu nekā 
2007. – 2013. gadā.  
Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvis, Grobiņas novada domes deputāts Jānis Neimanis Reģionu komitejas 
pārstāvjiem norādīja, ka absorbcijas griesti 2,5% apmērā no IKP ne vien nozīmē kohēzijas politikas finansējuma 
samazinājumu, bet arī faktiski neatspoguļo Baltijas valstu, kuras procentuāli visvairāk apguvušas kohēzijas politikas 
finansējumu, patiesās absorbcijas spējas. Neimanis tāpat vērsa uzmanību uz ievērojamo IKP samazinājumu 
ekonomiskās krīzes laikā: „IKP Baltijas valstīs samazinājās par 14 līdz pat 21%. Tāpēc ierosinātais absorbcijas griestu 
ievērojamais samazinājums nozīmētu dubultu sodu par budžeta disciplīnas stingru ievērošanu. Atbalsts pietiekamam 
kohēzijas politikas finansējumam vismaz pašreizējā perioda līmenī būtu spēcīgs signāls, ka mēs patiešām esam 
vienoti daudzveidībā, kā to vēsta Eiropas Savienības moto.” 
Līdzīgi kā Eiropadomes samitā, arī Reģionu komitejas sanāksmē patlaban nav izdevies panākt atbalstu absorbcijas 
griestu paaugstināšanai Baltijas valstīm līdz 2,9% apmēram. Pēc sanāksmes Latvijas delegācijas pārstāvis, Valmieras 
pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis apstiprināja, ka darbs pie šīs rezolūcijas turpināsies Reģionu komitejas 
plenārsēdē, kas notiks nākamā gada janvāra beigās. Baltijas valstu pārstāvji vienojušies sagatavot kopīgu 
priekšlikumu attiecībā uz pietiekamu kohēzijas politikas finansējumu nākamajā plānošanas periodā, prasot noteikt 
piešķīrumu vismaz esošā perioda ietvaros.  
 
Tāpat Reģionu komitejas sanāksmes ietvaros Eiropas Komisijas pārstāvis informēja, ka pašreiz diskusijās par nākamā 
plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondiem vislielākais progress panākts tieši saistībā ar Eiropas Sociālo 
fondu. Tāpat aktīvas apspriedes notiek par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Teritoriālās sadarbības programmām. Plānots, ka nākamā gada pirmajos divos mēnešos, kad Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošās valsts pienākumus pārņems Īrija, tiks pieņemti daudzi būtiski lēmumi par struktūrfondu 
programmām. 

 

http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=2875
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

Otrdien, 11.decembrī, plkst.10:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde. Darba kārtība: 

 Sākotnējās ietekmes novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā 
darba politikas jomā – gala ziņojuma prezentācija. 

 Veselības aprūpes pieejamība veikto reformu rezultātā. 
 

*** 
Otrdien, 11.decembrī, plkst. 13:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības 

komitejas sēde. Darba kārtība:  

 Par nepieciešamību pārskatīt Latvijas dabas aizsardzības sistēmu un tās sasaisti ar teritorijas 
attīstības plānošanas sistēmu 

 Par ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmu 
 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-1238 - Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā" 
 
VSS-1217 - Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" 
 
VSS-1236 - Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju 
robežu aprakstu apstiprināšanu" 
 
VSS-1232 - Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts 
īpašumā" 

 
 

LPS NESASKAŅO 
 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 
pašvaldībā”(Pielikums Nr.1) 

 Par pamatnostādņu projektu „Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-
2018.gadam”(Pielikums Nr.2) 

 Par likumprojektu „Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums”(Pielikums Nr.3) 
 Par likumprojektu „Zemes pārvaldības likums”(Pielikums Nr.4) 
 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā 

un to apsaimniekošanu”(Pielikums Nr.5) 
 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība””(Pielikums Nr.6) 
 Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā - skaidras 

naudas izņemšanas iespējas”(Pielikums Nr.7) 

 

 

 

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270196
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270196
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270074
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270171
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270171
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270099
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270099


 

 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

Brīvprātīgais no Eiropas - pievienotā vērtība Tavai sporta organizācijai! 
Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aicina sporta jomas organizācijas uz 
semināru 2012. gada 13. decembrī plkst. 14.00, kurā varēsiet uzzināt vairāk par iespēju saņemt ES 
finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu ārvalstu brīvprātīgo savā sporta organizācijā. Pieteikšanās: līdz 
11. decembrim! 
Vairāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15321_268 

 

*** 

Portālā www.Latvija.lv iespējams pārbaudīt biometrijas datus! 

No 4.decembra, portālā www.Latvija.lv iespējams pārbaudīt un aktualizēt savus biometrijas datus ar jaunā 

e-pakalpojuma „Mani dati biometrijas datu apstrādes sistēmā” starpniecību. 

Plašāk lasiet šeit: http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=29530 

 

*** 
SIA „Ekodoma” organizē tālākizglītības studiju kursu programmu enerģētikas un vides nozarē. 
Tālākizglītība paredzēta valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, kā arī enerģētikas nozares un 
rūpniecības uzņēmumu darbiniekiem. Kursu sākums plānots 2013.gada janvārī. Kursu ilgums 2 gadi (4 
semestri). Papildu informāciju un uzaicinājumu atradīsiet: www.ekodoma.lv.  

Kontaktpersona: Ilze Bergmane,  
apmācības programmas koordinatore 
+371 67 32 32 12 
 ilze.bergmane@ekodoma.lv 

 

PIELIKUMOS  
 Nr.1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 - 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 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15321_268
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=29530
http://www.ekodoma.lv/
tel:%2B371%2067%2032%2032%2012
mailto:ilze.bergmane@ekodoma.lv
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv

