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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) par 
Partnerības līgumu un kā kompensēt tā 
negatīvo ietekmi

Latvijai Partnerības līgums ir pamatdokuments, 
kuru valdība saskaņo ar Eiropas Komisiju Eiropas 
Savienības nākamo septiņu gadu budžeta izpildei 
Latvijā. Ņemot vērā ekonomisko stagnāciju un in-
flāciju, ar līdzīgu finansējumu kā iepriekš šī budžeta 
pozitīvā ietekme uz Latvijas ekonomiku šoreiz būs 
divas reizes mazāka nekā iepriekšējā Eiropas Savie-
nības (ES) fondu plānošanas periodā.

Kohēzijas politikas ietvaros, salīdzinot ar iepriek-
šējiem (2004.–2006. gada un 2007.–2013. gada) 
plānošanas dokumentiem, ir panākts progress, jo 
pašvaldībām pieejamo aktivitāšu skaits ir pieau-
dzis. Piemēram, 30 pašvaldībām no 119, tai skaitā 
Latgales reģionam, ir sagaidāma Latvijas Pašvaldību 
savienības 22. kongresā atbalstītā kvotu principa 
nodrošināšana, kas dos iespēju ES budžeta naudu 
izmantot arī vietējo iedzīvotāju prioritāšu īstenoša-
nai. Kopīgās lauksaimniecības politikas un Kopīgās 
zivsaimniecības politikas ietvaros ir pozitīvi jāvērtē 
nelielā, bet būtiskā atbalsta 110 novadiem saglabā-
šana arī nākamajā periodā.

Partnerības līguma saskaņošana tuvojas noslēgu-
mam, un lielas izmaiņas tajā vairs nav gaidāmas. 
Tāpēc ir svarīgi ne vien priecāties par atsevišķiem 
sasniegumiem līguma sagatavošanā, bet savlaicīgi 

novērtēt arī tā negatīvās sekas un domāt par šo 
seku novēršanu.

Galvenie trūkumi šajā dokumentā: netiek īstenota 
Nacionālā attīstības plāna pamatnostādne – pa-
nākt ekonomikas izrāvienu. Tikai niecīga daļa no 
Partnerības līgumā atbalstītajām aktivitātēm vei-
cinās ekonomikas attīstību, diemžēl lielākā daļa 
atbilst citu ES valstu vai birokratizācijas interesēm. 
Jāatzīmē, ka 89 pašvaldības nav saņēmušas skaidru 
atbalstu savai attīstībai kohēzijas politikas ietvaros, 
tādējādi rodas pamatotas bažas, ka ES budžeta iz-
lietojums nemazinās, bet gan veicinās tālāku Lat-
vijas konkrētu teritoriju depopulāciju un reģionālo 
atšķirību palielināšanos.

LPS vecākais padomnieks M. Pūķis uzsver, ka “šo 
trūkumu novēršanai nepieciešama izpratne, ka val-
stij prioritāri jāvadās no nacionālajām, nevis citu ES 
dalībvalstu interesēm, kā arī nepieciešama izprat-
ne, ka stipras Latvijas pamatā ir stipras pašvaldī-
bas”.

Šī iemesla dēļ Latvijas Pašvaldību savienība aici-
na jaunveidojamo valdību un politiskās partijas, 
kas piedalīsies nākamā gada Saeimas vēlēšanās, 
apņemties īsā laikā izstrādāt konkrētu un precīzu 
valsts programmu 2014.–2020. gadam, kurā jāno
drošina tās nacionālās prioritātes, kas nav iekļau-
tas ES uzdevumu sarakstā un tādējādi nav iekļautas 
Partnerības līgumā, tai skaitā nodrošinot pašvaldību 
iesaisti nacionālo prioritāšu īstenošanā ar kvotām 
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katrai pašvaldībai. LPS aicina ik gadu palielināt paš-
valdību daļu kopējos valsts budžeta ieņēmumos, 
līdz tā sasniegs 25%, radot iespēju pašvaldībām 

īstenot tās vietējās investīciju un uzņēmējdarbības 
atbalsta prioritātes, kas nav iekļautas ES vai valsts 
uzdevumu sarakstā.

6. decembrī Rīgā notika Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) gada sanāksme, kurā 
N. Tropiņš atskaitījās par LPIA Valdes paveikto čet-
ros gados, kā arī notika LPIA Valdes un priekšsēdē-
tāja vēlēšanas.

