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26. novembrī notika Latvijas Pašvaldību 
savienības Tehnisko problēmu komitejas 
sēde, kurā galvenā tēma bija būvniecība.

Par Būvniecības likumu un ar to saistītajiem būv-
noteikumiem komitejā informēja Ekonomikas mi-
nistrijas Būvniecības un mājokļu politikas departa-
menta direktore Ilze Oša. Galvenā atšķirība starp 
esošo regulējumu un jauno ir tā, ka lēmums jeb 
administratīvais akts par būvniecības ieceres rea-
lizēšanas atļauju tiek pieņemts būvniecības proce-
sa sākumā, nevis noslēguma fāzē, kā tas bija līdz 
šim. Atbilstoši likumprojektā noteiktajam lēmums 
par būvatļauju jāpieņem mēneša laikā no ieceres 
iesnieguma pieņemšanas dienas un, šādu lēmumu 
pieņemot, gan būvvaldei, gan sabiedrībai ir jāzina 
trīs galvenie raksturojošie rādītāji attiecībā uz būv-
niecību: plānotās būves veids (māja, birojs, ēka); 
plānotās būves novietojums konkrētajā zemes ga-
balā; būves apjoms jeb lielums. Pamatojoties uz 
šiem datiem, tiek pieņemts lēmums, kas ir admi-
nistratīvais akts par būvniecības ieceri, iekļaujot 
tajā divas nosacījumu grupas – projektēšanai un 
būvniecībai. Tādējādi līdz ar šī likuma pieņemšanu 

būvvaldei vairs nebūs jāizdod arhitektūras plānoša-
nas uzdevums. 

Būtiski, ka būvatļaujā ietvertie nosacījumi ir uz-
skatāmi par administratīvā akta nosacījumiem un 
to izpildes apstrīdēšana nav jauns administratīvais 
process. Nosacījumu izpildes kontrole ir būvvaldes 
iekšējā darbība, kas nav nedz administratīvais akts, 
nedz arī starplēmums, un atbilstoši administratīva-
jam procesam visus iestādes lēmumus var apstrī-
dēt tikai adresāts.

Par būvniecības procesu un valsts un 
pašvaldību atbildību 

Izvērtējot traģiskos notikumus Zolitūdē, komiteja 
uzsver, ka katram no mums tas ir pārdomu laiks par 
to, kur ir bijusi katra no mums atbildība. Gan valsts, 
gan pašvaldības varai ir jābalstās uz savstarpēju uz-
ticēšanos un sadarbību. Diemžēl pašreizējais būv-
niecības procesa tiesiskais regulējums tiek balstīts 
uz kolektīvo atbildību, bez stingriem būvniecības 
dalībnieku kompetences sadalījumiem būvniecības 
un būvju ekspluatācijas laikā.

Latvijas Pašvaldību savienība sveic Siguldas novada domi ar iegūto Efektīvas pārvaldības 
gada balvu pašvaldību kategorijā!
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Komiteja izsaka nožēlu, ka atbildīgās valsts amat-
personas cenšas norobežoties no atbildības būvnie-
cības procesā, visu atbildību noveļot uz pašvaldību 
un būvvalžu pleciem. Komiteja uzskata, ka valsts 
atbildība nedrīkst aprobežoties tikai ar papildu 
kontroles institūciju radīšanu, bet gan reālu valsts 
un pašvaldību kompetences sadalījumu. Valstij 
nav jānodrošina papildu kontrole, bet jāuzņemas 
atbildība par tehnisko projektu ekspertīzi, būvuz-
raudzības kontroli, būvju drošības un ekspluatāci-
jas kontroli. Ir jāpārskata apdrošināšanas sistēma 
būvniecības procesā, nosakot līdzās būvniecības 
civiltiesiskajai apdrošināšanai obligātu nopietnu 
būvdarbu kvalitātes apdrošināšanu un pārapdro-
šināšanu apdrošinātāja zuduma gadījumā. Valsts 
uzdevums ir apdrošinātājiem ar likumu uzlikt par 
pienākumu garantēt tādas atlīdzības, kas viņus 
spiestu nodrošināt būvniecības kvalitāti visaug
stākajā iespējamajā līmenī, lai nevajadzētu maksāt 
cietušajiem un novērst trūkumus. Vienlaicīgi tas 
aizstātu arī visai dīvainās divu gadu garantijas. Nor-
matīvos ir jānosaka, kas konkrēti un kādā apjomā ir 
jākontrolē būvinspektoram un arhitektam un kāda 
ir viņu kā amatpersonu atbildība.

Komiteja, izvērtējot Būvniecības likuma pieņem-
šanas gaitu, uzsver, ka galvenie uzstādījumi bija 
administratīvo šķēršļu samazināšana un būvnie-
cības procesa samērošana ar Administratīvo pro-
cesu. Vairāk nekā triju gadu laikā, kopš tika disku-
tēts par jauno Būvniecības likumu, nepārprotami 
uzsvaru liekot uz ārzemju investīciju pieejamību, 
neizvērtējot korupcijas riskus arī privātajā sektorā 
(amatu pilnvaru izmantošanu personiskajās, nevis 
uzņēmumu interesēs), Doing Business indeksa uz-
labošana kļuva par pašmērķi, kaut arī Būvniecības 
likumā kā viens no principiem izvirzīts inženierteh-
niskās kvalitātes princips, saskaņā ar kuru būves in-
ženiertehniskajam risinājumam ir jābūt lietošanai 
drošam, Būvniecības likums šo regulējumu nosaka 
tikai daļēji.

Ņemot vērā, ka pēc jaunā Būvniecības likuma stā-
šanās spēkā 2014. gada 1. februārī radīsies neat-
bilstības ar pārējiem saistītajiem likumdošanas ak-
tiem, jo līdz šim nav izstrādāti nepieciešamie grozī-
jumi vismaz 17 likumos, 29 Latvijas  būvnormatīvos 
(LBN), 47 Ministru kabineta noteikumos, kā arī no 
jauna jāizstrādā Vispārīgie būvnoteikumi, aicinām 
Valsts prezidentu un Saeimu:

1. Noteikt, ka jaunais Būvniecības likums stājas spē-
kā 2014. gada rudenī, vienlaicīgi ar Vispārīgajiem 
un speciālajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnor-

matīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem un Būvniecības informācijas 
sistēmu, kas izveidota atbilstoši jaunajam būvnie-
cības regulējumam un ir ieviesta visās pašvaldībās, 
ne tikai kā pilotprojekti 30 būvvaldēs.

2. Pirms jaunā Būvniecības likuma stāšanās spēkā 
atkārtoti izvērtēt likuma sadaļas par “Būvniecības 
kontroli” un “Atbildību būvniecībā” un Vispārīgajos 
būvnoteikumos precīzi definēt būvniecības dalīb-
nieku kompetenci un atbildību, kā arī noteikt aug
stākus drošības standartus publiskajām būvēm.

3. Izveidot valsts institūciju, kuras kompetencē 
noteikt: atbildību par būvprojektu ekspertīzēm; 
atbildību par būvuzraudzību un būvuzraugu darbu, 
nosakot, ka būvuzraugi ir sertificētas personas un 
to būvuzraudzības tiesības apstiprina valsts institū-
cija. Vienlaikus ir nosakāmas tiesības šai institūcijai 
būvuzraudzības tiesības anulēt, kā arī kompetence 
par ekspluatācijā esošu būvju drošības izvērtēšanu 
un to ekspluatācijas pārtraukšanu un atbildība par 
būvmateriālu kvalitātes un drošības kontroli, ko 
šobrīd nespēj nodrošināt Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centrs. Vienlaikus ir jāsakārto būvmateriālu 
atbilstības deklarāciju saņemšanas un izsniegšanas 
kārtība, iespējams, veicot to stingrās uzskaites re-
ģistrāciju; noteikt, ka jaunajā Būvniecības likumā 
IV grupas būvju pieņemšanu ekspluatācijā veic mi-
nētā valsts institūcija; ir jābūt izstrādātiem kritēri-
jiem, kuri valsts un pašvaldību objekti ir jāpieņem 
ekspluatācijā šai institūcijai; nekavējoties veikt 
virkni izmaiņu esošajos normatīvajos regulējumos, 
kas nepieciešami būvniecības procesa kvalitātes un 
drošības uzlabošanai, sašaurinot iespējas būvdar-
bu laikā veikt izmaiņas autoruzraudzības kārtībā 
būvju konstruktīvajos risinājumos. Noteikt, ka visu 
publisko būvju (jaunbūvju un rekonstrukcijas) būv-
projektiem ir nepieciešama būvprojekta ekspertī-
ze, par kritēriju nenosakot vienlaicīgu 100 cilvēku 
iespējamu uzturēšanos būvē. Jaunais Būvniecības 
likums daudzos jautājumos uzliek papildu pienāku-
mus pašvaldību būvvaldēm, piemēram, paredzot 
būvinspektoriem papildu pienākumus kontrolēt 
ekspluatācijā esošu būvju izmantošanu atbilstoši 
projektētajam lietošanas veidam u.c., vienlaikus 
neparedzot būves lietotāja atbildību par būves ne-
atbilstošu ekspluatāciju.

Minētais LPS Tehniskās komitejas viedoklis tiks no-
sūtīts Valsts prezidentam un Saeimai. 

Sēdē LPS padomnieks A. Salmiņš informēja, ka LPS ir 
saņēmusi Jelgavas novada pašvaldības informāciju 



sakarā ar projektu konkursa “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ievie-
šanu. Jelgavas novada dome norāda, ka konkursa 
trešajā kārtā apstiprināto projektu aktivitātes jā-
īsteno līdz 2014. gada 30. jūnijam. Taču VARAM 
apstiprinājums par 6 izglītības iestāžu ēku siltinā-
šanu ir saņemts tikai novembra vidū. Ņemot vērā, 
ka līdzīga situācija ir vairākās pašvaldībās, komite-
ja nolēma izteikt atbalstu Jelgavas novada domes 
vēstulē paustajam viedoklim, kā arī uzdod LPS pa-
domniekam A. Salmiņam kopā ar Jelgavas novada 
domi sagatavot vēstuli atbildīgajām ministrijām par 
projektu konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazināšanai” pagarinājumu 
(vēstule 1. pielikumā).

Par Būvniecības informācijas sistēmas 
(BIS) ieviešanas gaitu

Ekonomikas ministrijas pārstāvji J. Braučs un J. Plū-
me informēja par BIS izstrādes mērķiem, tās sastāv-
daļām un iespējām. Sistēmas mērķis – nodrošināt 
būvvaldes ar centralizētu IT sistēmu, kā arī būvnie-
cības uzraudzības atbalstu. Paredzēta elektroniska 
būvniecības lietas izveidošana – no ieceres līdz bū-
ves nodošanai ekspluatācijai, kā arī administratīvās 
lietas vešana. Paredzēta sasaiste ar iedzīvotāju re-
ģistru, ģeogrāfisko informācijas sistēmu (kadastra 
kartes ģeogrāfisko sistēmu). Tiks izveidota būvin-
spektora darba virsma, inspekciju plānošana, aiz-
stājot atskaišu nepieciešamību. Sistēma paredz arī 
būvobjektu izmaksu salīdzināšanas iespējas pašval-
dībās, kā arī būvniecības epakalpojumus.

Šobrīd pilotprojektā ir iekļautas 30 pašvaldību 
būvvaldes, un jau šogad tiks uzsākta darbinieku 
iepazīstināšana ar šo sistēmu un apmācība, līdz 
2014. gada marta beigām paredzēts to ieviest arī 
pārējās pašvaldībās, sistēmas izmantošana paš-

valdībās paredzēta bez maksas vismaz turpmākos 
5 gadus.

Komiteja atzina, ka pašlaik izstrādātā Būvniecības 
informatīvā sistēma tikai daļēji veicinās būvniecī-
bas procedūru atvieglošanu būvniecības dalībnie-
kiem, jo: tā izstrādāta uz iepriekšējā Būvniecības 
likuma bāzes un neatbilst jaunā Būvniecības liku-
ma regulējumam; tā nav savietota ar VZD datiem, 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmu, kā arī Apgrūtināto teritoriju reģistru; būs 
jāizstrādā jauni MK noteikumi sistēmas piemē-
rošanai; sistēmā nav paredzēts iekļaut publiskās 
apspriešanas sadaļu un ģeoloģiskās izpētes datus. 
Komitejas dalībnieki arī uzskata par nepieņemamu 
valsts praksi, ka, veidojot jaunas informatīvās sistē-
mas valstī, tās neparedz savietojumu ar citām funk-
cionāli nepieciešamām sistēmām. 

Aino Salmiņš
LPS padomnieks

26. novembrī notika LPS Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejas sēde (foto), kuras darba kār-
tības būtiskākie jautājumi bija par VID datu par fi-
zisko personu ienākumiem sniegšanu pašvaldībām 
pēc to pieprasījuma; par valdībā atbalstītajiem Mi-
nistru kabineta noteikumiem “Valsts informācijas 
sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai” un paš-
valdību aizņemšanās un galvojumu nosacījumiem 
2014. gadā, kā arī par būtiskākajām kļūdām aiz-
ņēmuma pieprasījuma dokumentos, kuras pieļauj 
pašvaldības. 

Pašvaldībām ir nosūtīta Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras 15.10.2013. vēstule Nr. 32/3826 “Par 
fiziskās personas ienākumu informācijas izgūšanas 

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3596&document_id=3596


iespējām no VID informācijas sistēmām” un VID 
sadarbības līgums “Par informācijas sniegšanu 
tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras Epakalpojumu infrastruktūru”. 
Komitejas sēdes laikā VID pārstāvji sniedza detali-
zētāku informāciju par datiem, kurus pašvaldībām 
varēs sniegt VID. Pašvaldībām nosūtītajā VID līgu-
mā kā pamats informācijas saņemšanai tika norā-
dīta atsauce uz likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta 3.1 daļu, kas izsauca neizpratni, 
jo minētā norma nosaka, ka tā saucamā daudzbēr-
nu ģimeņu atlaide tiek noteikta ar valsts informā-
cijas sistēmu savietotāja starpniecību. LPS sarunās 
ar VID tika panākta vienošanās, ka pašvaldības VID 
datus varēs izmantot ne tikai nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas vajadzībām, bet arī soci-
ālās palīdzības administrēšanai, kā arī citām pašval-
dību funkcijām, ja tāda nepieciešamība tiek pama-
tota ar atbilstošu normatīvā akta regulējumu. Pēc 
VID sniegtās informācijas, tām pašvaldībām, kuras 
jau ir parakstījušas VID līgumu par fiziskās personas 
ienākumu informācijas izgūšanas iespējām no VID 
informācijas sistēmām, tiks nosūtīti līguma grozī-
jumi, savukārt ar tām pašvaldības, kuras vēl nav 
parakstījušas iepriekš minēto līgumu, VID vispirms 
vienosies par sadarbības līguma 1.1. punktu (at-
sauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato VID 
datu saņemšanas nepieciešamību). 

VID pārstāvju stāstījumu LPS Finanšu un ekonomi-
kas komitejā var noskatīties LPS mājas lapā sadaļas 
“Semināri un video” apakšsadaļā “Videoieraksti”: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=
view&article_id=3530 un http://www.lps.lv/Pasa-
kumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=3589.

Par Ministru kabineta noteikumiem “Valsts infor-
mācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai” 
komitejas dalībniekus informēja Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās 
pārvaldes departamenta direktors Uģis Bisenieks 
un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvo-
tāju reģistra departamenta direktors Uldis Apsītis. 
Noteikumi ir atbalstīti Ministru kabinetā, bet vēl 
nav publicēti. 

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz, 
ka pašvaldības piešķir nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem, ja ir spēkā 
nosacījums, kurš ietverts 5. panta 1.2 daļā. Savu-
kārt saskaņā ar likuma 5. panta 3.1 daļu nekustamā 
īpašuma un personas atbilstība minētajiem kritē-

rijiem tiek noteikta ar valsts informācijas sistēmu 
savietotāja starpniecību, pamatojoties uz datiem, 
kas reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistē-
mā. Izstrādātie Ministru kabineta noteikumi no-
saka valsts informācijas sistēmu savietotāja datu 
savietošanas, informācijas sniegšanas, informāci-
jas apjomu, aprites un apstrādes kārtību nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai, ar 
kura starpniecību un, pamatojoties uz datiem, kas 
reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistēmās 
taksācijas gada 1. janvārī pulksten 24, pašvaldība 
piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem 
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodok-
li” 5. panta 1.2 daļā noteikto. 

Par pašvaldību aizņemšanās un galvojumu nosacī-
jumiem 2014. gadā un pašvaldību biežāk pieļauta-
jām kļūdām aizņēmuma pieprasījuma dokumentos 
komitejā pastāstīja Finanšu ministrijas Pašvaldību 
finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas 
departamenta direktore Jolanta Plūme un viņas 
vietniece Baiba Tisenkopfa. 2014. gadā pamatā 
saglabāti līdzšinējie aizņēmumu mērķi, taču ir arī 
noteikts jauns mērķis – ceļu, ielu un tiltu investī-
ciju projekti, taču šajā gadījumā pašvaldībām daļa 
no projekta izmaksām būs jāfinansē pašām. Aizņē-
muma saņemšanas nosacījumi paredz: pašvaldī-
bām, kuras saņem valsts budžeta papildu dotāciju 
(dotācija pašvaldībām ar zemākajiem vērtētajiem 
ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas (PFI) vai dotācija novadu 
pašvaldībām vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai 
pēc PFI finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās 
apakšējās robežas 97 procentu līmenī), nepiecieša-
mais līdzfinansējums būs vismaz 20% no kopējām 
projekta izmaksām, pārējām pašvaldībām – vismaz 
30%. Palielināta arī pašvaldības maksimālā aizņē-
muma summa līdz 200 000 eiro pašvaldības noteik-
to prioritāro investīciju projektu īstenošanai. Tāpat 
J. Plūme uzsvēra, ka arī 2014. gadā saglabāsies 
nosacījums, ka pašvaldības var sniegt aizņēmuma 
pieprasījumu tikai pēc iepirkuma procedūras no-
slēgšanās un piegādātāja izraudzīšanas. Viņa arī 
atzīmēja, ka no nākamā gada pašvaldības varēs 
izņemt aizņēmumus gadskārtējā valsts budžeta li-
kumā noteikto mērķu (investīciju projektu) īsteno-
šanai vidējā termiņā, kas nepārsniedz 3 gadus. Līdz 
šim vidējā termiņā varēja izņemt aizņēmumus tikai 
ES līdzfinansēto projektu realizācijai.

