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ŠONEDĒĻ 
 
Saeima š.g.13.decembrī otrajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par pašvaldībām” (Nr. 366/Lp11). 
Projektā tiek izslēgti aizklātie balsojumi un noteikti amatu savienošanas ierobežojumi pašvaldības domes 
deputātiem. Tiek noteikts, ka papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem   deputāts nedrīkst: 
1)ieņemt izpilddirektora  un izpilddirektora vietnieka, un pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa 
vietnieka amatus;  
2)ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatpersonas vai darbinieka amatu, kura pienākumos ietilpst: 
a)domes lēmumu projektu sagatavošana; 
b)domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude; 
c)kontrole un uzraudzība par domes pieņemto lēmumu izpildi; 
d)padomu un konsultācija sniegšana  pašvaldības amatpersonām; 
e)domes darba organizatoriskā un tehniskā apkalpošana 
u.t.t.( vēl virkne citi ierobežojumi). 
Tiek plānots arī izslēgt 67.pantu, vairs neparedzot iespēju, ka pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 
pieciem tūkstošiem, domes priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora pienākumus. 
 Viss likumprojekta teksts tiks nosūtīts pašvaldībām ar lūgumu aktīvi iesaistīties un sniegt priekšlikumus 
trešajam lasījumam. 
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Saeimā  trešajam lasījumam ir 2013.gada 8.janvāris. 
Ja nepieciešama tuvāka informācija iepriekšminētajā jautājumā kontaktpersona-LPS priekšsēža padomniece 
Vineta Reitere, vineta@lps.lv (arī  priekšlikumu iesniegšanai). 

LPS priekšsēža padomniece Vineta Reitere 

*** 
Š.g. 10.decembra Ministru kabineta komitejas sēdē tika skatīti 2 būtiski VARAM iesniegtie likumprojekti - 
t.i. grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (VSS-885) un grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā(VSS-884) 
Pēc garām debatēm iepriekšminētajā Ministru kabineta komitejas sēdē VARAM tika uzdots precizēt anotācijās 
regulējumu mērķi( par Vēlēšanu likumu-detalizētāk pamatojot deputātu skaita samazināšanas 
nepieciešamību)  un iesniegt projektus  izskatīšanai š.g. 18.decembra MK sēdē. Tomēr minētie projekti  
steidzami tika iekļauti jau š.g. 11.decembra MK sēdes darba kārtībā un arī tika atbalstīti. 
Deputāta statusa likumā tiek svītrota 14.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka deputāts savas pilnvaras realizē no 
darba brīvajā laikā. 
Vēlēšanu  likuma grozījumi paredz samazināt pašvaldību domju deputātu skaitu  novadu domēs un Rīgā( 
attiecīgi novados iecerēts par 4 deputātiem mazāk). 
Atbilstoši projektam 2013.gada pašvaldību vēlēšanās plānotais deputātu skaits ir sekojošs: 
Novadi: 
Līdz 5000 iedzīvotāju-9 deputāti; 
No 5001-20 000 iedzīvotāju-11 deputāti; 
No 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju- 13 deputāti; 
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Vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju -15 deputāti. 
Rīgas domes sastāvā plānoti 35 deputāti. 
Projekti tiks nosūtīti, arī par tiem lūdzam sniegt priekšlikumus.  

LPS priekšsēža padomniece Vineta Reitere 

*** 
Š.g. 13.decembrī notika LPS un TM sarunas. Sarunas no TM puses vadīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns; no 
LPS- LPS priekšsēža vietnieks no novadu pašvaldībām, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Bartkevičs. 
Sarunās tika apspriesti gan TM, gan LPS  piedāvātie jautājumi. LPS piedāvātie jautājumi tika apspriesti šādos 
blokos: 
1.Nekustamā īpašuma valsts kadastrs, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata 
2. Ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu saistītie jautājumi 
3. Ar administratīvo procesu saistītie jautājumi 
4. Datu nodošana pašvaldībām no Uzņēmumu reģistra. 
5. Citi jautājumi. 
 

