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IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
Pašreizējā publisko iepirkumu sistēma būtiski jāmaina

5. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis valdes sē-
des dalībniekus informēja par plānotajiem sarunu tematiem ar Finanšu ministriju. Vēl valdes sēdē apsprie-
da koncepciju saistībā ar veselības aprūpes finansējumu un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu.

Valdes sēdes dalībnieki atzinīgi novērtēja Valsts kancelejas un augsta līmeņa ekspertu darba grupas iz-
strādātos grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL), kuri tiks izskatīti Saeimas komisijā. LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis norāda, ka pašreizējā publisko iepirkumu sistēma vērtējama kā sarežģīta un birokrātiska, 
turklāt tā šobrīd rada “labu augsni” negodprātīgu nolūku realizēšanai. “Pašreizējā publisko iepirkumu sis-
tēma ir problemātiska, un risinājums jārod steidzami! Tādēļ ļoti atzinīgi vērtējam izstrādātos grozījumus, 
kas paredz risināt svarīgas un ikdienas praksē bieži sastopamas absurdās nianses. Ceram, ka darba grupā 
izstrādātie grozījumi gūs atbalstu Saeimā, un šobrīd citu iespēju nepieļaujam.” Vairāk par šo jautājumu 
lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2949

* * *

LPS sarunās ar FM centās panākt izpratni jautājumā par pašvaldību finanšu resursu apjomu

7. februārī Finanšu ministrijā (FM) notika LPS un FM sarunas, kurās apsprieda pašvaldībām pieejamo 
finanšu resursu apjomu.

Lai pašvaldības varētu fiskāli atbildīgi plānot savu budžetu un attīstību ilgtermiņā, LPS ierosināja normatī-
vajos aktos iestrādāt divus principus. Pirmkārt, paredzēt, ka pašvaldību pašu resursu apjoms mainās pro-
porcionāli nodokļu ieņēmumiem valsts konsolidētajā kopbudžetā. Pieaugot nodokļu ieņēmumiem valstī 
kopumā, palielinātos arī pašvaldību pašu resursu apjoms, savukārt, samazinoties kopējiem nodokļu ieņē-
mumiem, saruktu arī pašvaldību ieņēmumi. Otrkārt, noteikt, ka pašvaldību izdevumi valsts konsolidētajā 
kopbudžetā veido ne mazāk kā vienu trešdaļu.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis uzsvēra, ka „LPS piedāvātie principi ļautu veidot stabilitāti valsts un 
pašvaldību finanšu sadalījumā neatkarīgi no iespējamiem krīzes vai uzlabojuma periodiem. Pašvaldībām 
būtu pārliecība, ka, augot valsts ekonomikai, tas būs jūtams arī katrā teritorijā. Valsts skaidrāku daļu no 
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nodokļu pieauguma varētu novirzīt jaunajām politikas iniciatīvām, kā arī īstenotos Eiropas Vietējo paš-
valdību hartā ietvertais finansējuma proporcionalitātes princips.” FM šo pozīciju pieņēma zināšanai, un 
diskusija turpināsies LPS domes sēdē 14. februārī.

Vēl tika runāts par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājuma kompensēšanas iespējām, 
apspriestas pašvaldību iespējas aizņemties, finansējums no valsts budžeta pašvaldību autoceļiem, kā arī 
skatīti jautājumi par jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma izstrādes gaitu un pašvaldību savstar-
pējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Sarunās piedalījās daudzi pašvaldību priekšsēdētāji, pašvaldību un LPS pārstāvji.

* * *

8. februārī notika otrā Latvijas Pašvaldību savienības organizētā uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba 
diskusija. Viena no tēmām bija – kā veicināt Latvijas pārtikas produktu parādīšanos pašvaldību rīkotajos 
iepirkumos, saprotot, ka visi normatīvie akti, kas regulē iepirkumu, aizliedz ierobežot ES vienoto tirgu. Ie-
pirkumu veicējiem ir jāzina, kā uzrakstīt tehniskās specifikācijas, lai dotu iespēju un vienlaicīgi ieinteresētu 
vietējos ražotājus piedalīties iepirkumos.

Pozitīvi ir vērtējami Zemkopības ministrijas (ZM) ierēdņu izstrādātie ieteikumi, kā panākt, lai valsts un paš-
valdību iestādes vairāk pirktu produktus no vietējiem ražotājiem. Diskusijas laikā ZM pārstāvis informēja 
par pārtikas produktu specifikācijās iekļaujamajiem punktiem. Par praktiskiem soļiem un izaicinājumiem 
pašvaldībā attiecībā uz vietējo ražotāju tirgus daļas palielinājumu iepirkumā runāja Ogres novada pašval-
dības Iepirkuma nodaļas vadītāja.

Diskusijas otrajā daļā tika izklāstīta Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pieredze, kas uzkrāta 15 gadu laikā. Tika 
sniegta informācija par pašreiz pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām, jo šajā tīklā sadarbojas aptu-
veni 600 partnerorganizāciju no 54 valstīm, un ir iespējams atbalsts jaunām biznesa idejām. Tika secināts, 
ka mērķa grupa ir ne tikai MVU un zinātniski pētnieciskās institūcijas, bet arī pašvaldības, kuras var veidot 
savu profilu. Tāpat tirgus vai sadarbības partneru atrašanas iespējas nav ierobežotas tikai ar ES dalībval-
stīm, bet ietver tādas valstis kā Krievija, Ķīna u.c.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

* * *

Pēc LPS datiem, iedzīvotāju apkures parādi šogad ievērojami pieauguši salīdzinājumā ar pagājušo gadu

Latvijas Pašvaldību savienība jau trešo gadu pēc kārtas apkopojusi informāciju par siltumapgādes pa-
rādiem. To apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir ievērojami pieaudzis un uz 2013. gada 1. janvāri 
veido 39,67 miljonus latu. Pērnā gada janvārī siltumapgādes parādu apjoms bija 31,75 miljoni latu. Uz šā 
gada 1. janvāri parādi Latvijas lielajās pilsētās veido 23,49 miljonus latu, savukārt novadu parādi ir 16,42 
miljoni latu. Jāpiebilst, ka LPS aptaujāja 159 respondentus – novadus, pilsētas un pagastus.

LPS padomnieki Paulis Barons un Aino Salmiņš apgalvo, ka parādu pieaugumu izraisījis siltuma cenu palie-
linājums. Aptaujas rezultāti arī neatspoguļo iedzīvotāju (iedzīvotāji–apsaimniekotājs) visu parādu apjomu 
par siltumu, kas vērtējams par 50% lielāks, kā arī aptauja neatklāj visas sociālās problēmas. Kārtējo rēķinu 
apmaksa ir uzlabojusies, taču vecie parādi saglabājas. Problēma ir arī tajā apstāklī, ka trūkst vienotas me-
todes parādu procentu aprēķinā, parādu nomaksā, piedziņā un norakstīšanā. LPS uzskata, ka garantētā 
minimālā ienākuma (GMI) finansējums jāsedz no valsts budžeta, kā arī jāparedz valsts līdzfinansējums 
dzīvokļa pabalstiem.

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2956
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SAEIMĀ
Saeima šo ceturtdien 1.lasījumā atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un nova-
da domes vēlēšanu likumā” (Nr. 542/Lp11). Likumprojekts paredz samazināt deputātu skaitu no 13 uz 9 
pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000. Plānots, ka projekts attieksies jau uz 2013.gada pašvaldību 
vēlēšanām. Saeimā atbalstīja šā likumprojekta steidzamību, līdz ar ko tas tiks skatīts tikai divos lasījumos. 
Pieņemšana galīgajā lasījumā varētu būt jau nākamajā Saeimas sēdē- t.i.14.02.2013

Vineta Reitere, LPS priekšsēža padomniece

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma sēde un seminārs „Ģeomātikas iespējas 
pašvaldību attīstībā”

Otrdien, 12.februārī, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma sēde notiks Vecpiebal-
gas novadā. Sēdes ietvaros notiks informatīvs seminārs „Ģeomātikas iespējas pašvaldību attīstībā”.

Informatīvais seminārs notiek projekta GRISI PLUS – Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva 
PLUS ietvaros, un seminārā sīkāk izskaidros gan projekta, gan ģeomātikas būtību, kā arī iepazīstinās ar Vid-
zemes plānošanas reģiona ieceri ieviest „Ražots Vidzemē” koncepciju.

Vēl seminārā runās par ģeomātikas iespējām pašvaldību attīstībā, kā arī būs iespēja iepazīties ar ģeomāti-
kas labā prakses piemēru – Kocēnu telpiskās plānošanas modeli un Vidzemes plānošanas reģiona sabied-
riskā transporta modelēšanas sistēmu. Kā arī iepazīstinās ar Vecpiebalgas novada pašvaldības pieredzi 
ģeomātikas rīku izmantošanā, un pastāstīts par novada unikālajiem produktiem.

Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2958

* * *

Otrdien, 12. februārī, plkst. 10:00 notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un soci-
ālo jautājumu komitejas sēde. Izskatāmos darba kārtības jautājumus skatiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=2959 .

* * *

14. februārī plkst. 13.00 tiek sasaukta LPS valdes ārkārtas sēde, kurā lems par LPS domes ārkārtas sēdes 
sasaukšanu 27. februārī. LPS ārkārtas valdes sēde ir slēgta.

* * *

Ceturtdien, 14. februārī, notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēde, kuras darba kārtībā plā-
nota tikšanās ar Latvijas Bankas vadību, lai apspriestu jautājumu par eiro ieviešanu Latvijā. Pašvaldības 
interesē šī procesa izmaksas, kas varētu gulties uz pašvaldību pleciem. Sēdē domnieki kopā ar Ministru 
prezidentu V. Dombrovski, finanšu ministru A. Vilku apspriedīs topošo 2014. gada budžetu un vidējā termi-
ņa budžetu 2014.–2016. gadam. Dome arī apstiprinās jaundibinātās Sēlijas novadu apvienības nolikumu. 
LPS domes sēde notiks Rīgas domes sēžu zālē (Rīgā, Rātslaukumā 1) plkst. 14:00.

* * *

LPS aicina 15. februārī pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistus un citus interesentus piedalīties īsā 
informatīvā tiešsaistes seminārā „Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi pirms 2013. gada pašvaldību 
vēlēšanām”. Par svarīgākajiem aspektiem informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 
Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja Inga Soloveja. Sīkāk lasiet: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=2961
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INFoRMĀcIJA No LPS PĀRSTĀVNIEcīBAS BRISELĒ

Eiropadomē apstiprināts Eiropas Savienības daudzgadu budžets nākamajiem septiņiem gadiem 

8. februārī Briselē (Beļģija) notikušajā Eiropadomes sanāksmē Eiropas Savienības (ES) valstu vadītāji pa-
nākuši vienošanos par 2014.–2020. gada Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmu. Šis finansējums 
ietver nosacījumus gan kohēzijas politikas finansējumam, gan tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem un 
lauku attīstībai, gan arī dažādām tematiskajām Eiropas Savienības programmām.

Salīdzinot ar 2007.–2013. gada ES budžetu, nākamā perioda budžets kopumā samazināts par 12 miljardiem 
eiro, un visām Eiropas Savienības valstīm turpmāko septiņu gadu laikā būs iespēja izmantot 960 miljardus 
eiro. Vienošanās paredz, ka Latvijai, tāpat kā pārējām Baltijas valstīm un Ungārijai, kohēzijas maksājumu 
griesti būs 2,5% no IKP. Savukārt tiešo maksājumu apmērs Baltijas valstu lauksaimniekiem līdz 2020. gadam 
sasniegs 196 eiro par hektāru jeb 80% no ES vidējā līmeņa. Vēl dienu pirms gala lēmuma pieņemšanas lē-
mumu par tiešo maksājumu apmēru par labu Baltijas valstīm centās ietekmēt uz Briseli atbraukušie Baltijas 
valstu lauksaimnieki, kuri, dziesmām skanot, aicināja ziedot naudu ES budžetam stilizētā cepurē.