B. Tisenkopfa vērsa uzmanību uz pašvaldību pieļau-
tajām kļūdām aizņēmuma pieprasījumā. Kā biežāk 
pieļautās kļūdas tika minētas šādas: aizņēmumu 
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pieteikumu dokumenti tiek iesniegti neprecīzi (nav 
pievienoti visi Ministru kabineta 25.03.2008. notei-
kumos Nr. 196 noteiktie dokumenti); ekonomiskie 
pamatojumi tiek aizpildīti kļūdaini; Finanšu minis-
trijā tiek iesniegts daudz lieku dokumentu; pietei-
kumi aizņēmumiem tiek iesniegti pirms iepirkumu 
procedūras noslēgšanās; pašvaldības domes lē-
mumā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija; 
pašvaldības uzņemtās saistības tiek uzrādītas ne-
precīzi (bez procentu maksājumiem, samazinātas 
par jau atmaksātajām summām) u.tml.

Otrdien, 2013. gada 26. novembrī, notika Latvijas 
Zinātņu akadēmijas, Latvijas Pašvaldību savie-
nības un Latvijas Tautsaimniecības pētniecības 
fonda organizētā diskusija “Sociālo pakalpojumu 
un veselības aprūpes strukturālo pārmaiņu un fi-
nansēšanas iespējas”, kas tika veltīta pašvaldību, 
valsts un privātā sektora mijiedarbībai sociālo un 
veselības aprūpes jautājumu risināšanā valstī. 

Diskusijā apsprieda svarīgus sociālo pakalpojumu 
un veselības aprūpes jautājumus. Šīs abas jomas 
pēc būtības ir saistītas ar citām sabiedrībai nozī-
mīgām darbības jomām, piemēram, sabiedriskais 
transports, ģimenes darbības modelis, sabiedrības 
veselīgie paradumi, rūpes par savu veselību utt. 
Diskusijas laikā tika aicināts skatīt šos sociālos pa-
kalpojumu un veselības aprūpes jautājumus atbil-
dīgi, pasakot, ka jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir 
tiesības uz kvalitatīva pakalpojuma pieejamību un 
valstij ir nepieciešams rūpēties par visiem iedzīvo-
tājiem. Diskusijas laikā tika skarta šo jomu finansē-
šanas avotu un sadales kārtība – veselības aprūpes 
gadījumā solīto 4,5% no IKP (uz iepriekšējām Saei-
mas vēlēšanām) vietā šogad ir saņemts finansējums 
2,9% no IKP. Tika runāts par iedzīvotājiem svarīgu 
jautājumu – ko nozīmē ilgtspējīga vecuma pensija, 
un tika atzīmēts, ka pagaidām nav pietiekami laba 
risinājuma nevienā pasaules valstī. Vienlaikus tika 

uzsvērts, ka būtu jāizvērtē Latvijas II pensiju līmenis, 
ņemot vērā fondēto iemaksu (FDC) Čīles 1980. gada 
bēdīgo pieredzi, kad 2001. gadā tika secināts, ka 
pensiju līdzekļi nav pareizi ieguldīti un ir pazaudēti.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis runāja par jau-
nu paradigmu veselības un sociālo pakalpojumu 
finansēšanā nepieciešamību un uzsvēra, ka nav 
pieņemama situācija, kad pelēkā ekonomika mak-
sā tikai daļu no spēkā esošajiem nodokļiem un no-
dokļu nomaksa pret IKP ir samazinājusies par 13% 
un uz 2013. gadu veido tikai 28% no IKP. Turpretim 
salīdzinājumā ar vecajām Eiropas dalībvalstīm no-
dokļu ieņēmumi ir 50–60% no IKP. LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis uzskata, ka nodokļu likumos pa-
redzētiem izņēmumiem un atvieglojumiem jābūt 
atšifrētiem valsts budžetā kopā ar ietekmes aprēķi-
nu uz tautsaimniecību. Svarīgi būtu arī zināt un pa-
rādīt katra nodokļa efektīvās likmes. Tāpat jāatzīst, 
ka sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek 
izmantotas necaurspīdīgi, tiek tiražēti dažādi mīti, 
ko iedzīvotājiem grūti pārbaudīt, un LPS priekš-
sēdis aicināja visus nodokļu ieņēmumus, tai skai-
tā arī pensiju sistēmas 2. līmeņa līdzekļus, uzrādīt 
valsts budžetā, jo sociālās apdrošināšanas obligāto 
maksājumu daļa (6 procentpunkti no 34 procent-
punktiem no apliekamā atalgojuma) pazūd, lasot 
valsts budžetu. Šī nodokļa daļa, kas veidojas no 
ikviena iedzīvotāja veiktajām sociālās apdrošinā-
šanas iemaksām, tiek ieguldīta finanšu tirgū, un 
tas būtu jāuzskata par valsts atbalstu komercban-
kām. Tādēļ būtu godīgi, ja nodokļu izlietojums būtu 
atklāts un visi zinātu, cik daudz valsts ir aizdevusi 
finanšu tirgum, un šīs saistības būtu pareizi atspo-
guļotas valsts budžeta ieņēmumos. A. Jaunsleinis 
aicināja nepieļaut kļūdu un neskatīties atsevišķi 
uz veselības, sociālo pakalpojumu vai ekonomikas 
izaugsmi, bet spēt skatīt to kopsakarībās. Diskusi-
jas prezentācijas atradīsiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3586.