LPS priekšsēža padomniece Vineta Reitere 

*** 
Piektdien, 14.decembrī, Viesītē nodibināja Sēlijas 
novadu apvienību, kuras sastāvā ir Aknīstes, Ilūkstes, 
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes 
novadu pašvaldību pārstāvji. Apvienība dibināta ar 
mērķi sadarboties Sēlijas kultūrvēsturiskās identitātes 
un vērtību saglabāšanā, apvienības dalībnieku kopīgu 
aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanā ar mērķi 
uzlabot teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, kā arī mērķis ir kopīgi pārstāvēt 

intereses valsts un starptautiskās institūcijās.  
Par apvienības priekšsēdētāju ievēlēts Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, savukārt 
priekšsēdētāja vietnieks Viesītes  novada domes priekšsēdētājs Juris Līcis.  
Sēlijas pašvaldību apvienība darbosies kā  Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) struktūrvienība, ievērojot LPS 
statūtus un lēmumus. 

*** 
 
Otrdien, 11.decembrī, plkst.10:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde. Darba kārtībā skatīja prezentāciju par sākotnējās ietekmes novērtējumu par iecerētajām 
strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā – gala ziņojuma. Plašu izklāstu par pētījumu skatiet 
prezentācijā pielikumā Nr.5. 
Par Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pēc 2008.gadā uzsāktajām reformām komitejā informēja 
Daiga Behmane 
Latvijas Veselības Ekonomikas Asociācijas valdes locekle. Prezentāciju skatiet pielikumā Nr.6 

 

*** 
11.decembrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde. Darba 
kārtība skatīja jautājumu par nepieciešamību pārskatīt Latvijas dabas aizsardzības sistēmu un tās sasaisti ar 
teritorijas attīstības plānošanas sistēmu, kā arī apsprieda ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmu Latvijā.  
 
Šobrīd notiek darbs pie jauna Ministru kabineta noteikumu projekta Mikroliegumu izveidošana, aizsardzība un 
apsaimniekošana. LPS padomniece Gunta Lukstiņa pauda viedokli, ka būtu jānodala tās teritorijas, kurām ir 



izteikta rekreācijas funkcija. Šobrīd problēma ir, ka dabas parki kļūst par dabas liegumiem, pārāk liela stingrība, 
kas Latvijā ir novērojama aizsargājamo ainavu apriņķos. Diskusijai būtu jānotiek par to, kā īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās (ĪADT) integrēt teritorijas attīstības plānošanu. Lielākā problēma ir tā, ka, lai plānotu 
teritorijas attīstību, kurā ietilpst arī ĪADT, jāsastopas ar lielu normatīvismu. Pretrunas arī ir pārvaldības jomā - 
kas kontrolē, kas pārvalda, kas apsaimnieko, kā arī nav veikta pilnīga kartēšanā ĪADT. 

Apspriežoties ar komitejas locekļiem, secināja, ka pašvaldības ir iznesušas uz savu iedzīvotāju pleciem 
saimnieciskās darbības ierobežošanu ĪADT, jo kompensācijas no valsts nav maksātas. Komitejā izskanēja 
priekšlikums paredzēt kompensācijas no valsts puses, bet tādā gadījumā būtu nepieciešams pārplānot 
mikroliegumus, jāizvērtē esošie. Aizsargājamo augu daudzveidība arvien aug, taču jādomā arī par nākotni un 
jāplāno teritorija. Plānots arī aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izveidot darba grupu, 
lai izvērtētu un izveidotu kompaktāk noteikumus, kas saistīti ar aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī būtu 
jāturpina sarunas ar VARAM par kompensāciju izmaksu. 

Komitejā vērsa uzmanību arī uz grozījumiem likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, kas būtiski maina 
līdzšinējo likuma būtību, tas ir pretrunā ar  pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu. LPS iebilst plānotajiem 
grozījumiem, jo pašvaldībām nebūs iespēja izvērtēt virkni ietekmes uz vidi novērtējuma kompleksā - vērtējums 
par paredzētās darbības īstenošanas izraisītām tiešām vai netiešām pārmaiņām, kas ietekmē vai var ietekmēt 
cilvēku, viņa veselības un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu ainavu, 
materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību. Bez šādu ietekmju 
novērtējumu nav iespējams lemt, vai paredzētā darbības iecere pirmsķietami ir vērtējama kā ilgtermiņā 
saderīga ar pašvaldības iedzīvotāju Interesēm. Lūgums  izskatīt vides speciālistiem likuma grozījumus un dot 
savu vērtējumu līdz 15.janvārim. Varētu būt runa arī par jauna likuma veidošanu, esošā vietā. 

 
INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
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Aicina vairāk atbalstīt Latvijas pašvaldību attīstības sadarbības aktivitātes 

11. decembrī Parīzē (Francija) Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji piedalījās Eiropas Komisijas un Vietējo 
demokrātijas aģentūru asociācijas (ALDA) organizētā diskusijā par turpmāko Eiropas Savienības atbalstu 
attīstības sadarbības aktivitātēm Austrumu partnerības (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, 
Moldova un Ukraina) un Eiropas Savienības kandidātvalstu (Rietumbalkāni un Turcija) pašvaldībās.  

Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas pašvaldības jau aptuveni piecpadsmit gadus aktīvi iesaistījušās 
attīstības sadarbības aktivitātēs pašvaldību sadraudzības un projektu ietvaros. Visaktīvākā sadarbība 
izvērtusies tieši ar Austrumu partnerības valstīm, mūsu pārstāvjiem daloties ar labās prakses pieredzi, sākot no 
pašvaldību pakalpojumu sniegšanas un beidzot ar interešu pārstāvību valdībā un parlamentā. Tāpat sadarbībā 
iesaistījušies arī pašvaldību iedzīvotāji, piedaloties dažādās mākslas un sabiedriskās aktivitātēs savās 
sadraudzības pašvaldībās. „Latvijā darīts jau daudz kas, taču aktivitātes varētu būt ar plašāku vērienu, ja mūsu 
pašvaldībām būtu lielākas iespējas īstenot apjomīgākus Eiropas Savienības finansētus projektus. Diemžēl tā kā 
mūsu pieredze nav rēķināma vairāku gadu desmitu garumā, Latvijas pašvaldību iesniegtie projektu pieteikumi 
bieži vien netiek apstiprināti,” atzina Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede. Viņa 
aicināja Eiropas Komisiju ar dažādām jaunām iniciatīvām vai nosacījumiem veicināt tieši jauno Eiropas 
Savienības dalībvalstu pašvaldību un pašvaldību asociāciju iespējas īstenot apjomīgākus projektus Eiropas 
Savienības finansētu attīstības sadarbības programmu ietvaros.  

Tāpat, atsaucoties uz Gruzijas un citu Austrumu partnerības valstu pašvaldību asociāciju norādītajām 
problēmām, Latvijas Pašvaldību savienība mudināja Eiropas Komisiju piedāvāt attīstības sadarbības valstu 
pašvaldību asociācijām iespējas īstenot pilotprojektus vai sagatavošanās aktivitātes, padarot Eiropas 

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


Savienības finansētās programmas pieejamākas arī šo valstu pašvaldībās. Līdzšinējā pieredze daudzos 
gadījumos pierādījusi, ka pašvaldību asociācijām minētajās valstīs trūcis gan pieredzes, gan pietiekami daudz 
finanšu un cilvēkresursu līdzekļu, lai īstenotu projektus tādā programmā kā, piemēram, „Nevalstiskās 
organizācijas un pašvaldības attīstībā”. Patlaban daudzas asociācijas vēl ir pārāk „vājas”, un tām trūkst 
nepieciešamo resursu, gan lai sagatavotu apjomīgu projekta pieteikumu, gan nodrošinātu līdzfinansējumu. 
Rezultātā šo valstu asociācijas un pašvaldības nokļūst apburtajā lokā - lai iegūtu pieredzi, tām vajadzīgi līdzekļi 
sadarbības aktivitāšu īstenošanai, taču, lai to izdarītu, jau nepieciešami līdzekļi un pieredze.  