Kā viens no Latvijas sasniegumiem Eiropadomes sanāksmē tiek minēts iegūtais papildu finansējums lauku 
attīstībai, proti, 67 miljoni eiro. Daļu no lauku attīstības finansējuma iespējams izmantot arī tiešajiem mak-
sājumiem. Kopumā finansējums lauksaimniecībai un lauku attīstībai veido 70% no ES budžeta nākamajam 
plānošanas periodam.

Finansējums tematiskajām programmām, piemēram, kultūras un pilsoniskuma jomā, saglabājies aptuveni 
līdzvērtīgs šim periodam, taču precīzi skaitļi vēl nav pieejami. Taču finansējums pētniecībai un enerģētikai, 
lai gan mazliet lielāks nekā šajā periodā, būs mazāks, nekā Eiropas Komisija piedāvājusi iepriekš. Tā kā Ei-
ropas Savienībai 1. jūlijā pievienojas vēl viena dalībvalsts, Horvātija, konkurence projektu konkursos šajā 
jomā kļūs vēl intensīvāka.

Nākamais solis ES budžeta apstiprināšanā ir balsojums Eiropas Parlamentā, kas, iespējams, būs aizklāts. 
Parlamentāriešu izvēli balsojumā varētu ietekmēt arī 2014. gadā plānotās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

1. pielikumā: Eiropadomes apstiprinātais budžets pa pozīcijām, salīdzinot ar iepriekšējiem Eiropas Komisi-
jas, Kipras prezidentūras un ES prezidenta Hermana van Rompeja piedāvājumiem.

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Baltijas valstu lauksaimnieku dziesmotais mītiņš 7. februārī 
Briselē, prasot paaugstināt tiešo maksājumu apmēru 
lauksaimniekiem.

https://twitter.com/LPSBrux
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_2962&document_id=2962


LPS NESASKAŅo
Par likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (2. pielikumā)

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASīTIE DoKuMENTu PRoJEKTI

VSS-126 - Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 “Par 
zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrā-
matā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā”” 
 
VSS-102 - Likumprojekts “Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” 
 
VSS-103 - Likumprojekts “Grozījums Autopārvadājumu likumā” 
 
VSS-104 - Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atse-
višķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”” 
 
VSS-105 - Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” 
 
VSS-109 - Noteikumu projekts “Medību noteikumi”

SEMINĀRI, DAžĀDI

Baltijas jūras reģiona programmā:
17. aprīlī Berlīnē notiks seminārs, kura galvenā tēma – vides jautājumi.
24. aprīlī Rīgā notiks seminārs par transporta jautājumiem.
25. aprīlī Rīgā notiks seminārs par inovācijām.

Jāreģistrējas tikai ekspertiem un tiem dalībniekiem, kas var aktīvi izteikties par attiecīgajiem jautājumiem. 
Katrā seminārā var piedalīties ne vairāk kā 60 dalībnieku, lai būtu iespējamas pilnvērtīgas grupu diskusijas. 
Plašāka informācija: eu.baltic.net.

* * *

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu 2013. gada 20. feb-
ruārī Preiļu novada Domē (Raiņa ielā 17) rīko bezmaksas semināru par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzu un vietējo ģeodēzisko tīklu uzturēšanas aktuālām problēmām. Aicināti visi pašval-
dību darbinieki, kuri atbild par ADTI datu bāzēm, vietējo ģeodēzisko tīklu, un citi ar šo problemātiku saistī-
tie. Lūgums pieteikties līdz 18. februārim  elektroniski lkga@lkga.lv vai telefoniski 29269970, Ilze Dragone. 
Nākamie semināri tiks rīkoti atkarībā no intereses. 3. pielikumā: semināra programma.

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
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