27. novembrī Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūru uzsāka diskusiju ciklu “Paš-
valdības loma uzņēmējdarbības attīstībā 
un investīciju piesaistes veicināšanā”.

Šī diskusija bija veltīta investīciju nozīmei reģio-
nālās attīstības veicināšanā un pašvaldību lomai 
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investīciju piesaistē (ārvalstu un vietējās investī-
cijas). Diskusijas videoieraksts un prezentācijas 
pieejamas šeit: http://www.lps.lv/Seminari_
un_video/LIAA_diskusijas/?task=view&article_
id=3588.

LPS priekšsēdis piedalās Pasaules 
demokrātijas forumā Strasbūrā

Piektdien, 29. novembrī, LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis piedalījās Pasaules demokrātijas foruma 
tematiskajā laboratorijā “Līdzdalības budžets jeb Ie-
dzīvotāju iesaistīšana budžeta plānošanā”. Īpašs ak-
cents foruma diskusijās tika likts uz erīku izmantoša-
nu demokrātijas veicināšanā. Laboratorijā klātesošie 
tika iepazīstināti ar labajām praksēm no Amadoras 
pašvaldības Portugālē un 49. Čikāgas vēlēšanu apga-
bala ASV. Abas minētās pieredzes iedzīvotāju iesais-
tīšanai budžeta plānošanā ir visai jaunas iniciatīvas, 
kas ieviestas pirms dažiem gadiem. Andris Jaunsleinis 
diskusijā pastāstīja par labajām praksēm iedzīvotāju 
līdzdalībai lēmumu pieņemšanā Latvijā – sabiedrības 
iniciatīvu platformu manabalss.lv, kā arī veiksmīgo 
Kārsavas novada domes un jauniešu sadarbību.

Kristīne Kūlīte
LPS ārējo sakaru speciāliste

6. decembrī Rīgā notiks Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) gada sapulce, kurā no-
tiks gan Valdes, gan LPIA priekšsēdētāja vēlēšanas, 
kā arī LPIA Valde atskaitīsies par gada svarīgākajiem 
darbiem. 

10. decembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienī-
bas Valdes sēde.

17. decembrī notiks Novadu apvienības Valdes 
sēde un LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde. 

18. decembrī notiks LPS Domes sēde.

ŠONEDĒĻ uN TuRPMĀK

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

Latvijas delegācija Reģionu komitejā 
aizstāv Baltijas valstu ostu konkurētspēju

28.–29. novembrī Briselē notikušajā Eiropas Savie-
nības (ES) Reģionu komitejas plenārsēdē noraidīts 
Eiropas Komisijas priekšlikums pieņemt regulu par 

tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem izveidi un 
ostu finanšu pārredzamības sistēmu. Tā vietā Re-
ģionu komiteja ierosina pieņemt direktīvu, atstājot 
dalībvalstu ziņā, kādus līdzekļus izvēlēties direktīvā 
minētā rezultāta sasniegšanai.

Latvijas Pašvaldību savienība jau iepriekš rakstījusi, 
ka Eiropas Komisija nākusi klajā ar regulas priekšli-
kumu, plānojot noteikt stingrākus vienotus notei-
kumus pieejamībai Eiropas transporta tīkla ostu pa-
kalpojumu tirgum, ietverot arī tādus pakalpojumus 

INFORMĀcIJA NO LPS PĀRSTĀVNIEcīBAS BRISELĒ
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kā kravu apstrāde, loča pakalpojumi, vilkšana un 
pasažieriem sniegtie pakalpojumi. Apstiprināšanas 
gadījumā Latvijā šī regula attiektos uz TENT tīklā 
ietvertajām lielajām ostām. Šis atzinums Reģionu 
komitejā tiek skatīts jau otro reizi, un abās sanāk
smēs Latvijas delegācija iesniegusi priekšlikumus 
pret regulas pieņemšanu, aicinot ņemt vērā ostu 
dažādību gan pārkrauto kravu apjomā, gan atšķirī-
bās kravu segmentos un tirgos.