Uz nepieciešamību mainīt Eiropas Komisijas attīstības sadarbības programmu principus norādīja arī 
Aleksandru Osadci (Alexandru Osadci), Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa programmu vadītājs. „Pašreiz 
Eiropas Savienības finansējums nonāk tikai valdībā, tai nav nekādu prasību nodrošināt līdzfinansējumu 
aktivitāšu īstenošanai. Tai pašā laikā pašvaldībām trūkst finanšu resursu pakalpojumu nodrošināšanai. Tāpat 
pašvaldībām nav nedz pietiekami daudz cilvēkresursu projektu gatavošanai un īstenošanai, ne arī papildu 
finansējuma līdzfinansējuma nodrošināšanai. Mēs aizmirstam, ka pašvaldības atrodas vistuvāk iedzīvotājiem 
un ir būtiskākie demokrātijas pīlāri. Šāda Eiropas Savienības finansējuma sadales sistēma ne vien neveicina 
attīstību Moldovā un tās pašvaldībās, bet ir arī negodīga un neefektīva,” norādīja Osadci.  

Viņa teikto papildināja arī Kišiņevas pilsētas mērs Dorins Čirtoaka (Dorin Chirtoacă), atklājot, ka patlaban 
Moldovas pašvaldībām nav iespēju īstenot infrastruktūras projektus, kuri varētu ievērojamāk uzlabot 
iedzīvotāju ikdienas dzīvi: „Mūsu valstī valdīja diktatūra, un joprojām administrācija ir ļoti centralizēta. 
Pašvaldībām pat nav pietiekami daudz līdzekļu un kompetences, lai īstenotu ikdienas aktivitātes, kur nu vēl 
veicināt pašvaldību progresu. Ja tiešām vēlamies kaut ko sasniegt, Eiropas Savienības līdzšinējā pieeja 
jāmaina,” atklāti par ikdienu Moldovas pašvaldībās stāstīja Čirtoaka. 

 Eiropas Komisija Paziņojumu par turpmākajām attīstības sadarbības 

programmām un pašvaldību iespējām iesaistīties attīstības sadarbības 

aktivitātēs plāno publicēt nākamā gada februārī.  

 

 

 

 

No labās: Kišiņevas pilsētas mērs Dorins Čirtoaka

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 



 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

18.decembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā uzaicināti 
piedalīties Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra (KNMC) pārstāvji, lai kopīgi ar pašvaldību 
politiķiem un speciālistiem apspriestu organizatoriskos jautājumus Dziesmu un deju svētku sagatavošanā 
un norisē. KNMC darbinieki un pašvaldību pārstāvji apmainīsies ar informāciju un viedokļiem  arī par citām 
tēmām kultūras jomā. 
 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-1257 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 
"Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  
 
VSS-1244 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 
"Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu""  
 
VSS-1248 - Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  
 
VSS-1249 - Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem" 
 
VSS-1250 - Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam"  
 
VSS-1255 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 
"Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  
 
   

LPS NESASKAŅO 
 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra 
noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu””(Pielikums Nr.1) 
 

 Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””(Pielikums Nr.2) 
 

 Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas 
pilnveidošanu”(Pielikums nr.3) 
 

 Par precizēto koncepcijas projektu „Par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli”(Pielikums 
Nr.4) 

 

 

 

 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270879
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270879
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270857
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270857
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270868
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270869
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270869
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270870
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270876
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270876


 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība piedāvā iespēju no šī gada 15.decembra līdz nākamā 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  
 

*** 

Piektdien, 14.decembrī, Belvjū (ASV) domes ēkā notika svinīgs pasākums par godu Liepājas un Belvjū (ASV) 

sadraudzības 20. gadadienai. Pasākuma laikā Dr. Zaiga Phillips un Cheryl Kuhn sniegs retrospektīvu ieskatu 

20 gadu sadraudzībā, uzstāsies koris “Sigulda” no Seatlas. Pasākumu organizē Belvjū Māsu pilsētu 

asociācija. 

*** 

Lai sniegtu atbalstu Latgales reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī motivētu uzņēmējdarbības 

uzsācējus, valdība otrdien, 11.decembrī, skatīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk - VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latgales uzņēmējdarbības centra (turpmāk - LUC) 

izveidi. Vairāk lsiet VARAM mājaslapā. 

 

 
PIELIKUMOS  

 Nr.1 ;2 ;3 ;4  - LPS nesaskaņojumi 
 Piel.Nr.5 ;6 – LPS Veselības un sociālo lietu komitejas prezentācijas 

 
 

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://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2992
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv

