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Šonedēļ un turpmāk
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

Vēl tikai līdz 15. maijam paš-
valdības aktīvi tiek aicinātas 
pieteikties konkursam „Eiropas 
Gada pašvaldība 2013”. Vēl var 
paspēt iesniegt savu pieteiku-
mu. Visu par pieteikšanos ska-
tiet šeit: http://www.lps.lv/Eiro-
pas_Gada_pasvaldiba/ 

17. maijā notiks Novadu diena, kur aicinātie pie-
dalīties pašvaldību pārstāvji. Darbs plānots trīs 
darba grupās: Finanšu, Uzņēmējdarbības attīstības 
un Normatīvisma novēršanas un apkarošanas dar-
ba grupā. Plenārsēdē plānots skatīt darba grupu 
sagatavotos ziņojumus, kā arī paredzētas debates. 
Pieteikties novadu dienai var šeit: http://www.lps.
lv/Pasvaldibam/Pieteikums/. Novadu diena šoreiz 
notiks Kuldīgā, Kuldīgas kultūras centrā.

 
No 16. līdz 18. maijam Daugavpilī notiks otrais Lat-
vijas–Baltkrievijas sadraudzības pilsētu forums. 
Aicināti pieteikties pašvaldību pārstāvji. Pirmais 
forums notika pērn Novopolockā, tajā piedalījās 
35 delegācijas. Sadraudzības pilsētas strādā dažā-
dos virzienos: ekonomikā, izglītībā, kultūrā, sportā. 
Pirmā foruma rezultāti bija ļoti produktīvi, tika pa-
rakstīti 47 līgumi par sadarbību. Vairāk par forumu: 
http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/4643.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina pašvaldības 
pieteikties uz LPS 24. kongresa rīkošanas vietu. 
Pieteikumus brīvā formā sūtīt LPS priekšsēža pa-
domniecei Olgai Kokānei (olga@lps.lv). Kongresu 
plānots rīkot 9. augustā.

7. maijā plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) valdes sēde, kurā apspriedīs nāka-
mās LPS domes sēdes sasaukšanu, skatīs Pašvaldību 
sporta spēļu nolikumu, kā arī runās par sadarbību ar 
reģionālajām augstskolām. Darba kārtībā arī ir jau-
tājums par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā 
tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem 
no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagata-

vošanas pamatizglītības ieguvei uzsākšanai, ja bērns 
saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē”.

8. maijā LPS organizē bezmaksas informatīvo se-
mināru pašvaldību finanšu un grāmatvedības spe-
ciālistiem „Pašvaldību budžeti”. Administratīvo iz-
devumu (funkcionālā kategorija „Vispārējie valdības 
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dienesti”) plānošana un uzskaite. Aizņēmumi”. Se-
minārs notiks LPS ēkas (Mazajā Pils ielā 1) 4. stāva 
zālē no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00. 

Semināra darba kārtība: 

Pašvaldību budžeta veidošana un apstiprinā-1. 
šana un ar to saistītā likumdošana.
Pašvaldību budžetu izmaiņas un izpildes kon-2. 
trole.
Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr. 3. 
934 „Noteikumi par budžetu izdevumu kla-
sifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategori-
jām” un to praktiskā piemērošana funkcijas 
„Vispārējie valdības dienesti” plānošanā un 
uzskaitē pašvaldību budžetos.
Jautājumi un atbildes.4. 
(Lektore – finanšu konsultante Inta Komisāre)
Pašvaldību aizņemšanās iespējas un nosacī-5. 
jumi.
Jautājumi un atbildes.6. 
(Lektore: Finanšu ministrijas Pašvaldību fi-
nansiālās darbības uzraudzības un finansēša-
nas departamenta direktore Jolanta Plūme) 

LPS piedāvā iespēju pašvaldībām semināru skatī-
ties internetā tiešraidē LPS mājaslapas www.lps.lv 
sadaļā „Semināri un Video – Tiešraide” vai atverot 
šo saiti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

10. maijā plkst. 10.00 notiks LPS uzņēmējdarbības 
atbalsta tīkla diskusija. Tās laikā plānots ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
(VRAA) pārstāvjiem diskutēt par ES fondu 2007.–
2013. gada plānošanas perioda projektos konstatē-
tajām problēmām un pieskarties nākamajam perio-
dam, jo nākamajā plānošanas periodā VARAM būs 
vadošā vai nacionālā iestāde Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmām (3. mērķa programma) 
un VRAA būs galvenā ieviešanas iestāde šīm pro
grammām.  Veiksmīgas sadarbības un kopīgu mēr-
ķu sasniegšanā ir svarīgi izrunāt un atrast kompro-
misa risinājumus VARAM un VRAA administrētajās 
ES fondu aktivitātēs. 

Diskusiju varēs redzēt arī tiešraidē LPS mājaslapā, 
sadaļā „Semināri – Tiešraide” vai izmantojot šo sai-
ti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

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

Reģionu komitejā neviennozīmīga nostāja par 
piena kvotu atcelšanu

Eiropas Komisija pagājušā gada nogalē publicē-
tajā paziņojumā rosinājusi atcelt piena kvotas 
2015. gadā, vienlaikus izsakot optimistiskas pro
gnozes par svaigpiena un siera produktu ražošanas 
apjomu palielināšanos. Arī Latvijas zemnieki jau 
gatavojas piena kvotu atcelšanai, ieguldot līdzekļus 
ražošanas modernizēšanā. Taču 30. aprīlī Briselē 
(Beļģija) notikušajā Eiropas Savienības (ES) Reģio-
nu komitejas Dabas resursu komisijas sanāksmē 
skatītais ziņojums par piena kvotu atcelšanu liek 
domāt, ka ES politisko pārstāvju vidū nebūt nevalda 
vienprātība par 2015. gadā plānoto atteikšanos no 
Eiropas Savienības dalībvalstīm noteiktajām piena 
kvotām.

Ziņojuma sagatavotājs, Overņas reģiona (Francija) 
padomes priekšsēdētājs Renē Sušons (René Sou-
chon), ierosina Eiropas Komisijai veikt vēl četrus 

papildu pētījumus par šādu izmaiņu teritoriālo ie-
tekmi uz ES dalībvalstu grupām un reģioniem. Viņš 
pieļauj iespēju, ka kvotu atcelšanas sekas teritoriā-
lajā līmenī negatīvi ietekmēs ģimenes saimniecību 
modeli, kurā izmanto vietējos lopbarības augu re-
sursus, un kvotu atcelšana tādējādi izraisīs ražoša-
nas koncentrāciju lauksaimniecībai labvēlīgākajos 
reģionos. Tāpat Sušons uzsver, ka plānotās aktivitā-
tes pēc piena kvotu atcelšanas nebūs pietiekamas, 
jo nesniegs lopkopjiem apjomu, cenu un ienākumu 
pārvaldības garantiju. Reģionu komitejas Dabas 
resursu komisijas pārstāvji piekrita ziņotāja izvirzī-
tajam priekšlikumam saglabāt piena kvotas vismaz 
līdz 2019./2020. gadam, lai varētu sīkāk izvērtēt 
kvotu atcelšanas sekas. 

Šādu priekšlikumu – izvērtēt kvotu ietekmi vēl līdz 
2020. gadam – neatbalsta Latvijas delegācijas Re-
ģionu komitejā pārstāvis Aleksandrs Lielmežs, uz-
sverot, ka Latvijas gadījumā piena kvotas viennozī-
mīgi bremzē piena nozares attīstību: „Latvijas lauk-
saimniekiem piena kvotu atcelšanas jautājums ir 
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ļoti būtisks. Brīdī, kad ieviesa piena kvotas, Latvijā 
bija ievērojams piena ražošanas apjoma samazinā-
jums. Taču tagad šīs piena kvotas traucē attīstīties 
mūsu piena lopkopībai. Līdz ar to piena kvotu atcel-
šana Latvijas piensaimniekiem kopumā dotu labu 
stimulu veicināt ražošanas attīstību.” 2012. gada 
nogalē daudzi lauksaimnieki saskārās ar piena 
kvotu izlīdzināšanas problēmām, jo daudziem tās 
bija beigušās. Latvijas delegācijas pārstāvis tāpat 
norādīja, ka mūsu laukos uzsākta daudzu lielu fer-
mu būvniecība, īstenojot energoefektivitātes pasā-
kumus, proti, pārejot uz alternatīvajiem enerģijas 
avotiem un vienlaikus izmantojot piena lopkopības 
potenciālu. To Latvijas apstākļos iespējams sekmīgi 
turpināt, tikai atceļot piena kvotas.

Sanāksmē par piena kvotu atcelšanu iestājās arī 
Igaunijas delegācijas pārstāve Tudulinnas pašvaldī-
bas deputāte Urve Eriksone (Urve Erikson), aicinot 
īstenot plānoto politiku un nemelot lauksaimnie-
kiem, kuri jau gatavojušies piena kvotu atcelšanai: 
„Pirms sanāksmes tikos ar igauņu lauksaimniekiem. 
Viņi norādīja, ka jau daudz investējuši ražošanas at-
tīstībā, ņemot bankās kredītus, tāpēc tagad absolū-
ti nevēlas piena kvotu sistēmas saglabāšanu.”

Īsziņas
Baltijas valstu delegācijas Reģionu komitejā dis-
kutē par struktūrfondu izmantošanu

2.–3. maijā Zarasai (Lietuva) norisinājās Baltijas 
valstu delegāciju pārstāvju Eiropas Savienības (ES) 
Reģionu komitejā tikšanās, kurās delegācijas dalījās 
pieredzē par ES struktūrfondu līdzekļu izmantoša-
nu pašvaldībās šajā plānošanas periodā, kā arī ie-
skatījās nākotnes prioritātēs 2014.–2020. gadam.

Lietuvā nākamajā plānošanas periodā iecerēts pie-
vērst uzmanību piecām prioritārajām aktivitātēm, 
proti, īstenot programmu piecām lielākajām pilsē-
tām, kā arī vēl vairāk iesaistīt plānošanas padomes, 
kuras veido vēlētie pārstāvji. Tieši desmit plānoša-
nas padomēm 2007.–2013. gada plānošanas pe-
riodā bija liela loma ES struktūrfondu piesaistē, jo 
tās plānoja un apstiprināja pašvaldību ES struktūr-
fondu līdzfinansētos projektus. Tāpat nākamajos 
septiņos gados paredzēts īpašu uzmanību pievērst 
kompleksai attīstības plānošanai, izmantot konkrē-
tus kritērijus, piemēram, efektivitāti vai īpašumu, 

finansējuma piešķiršanai. Lietuviešu kolēģi arī seci-
nājuši, ka ir būtiski mērķa teritorijas atlasīt no vie-
nāda apmēra pilsētām un pagastiem. 

Savukārt Igaunijas pašvaldību pārstāvji atklāja, ka 
2007.–2013. gadā īstenoti daudzi investīciju projek-
ti izglītības, sporta un kultūras jomā un šo objektu 
uzturēšanai tagad nepieciešams liels finansējums, 
kas vairākām pašvaldībām rada smagu finansiālu 
nastu. Tāpēc nākamajā plānošanas periodā igauņi 
vēlētos akcentēt nepieciešamību veikt labāku plā-
nošanu, kā arī veicināt lielāku pašvaldību sadar-
bību. Līdzīgi kā Latvijā, arī Igaunijas uzstādījums 
nākamajam plānošanas periodam ir virzīt struktūr-
fondu finansējumu ceļu un ielu stāvokļa uzlaboša-
nai, nodrošinot satiksmes drošību, kā arī veicināt 
ilgtspējīgu sabiedriskā transporta attīstību.

Latvijas delegāciju Reģionu komitejā pārstāvēja 
delegācijas vadītājs Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Valmieras pilsētas 
domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Rīgas domes 
deputāts Dainis Turlais un delegācijas koordinatore 
LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede. 