Arī atzinuma autors, Itālijas delegācijas pārstāvis 
Reģionu komitejā Alesandro Kozimi (Alessandro 
Cosimi), plenārsēdē atkārtoti uzsvēra, ka juridiskā 
instrumenta izvēle ir ļoti būtiska: “Šobrīd ir vesels 
pārmaiņu vilnis, kas skar kuģošanu un kravu pārva-
dāšanu gan no Eiropas, gan uz to. Tāpēc negatīvi 
reaģējam uz Eiropas Komisijas priekšlikumu pie-
ņemt regulu kā juridisko formu, bet prasām drīzāk 
izvēlēties direktīvu, jo tādējādi tiktu labāk ievērots 
proporcionalitātes princips un dažādu dalībvalstu 
specifiskās īpatnības.” Tāpat viņš norādīja, ka regu-
las projektā ietvertie tehniskie un navigācijas pakal-
pojumi – kravu apstrāde, loča pakalpojumi, vilkšana 
un pasažieriem sniegtie pakalpojumi – būtu jāuzska-
ta par vispārējas nozīmes pakalpojumiem. “Šādos 
gadījumos konkurence ir nedaudz citāda nekā tas, 
kas ierakstīts regulas projektā,” piebilda Kozimi.

Aicinot balsot par direktīvas priekšlikumu, plenār-
sēdes dalībniekus uzrunāja arī Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā pārstāvis, Ogres novada domes 
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. Viņš izteica bažas 
par regulas nelabvēlīgo ietekmi uz Baltijas valstu 
ostu konkurētspēju. “Mums jāņem vērā ostu dažā-
dība pārkrauto kravu apjomu ziņā. Ja salīdzinām, 
piemēram, Ventspils ostu, kur pārkrautais apjoms ir 
30 000 tonnu, un Roterdamas ostu ar 300 000 – tās 
nav konkurējošas ostas. Baltijas ostas visas ir ma-
zas. Nākamā lieta – Baltijas ostas konkurē ne tikai 
ES tirgū, bet arī ar kaimiņvalstīm,” norādīja Bart-
kevičs. Šā gada novembrī pieejamā ostu statistika 
liecina, ka šā gada pirmajos desmit mēnešos Latvi-

jas ostu kravu apgrozī-
jums samazinājies par 
7,3%. Savukārt Krievi-
jas ostām Baltijas jūras 
austrumu piekrastē šā 
gada pirmajos desmit 
mēnešos izdevies pa-
lielināt pārkrauto kra-
vu apjomus galveno-
kārt uz Ustjlugas ostas 
rēķina.

Par labu regulai nelokā-
mi iestājās Nīderlandes 
delegācija, uzskatot, ka 
regulas pieņemšana 
varētu nodrošināt caur-
skatāmību un vienotas 
konkurences noteiku-
mus visā Eiropas Savienībā. Savukārt direktīvu dalīb-
valstis varētu papildināt ar dažādiem noteikumiem, 
kas stāvokli tikai pasliktinātu, jo nebūtu nodrošinā-
ta vienāda situācija visiem. Nīderlandiešu viedoklis 
balsojumā tomēr guva mazākuma atbalstu.

Reģionu komitejas 104. plenārsēdē no Latvijas 
delegācijas piedalījās arī Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas nova-
da domes deputāts Jānis Neimanis, Saldus novada 
domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Jēkabpils pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, Balvu 
novada domes deputāts Jānis Trupovnieks un Rīgas 
domes deputāts Dainis Turlais.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Edvīns Bartkevičs (priekš-
plānā, pirmais no labās) RK 
plenārsēdē. Foto: Reģionu 
komiteja

LPS NESASKAŅO

Par Pamatnostādņu projektu “Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam”, 2. pieli-
kums.

https://twitter.com/LPSBrux
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3595&document_id=3595


VSS2024 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu (46.saraksts)”

VSS2025 – Rīkojuma projekts “Par neapdzīvo-
jamās telpas Nr.601 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, 
saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu 
ministrijas valdījumā”

VSS2026 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašu-
mā(40.saraksts)”

VSS2043 – Noteikumu projekts “Kārtība un vēr-
tēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības 
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītā-

ju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 
pretendentu atlasei”