Par LPIA Valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ie-
vēlēts Vecumnieku novada izpilddirektors Guntis 
Kalniņš, savukārt LPIA Valdē vienbalsīgi tika ievē-
lēti: Inta Kaļva, Balvu novada pašvaldības izpilddi-
rektore; Pēteris Dubra, Saldus novada pašvaldības 
izpilddirektors; Ivo Virsis, Rūjienas novada pašval-
dības izpilddirektors; Agris Bukovskis, Mālpils no-
vada pašvaldības izpilddirektors; Dmitrijs Pavlovs, 
Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors; 
Gunta Smalkā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpild-
direktore.

Latvijas Pašvaldību savienība sveic jaunos LPIA 
Valdes pārstāvjus, kā arī izsaka pateicību iepriek-
šējās Valdes pārstāvjiem par nozīmīgu darbu čet-
ru gadu garumā!

Projekta “At-
balsts vietējo 
pašvaldību attīs-
tībai ar mērķi uz-
labot dzīves kva-
litāti lauku ap-
vidos” ietvaros 

Latvijā no 4. līdz 7. decembrim mācību vizītē bija 
ieradusies Ļeņingradas apgabala pašvaldību dele-
gācija. Viesi apmeklēja Gulbenes novada pašvaldī-
bu, kur iepazinās ar domes un pašvaldības iestāžu 
darbu. Ļeņingradas apgabala pašvaldību pārstāvjus 
interesēja Gulbenes novada pārvalžu darba organi-
zācija pēc administratīvi teritoriālās reformas.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis iepazīstināja ar Latvijas pie-
redzi finanšu decentralizācijas jomā.

Astoņas Latvijas pašvaldības – Balvu novada dome, 
Skrundas novada dome, Apes novada dome, Dau-
gavpils novada dome, Rundāles novada dome, 
Madonas novada dome, Amatas novada dome un 
Pārgaujas novada dome – Gulbenē parakstīja no-
domu protokolus ar Ļeņingradas apgabala pašval-
dībām par turpmāko sadarbību.

Projektu “Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai 
ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” 



līdzfinansē Latvijas–Igaunijas–Krievijas pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013. ga-
dam. Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadar-
bības programma Eiropas kaimiņattiecību un part-
nerības instrumenta ietvaros (2007–2013) finansiā-
li atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā 
potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mā-
jaslapa: www.estlatrus.eu.

Elita Kresse
projekta vadītāja 

67508534, elita@lps.lv 

Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
padomē pārvēlēta vadība

2.–3. decembrī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
un LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsē-
dētāja Ligita Gintere piedalījās Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) Politikas 
komitejas sanāksmē Prāgā, kur tika pārvēlēta vadī-
ba. Par CEMR prezidentu tika ievēlēta Annemarija 
Joritsma (Annemarie Jorritsma-Lebbink), Almeres 
(Nīderlandē) pašvaldības vadītāja un Nīderlandes 
Pašvaldību savienības prezidente.

Komitejā izvērsās debates par “UN HABITAT 2013” 
ziņojumu “Eiropas pašvaldības pārejas periodā” un 
“UCLG GOLD III” ziņojumu “Pamatpakalpojumi vi-
siem”. Minēto dokumentu sagatavošanā piedalīju-
sies arī LPS.

Komitejā tika apstiprināts arī CEMR darba plāns un 
budžets 2014. gadam.

Vairāk par CEMR: http://www.ccre.org/.

M. Priede
LPS ģenerālsekretāre 

10. decembrī plkst. 10 notiks LPS Valdes sēde. Sē-
des darba kārtībā paredzēts apspriest LPS Domes 
sēdes darba kārtību. Domes sēde tiks sasaukta 
18. decembrī. Valde izskatīs un akceptēs Domei 
pieņemšanai LPS 2014. gada ieņēmumu un izde-
vumu tāmes projektu. Latvijas Pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienības kopsapulce ir iesnie-
gusi LPS Valdei rezolūciju par sociālo pakalpojumu 
attīstību, ko Valde arī izskatīs. Vēl Valde tiks infor-
mēta par LPS vēstuli Saeimai un Valsts prezidentam 
par būvniecības procesu un valsts un pašvaldību 
atbildību. Valde arī apstiprinās pašvaldību attīstī-
bas vadlīniju izstrādes un sagatavošanas grafiku. 
Pašvaldību attīstības vadlīnijas tiek pieņemtas LPS 
kongresā ik pēc četriem gadiem.

17. decembrī notiks LPS Izglītības un kultūras ko-
mitejas sēde.

18. decembrī notiks Novadu apvienības Valdes 
sēde. 

18. decembrī notiks LPS Domes sēde.
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Cerībā uz vienotu enerģijas tirgu Eiropas 
Savienībā

5. decembrī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācijas ES 
Reģionu komitejā pārstāvji Ogres novada domes 
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs un Valmieras pil-
sētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis piedalījās 
Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes rīkotajā 
pašvaldību pārstāvju un Eiropas Parlamenta de-
putātu diskusijā par Eiropas Komisijas publicēto 
2030. gada klimata un enerģētikas stratēģiju. 

Zaļā grāmata “Klimata un enerģētikas politikas 
satvars 2030. gadam” paredz definēt ES klimata un 
enerģētikas politiku, kuras viens no mērķiem ir vei-
cināt konkurētspējīgas enerģijas cenas un lielāku 
enerģētisko drošību. Sarunā Valmieras pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Inesis Boķis norādīja uz ener-
ģētiskās drošības jautājuma aktualitāti Latvijas ga-
dījumā, ņemot vērā gada aukstākā perioda ilgumu 
un atkarību no Krievijas gāzes piegādes. “Eiropas 
Savienībai būtu jāattīsta vienots enerģijas tirgus un 
ideālā gadījumā jāiepērk enerģija kopā, tādējādi 
nodrošinoties pret nelabvēlīgām cenu svārstībām 
un pārtraukumiem piegādē,” norādīja Boķis. Viņa 
viedokli atbalstīja Eiropas Parlamenta deputāts no 
Vācijas Jo Leinens, uzsverot, ka Eiropai absolūti ne-
pieciešami ir atjaunojamie energoresursi, kas ļautu 
samazināt energoresursu importa apjomu, tostarp 
arī Krievijas piegādāto dabasgāzi. 

Savukārt Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstī-
bas komitejas biedrs, deputāts no Nīderlandes 
Lamberts van Nistelrojs (Lambert van Nistelrooij), 
aicināja izvērtēt, vai 2030. gada politikas satvarā 
jāsaglabā visi trīs līdz 2020. gadam sasniedzamie 
mērķi – samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emi-
siju, palielināt enerģijas ieguvi no atjaunojamiem 
avotiem un uzlabot energoefektivitāti – vai arī 
turpmāk jākoncentrējas tikai uz SEG emisijas sa-
mazināšanu. Runājot par enerģijas ieguvi no at-
jaunojamiem avotiem, I. Boķis uzsvēra, ka jāmeklē 
risinājumi finanšu ieguldījumu samazināšanai at-
jaunojamo energoresursu radīšanā. Svarīgi arī, lai 

šie energoresursi nekādā gadījumā nekaitētu da-
bai. “Piemēram, kukurūzas audzēšana prasa lielus 
finanšu ieguldījumus. Taču vēlāk saskaramies ar 
vēl vienu problēmu – koģenerācijas stacijas nevar 
izmantot lielu daļu saražotās siltumenerģijas, un 
tā izkūp gaisā, kas ir pilnīgi nepareizi un neveicina 
energoefektivitāti,” viedoklī dalījās Valmieras pilsē-
tas domes priekšsēdētājs. Uz vēl vienu paradoksu 
attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem un 
Latvijas pašvaldību iespējām tos izmantot sanāk
smes dalībniekiem norādīja Bartkevičs. Viņš at-
klāja, ka Latvijā šķelda ir pieejama, taču, tā kā tās 
cenu nosaka nevis vietējais, bet eksporta tirgus, 
tad diemžēl Latvijas pašvaldības to ne vienmēr var 
atļauties iepirkt augstās cenas dēļ.

Foto: Ojārs Martinsons

Plānots, ka nākamā gada 22. janvārī Eiropas Ko-
misija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem 
2030. gada klimata un enerģētikas politikas satva-
ram. Tāpat par šo politiku diskutēs arī 2014. gada 
ES Padomes samitā, kurā tiekas ES dalībvalstu po-
litiskie līderi. 

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: 
https://twitter.com/LPSBrux
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas 
datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktu-
alizācijas un informācijas aprites kārtība”, 1. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par mērķ-
dotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību iz-
glītības iestādēm 2014. gadam”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteiku-

mos Nr. 341 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu sais-
tītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedris-
kā transporta pakalpojuma tarifu””, 3. pielikums. 

Par likumprojektu “Administratīvo pārkāpumu pro-
cesa likums”, 4. pielikums.

Par Pamatnostādņu projektu “Zinātnes, tehnoloģi-
jas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–
2020. gadam”, 5. pielikums.

LPS NESASKAŅo

VSS2058 – Noteikumu projekts “Būvkomersantu 
reģistrācijas noteikumi”

VSS2048 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Varoņu ielā 42A, Valkā, Valkas novadā, 
nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā”

VSS2059 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Valsts ci-
vilās aizsardzības plānā”

VSS2066 – Informatīvais ziņojums “Par politikas 
plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu 
2007.2013.gadam īstenošanu un priekšlikumiem 
attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlaboša-
nai”

VSS2067 – Plāna projekts “Attīstības plānošanas 

sistēmas darbības uzlabošanas pasākumu plāns 
2014.–2016.gadam”

VSS2068 – Noteikumu projekts “Nacionālās attīstī-
bas padomes nolikums”

VSS2062 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa P4 RīgaĒrgļi rekon
strukcijas projekta īstenošanai”

VSS2063 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu pirkšanu valsts autoceļa P4 RīgaĒrgļi rekon
strukcijas projekta īstenošanai”

VSS2064 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa P4 RīgaĒrgļi rekon
strukcijas projekta īstenošanai”

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASītIE DoKumENtu PRoJEKtI

Apbalvos par 
panākumiem atvērtu 
informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija (LAtA) ai-
cina pašvaldības, kuras ar panākumiem izmanto 
atvērtas informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģijas, pieteikties LAtA balvai. LATA aicina izvirzīt 
pretendentus vai pieteikties pašiem “LATA balvai 

2013”, ko trīs dažādās kategorijās pasniegs par ie-
guldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizē-
šanā. Līdz 16. decembrim tiek gaidīti kandidātu 
pieteikumi trīs kategorijās: atvērtākā iestāde pub-
liskajā sektorā, izcilākais atvērto tehnoloģiju risi-
nājums biznesā privātajā sektorā, fiziskas personas 
būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popu-
larizēšanā.

Sīkāka informācija šeit: http://lata.org.lv/?p=1194.
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Rīgas plānošanas reģions ielūdz uz 
projekta noslēguma semināru Kalnciema 
ielas kvartālā

12. decembrī Rīgas plānošanas reģions aicina uz 
projekta noslēguma semināru Kalnciema ielas kvar-
tālā Rīgā. Šī gada laikā pašvaldību un plānošanas 
reģionu attīstības plānošanas speciālisti regulāri 

satikās gan vienas dienas, gan divu dienu projekta 
semināros, kuros diskutēja un dalījās pieredzē par 
jautājumiem, kas skar teritorijas attīstības plānoša-
nu, plānošanas procesa vadību un uzraudzību. Pie-
teikties semināram var līdz 10. decembrim, aizpil-
dot tiešsaistes reģistrēšanās formu http://ej.uz/Ri-
gas_seminars. Sīkāka informācija šeit: http://www.
rpr.gov.lv/pub/index.php?lid=2242&id=20.

Neliela mēroga investīciju 
projektu konkursi lauku 
teritorijas attīstībai Rīgas 
reģionā 

Ir izsludināti vairāki projektu konkursi LEADER vei-
da pasākumos, kas ietver mērķtiecīgas un savstar-
pēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras 

rosina vietējo sabiedrību meklēt jaunus risināju-
mus problēmām lauku teritorijā. LEADER veida 
pasākumu ietvaros var īstenot neliela apjoma in-
vestīciju projektus, kuros finansiālu atbalstu var 
saņemt biedrības un nodibinājumi, pašvaldības, 
kā arī citas fiziskas un juridiskas personas. Sīkāk 
lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/15797.

uzsāks projektu pieņemšanu pasākumā 
“tūrisma aktivitāšu veicināšana”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-

bai (ELfLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumam “tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 
Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās 
aktivitātes lauku teritorijās, attīstot un pilnveidojot 
lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus 
un infrastruktūru. Projektus vai iesniegt tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēji, kuri vismaz vienu gadu pirms 
projekta iesniegšanas ir iekļauti tūrisma bukletā vai 
tīmekļa vietnē. Sīkāka informācija šeit: http://esfi-
nanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15793.

Par dažādiem ES projektu konkursiem, pa-
sākumiem, semināriem skatiet Reģionālo ES 

struk tūr fon du informācijas 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
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