Baltijas valstu delegācijām bija iespēja apmeklēt slēgto Ig-
nalinas atomelektrostaciju un īstenoto ES struktūrfondu līdz
finansēto projektu piemērus dabā. 



„Svētes maize” piedalās Maizes svētkos Briselē

4. maijā Briselē no-
tika Briseles pilsētas 
svētki, kuros Eiropas 
Savienības institūciju 
ieskautajā Šūmaņa 
aplī norisinājās „Mai-
zes svētki”. Šajos 
svētkos, atsaucoties 
Eiropas Komisijas, 
vietējās asociācijas 
„Eiropas kvartāls” un 
Latvijas Pašvaldību 
savienības aicināju-
mam un pateicoties 

Jelgavas novada domes atbalstam, piedalījās arī 
vienīgais Latvijas pārstāvis – maizniekmeistars Jā-
nis Dāvids ar savu „Svētes maizes” komandu. Visas 
dienas garumā „Svētes maize” priecēja vietējos ie-
dzīvotājus ar garšīgo Latvijas maizi, kas atšķiras no 
Beļģijā nopērkamajām atšķirīgo sastāvdaļu – rudzu 
miltu – dēļ.

„Maizes svētki” norisinājās vienlaikus ar Atvērta-
jām dienām, kad Eiropas Savienības institūcijas at-
ver savas durvis jebkuram interesantam, kurš vēlas 
apskatīt ēkas un iepazīties ar to darbību tīri prak-
tiski, ne tikai pastarpināti caur ziņām un dokumen-
tiem. Šogad Eiropas Komisija vēlējās arī vizualizēt 
savu saukli „Vienoti dažādībā”, parādot, cik dažādi 
ir dalībvalstu maizes izstrādājumi, taču vienlaikus 
šis produkts vieno visas valstis. „Maizes svētkos” 
tika aicināti piedalīties visu dalībvalstu pārstāvji – 
maizes un to produktu ražotāji –, lai popularizētu 
savas valsts īpašos produktus, to gatavošanas vei-
dus un tradīcijas.

Maizniekmeistars Jānis Dāvids atklāja, ka šis „Svē-
tes maizes” divu gadu darbības laikā ir jau otrais 
starptautiskais pasākums, kurā viņa nelielais uz-
ņēmums veiksmīgi piedalās: „Man gribas parādīt 
mūsu maizi arī citās valstīs, un cilvēki to novērtē,” 
motivāciju savai enerģiskajai darbībai atklāj Dāvids. 
Par Latvijas maizes garšu bija sajūsmināta arī pasā-
kuma organizētāja Mariona Volfera (Marion Wol-
fers): „Latviešu maizes garša ir brīnišķīga! Pacienā-
ju arī savus draugus, un viņi visi ir sajūsmā!” Viņa 
tāpat izteica cerību nākamgad plānotajos „Maizes 
svētkos” atkal tikties ar latviešu maizniekmeistaru.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

https://twitter.com/LPSBrux


Par Ministru kabineta noteikumu projektu „No-
teikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam”, 
1. pielikums.

VSS423 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.246 “Par 
Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju”” 

VSS426 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pa-
pildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbi-
niekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavoša-
nā un norisē” 

VSS427 – Noteikumu projekts “Noteikumi par bied-
rībām un nodibinājumiem, kas 2014.gadā atbrīvoti 
no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 
tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm” 

VSS410 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Ie-
dzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu” 

VSS412 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 
“Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu 
shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakš-
projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”” 

VSS430 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 

“Noteikumi par darbības programmas “Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivi-
tāti “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 
pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā 
(platjoslas tīkla attīstība)””” 

VSS415 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos 
Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
līdzekļus”” 

VSS416 – Informatīvais ziņojums “Par atskurbša-
nas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prak-
ses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā” 

VSS417 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
kritumu apsaimniekošanas reģioniem”

VSS438 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos 
Nr.1415 “Kārtība, kādā tiek administrēti un uzrau-
dzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un 
lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komi-
sijas programmu vistrūcīgākajām personām”” 