VSS2039 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos 
Nr.484 “Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru 
un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu pa-
augstināšanai””

VSS2046 – Noteikumu projekts “Ārstniecības iestādes 
izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības 
nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā”

VSS2042 – Noteikumu projekts “Dabas datu pār-
valdības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas 
un informācijas aprites kārtība”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASīTIE DOKuMENTu PROJEKTI

6. decembrī notiks desmitais “Latvijas 
tūrisma forums”

Ekonomikas ministrija un Tūrisma attīstības valsts 
aģentūra aicina tūrisma nozares pārstāvjus uz gada 
nozīmīgāko pasākumu tūrisma nozarē – “Latvijas 
tūrisma forumu 2013”, kas notiks 6. decembrī Ma-
zajā ģildē Rīgā.

Šogad “Latvijas tūrisma forums” svin apaļu jubi-
leju – 10 gadus. Forums ir kļuvis par pazīstamu 
satikšanās vietu Latvijas tūrisma nozares pārstāv-
jiem. Pirmssvētku gaisotnē foruma dalībnieki iz-
vērtēs līdz šim paveikto, izvirzīs jaunus mērķus, 
kā arī apmainīsies ar idejām jaunajam darba cē-
lienam.

Foruma laikā gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti 
sniegs iedvesmojošu ieskatu radošo industriju un 
radošas domāšanas nozīmei tūrisma pakalpojumu 
attīstībā un pievienotās vērtības palielināšanā, kā 
arī ieskicēs Latvijas iespējas un līdzekļus kvalitatī-
vu, radošu tūrisma pakalpojumu virzībai tirgū. Sī-
kāk lasiet šeit: http://www.tava.gov.lv/lv/6decem-
brinotiksdesmitais%E2%80%9Elatvijasturisma
forums.

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

Latvijas Samariešu apvienība ir sā-
kusi izdot “Samariešu Avīzi”. No-
vembrī ir iznācis pirmais numurs, 
ko varat lasīt 3. pielikumā.
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Sācies konkurss par bal-
vu “Eiropas Reģions, kas 
veicina uzņēmējdarbību 
2015” (Moto – ekono-
mikas atveseļošana ar 
uzņēmējdarbību)

Reģionu komiteja ir izsludinājusi konkursu par bal-
vu “Eiropas Reģions, kas veicina uzņēmējdarbību 
2015” (EER), ko piešķirs tām pilsētām un reģioniem, 
kam ir vistālejošākais redzējums Eiropā. Jau piekto 
reizi notiekošo konkursu, kuram var pieteikties līdz 
2014. gada 31. martam, Eiropas MVU asamblejā 
Viļņā atklāja Flandrijas un Eiropas sadarbības aģen-

tūras priekšsēdētājs Luks van den Brande (BE/PPE).

EER ļauj apzināt un apbalvot tos reģionus, kuros 
neatkarīgi no reģiona lieluma, labklājības un kom-
petencēm izstrādāts izcils uzņēmējdarbības redzē-
jums, ko īsteno ar konkrētiem un uzskatāmiem 
pasākumiem, tādējādi palīdzot īstenot Eiropas 
Mazās uzņēmējdarbības aktu un optimāli izmantot 
publisko finansējumu. Reģioni, kas izstrādājuši vis-
pārliecinošāko stratēģiju, tiks apbalvoti ar izcilības 
zīmi “Gada reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”. 
Iniciatīvas mērķis ir sekmēt dinamisku, “zaļu” un 
uzņēmējdarbību veicinošu reģionu veidošanos visā 
Eiropā. Sīkāk par pieteikšanos lasiet šeit: http://cor.
europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un pasāku-
miem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu infor-

mācijas centru mājaslapā: http://www.esfinanses.
lv/lv/a/sakums.

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

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakul-
tātes doktorante Ivita Faituša veic aptauju “Latvi-
jas pašvaldības un iekšējais audits”, lai apzinātu 
Latvijas pašvaldību iekšējā audita struktūrvienību 
darbības pamatprincipus.

Anketa nav anonīma. Ja jūsu pašvaldībā nav iek-
šējā audita struktūrvienības, tad atbildiet uz pir-
majiem diviem jautājumiem. Katrai pašvaldībai 

anketa jāaizpilda vienreiz! Jūsu atbildes ir ļoti bū-
tiskas, lai veiktu kvalitatīvu pētījumu promocijas 
darbam.

Aptaujas saite: https://www.zettool.lv/aptauja.ph
p?l=1&id=10922&rand=n6NHnv&rand2=bjZOS.

Jautājumu gadījumā zvaniet: Ivita Faituša, tālr. 
26141974.
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