LPS NESASkAņo

LPS SASkAņoŠANAI PIEPrASītIE DokumENtu ProjEktI

Latvijas Ārpolitikas institūts 
ielūdz uz apaļā galda disku-
siju „VācIjA uN BALtIjAS 
VALStIS: jAuNA ZIEmEļu 
VIENPrātīBA?” ceturtdien, 
16. maijā, plkst. 17.30–19.00 
„radisson Blu ridzene Ho-
tel”, Reimersa ielā 1, Rīgā. 
Vairāk par to lasiet šeit: 

http://liia.lv/lv/news/discussiongermanyand
thebalticstatesforginga/ 

 Swedbank atklāj „E-prasmju skolu” digitālās plai-
sas mazināšanai

Swedbank atklājusi apmācību programmu „Epras-
mju skola”, kurā ikviens varēs apgūt, kā izmantot 
erisinājumus savām naudas lietām. Tā ir iespēja 

ProjEktI, SEmINārI, fINANSējumS, DAŽāDI
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mazināt digitālo plaisu, lai veicinātu epakalpoju-
mu lietošanu, kas ir ne vien ātrāki un ērtāki, bet 
arī finansiāli izdevīgāki. Plānots, ka ik mēnesi visā 
Latvijā notiks vidēji 20 apmācības, kurās eprasmes 
apgūs aptuveni 200 dalībnieku. „Eprasmju skolas” 

apmācības notiks sadarbībā ar reģionu bibliotē-
kām, skolām un pašvaldību iestādēm, kā arī Swed-
bank filiālēs. Plašāk lasiet šeit: http://www.swed-
bank.lv/zinas/29.04.2013/1. 

Valsts administrācijas skola 
aicina izglītības iestāžu vadī-
tājus un administratīvos dar-
biniekus, valsts un pašvaldību 
iestāžu darbiniekus, kuru pa-
kļautībā ir izglītības iestādes, 
piedalīties nodokļu un darba 

tiesību eksperta Agra Svares vadītājā mācību semi-
nārā „Darba laiks, darba samaksa un piemaksas 
pedagogam. Pedagogu materiālā stimulēšana. At-

vaļinājumi pedagogiem. Pedagogu darba apvieno-
šana ar citiem amatiem. Darba līgumi uz noteiktu 
laiku vasaras periodam”. Seminārs notiks 4. jūnijā 
plkst. 10.30–15.30 Rīgā, Raiņa bulvārī 4. Dalības 
maksa – 32 Ls.

Par savu piedalīšanos mācību kursā, lūdzu, infor-
mējiet mūs http://www.vas.gov.lv/lv/registraci-
jakursiem vai iveta@vas.gov.lv; tālr. 67229116; 
67229057.

10. maijā rīgā, Latviešu 
Biedrības namā, divpa
dsmit lauku tūrisma saim-
nieki svinīgā pasākumā 
saņems pirmās kultūras 
zīmes „Latviskais man-
tojums”. Zīmi pasniegs 
kultūras ministre Žaneta 
JaunzemeGrende, klāt-
esot Pašvaldību Savie-
nības vadītājam Andrim 
Jaunsleinim, kultūras eks

pertiem un to pašvaldību vadītājiem, kurās saim-
nieko jaunie zīmes saņēmēji. 

„Latviskā mantojuma” zīme izveidota pēc „Lauku 
ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās 

kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdie-
nās un nav sastindzis muzeju plauktos. „Latviskā 
Mantojuma” zīmes uzdevums – saglabāt latviskās 
identitātes saikni ar mūsdienu dzīvi, demonstrē-
jot to tūrismā. Pēc šīs zīmes varēs pazīt vietas, kur 
saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, 
cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un 
prasmes, svinēt latviskos svētkus. „Latviskā Man-
tojuma” zīmi saņems naktsmītnes, lauku saimnie-
cības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju 
pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, 
prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, 
bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, 
teicēji, dziesminieki, u.c.). Zīmes uzdevums ir po-
pularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi 
lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam. 
Vairāk lasiet 2. pielikumā.

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā 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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