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LPS Domes sēdē aicina savlaicīgi sākt runāt par 
pašvaldību nākamo gadu budžetu

14. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Domes sēde, kurā domnieki kopā ar Ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski un finanšu ministru Andri 
Vilku apsprieda topošo 2014. gada budžetu, kā arī 
vidējā termiņa budžetu 2014.–2016. gadam. Darba 
kārtībā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs 
informēja un skaidroja pašvaldību pārstāvjiem eiro 
ieviešanas Latvijā plusus un mīnusus. Pašvaldības 
interesēja eiro ieviešanas izmaksas, kas varētu ne-
gatīvi atspoguļoties uz pašvaldību budžetu. Tomēr 
neatbildēts palika jautājums, vai pašvaldībām tiks 
nodrošināta kompensācija saistībā ar eiro ievieša-
nas procesa izmaksām. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja par 
pašvaldību budžetu 2014.–2016. gadam un priekšli-
kumiem taisnīgai finanšu resursu sadalei starp cen-

trālo varu un vietējo varu. Divu nedēļu laikā pašval-
dībām būs iespēja izskatīt un sniegt viedokli līdz LPS 
slēgtajai Domes sēdei, kas plānota 27. februārī. 

Kā norādīja A. Jaunsleinis: „Augot ekonomikai, paš-
valdību resursi samazinās, bet pienākumi palieli-
nās. Jādomā, kā plānot ilgtermiņā pašvaldību bu-
džetu. Būtu vēlams savlaicīgi vienoties par vidēja 
termiņa budžetu, lai pašvaldības varētu plānot sa-
vas finanses. Nebūtu pieļaujams runāt par pašval-
dību budžetiem piecas minūtes pirms valsts budže-
ta likumprojekta iesniegšanas Saeimā.” Savukārt 
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis atzina, ka 
nevēlas lemt par budžetu vēl pirms visiem budžeta 
pieprasījumiem no ministrijām. Valdības budžetu 
plāno skatīt vienkopus, par ko savukārt ir nobažī-
jušies LPS pārstāvji. Vairāk lasiet šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=2975 

12. februārī notika LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas sēde.

Tajā apsprieda Latvijas Pašvaldību sociālo dienes-
tu vadītāju apvienības (LPSDVA) darbības aktuālos 
jautājumus, kā arī vienojās par LPSDVA un Labklājī-
bas ministrijas turpmāko sadarbību.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais die-
nests” direktore un LPSDVA valdes locekle Iveta 

Iepriekšējā nedēļā
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Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
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Sietiņsone informēja par LPSDVA priekšlikumiem 
nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem 
reģionālās politikas pamatnostādņu līdz 2020. ga-
dam projekta 7. pielikumā „Vēlamais publisko fizisko 
pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma 
līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi)”.

Sēdē apsprieda Labklājības ministrijas vēstuli „Par 
elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku 
ierobežošanas rīcības plānu”, kā arī tika sniegta in-
formācija par fokusgrupas interviju Valsts kancelejā 
sakarā ar pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) 
novērtējums par iecerētajām strukturālajām refor-
mām sociālās palīdzības politikas jomā” uzsākšanu.

GRISI Plus projekta seminārs „Ģeomātikas iespē-
jas pašvaldību attīstībā”

Šī gada 12. februārī Vecpiebalgas novadā notika 
projekta „GRISI PLUS – Lauku ģeomātikas informā-
cijas sabiedrības iniciatīva PLUS” informatīvais se-
minārs „Ģeomātikas iespējas pašvaldību attīstībā”. 

GRISI PLUS projekta vadītāja Latvijas Pašvaldību 
savienībā Mudīte Priede informēja par projekta 
mērķiem un galvenajām aktivitātēm, uzsverot ne-
pieciešamību veicināt teritoriju ekonomisko attīstī-

bu, uzņēmēju piesaisti un vietējo produktu atpa-
zīstamību, balstoties uz viens ciems–viens produkts 
koncepciju, kas izstrādāta Japānā, lai popularizētu 
vietējo lauksaimnieku produktu atpazīstamību un 
veicinātu nodarbinātību, tādējādi novēršot jau-
nu cilvēku aizplūšanu uz pilsētām. Savukārt ar 
2012. gadā projektā paveikto iepazīstināja Vidze-
mes plānošanas reģiona pārstāve Rita Merca. Pro-
jekta eksperts RTU Ģeomātikas katedras vadītājs 
Jānis Kaminskis analizēja ģeomātikas nozares attīs-
tības gaitu Latvijā, nākotnes perspektīvas un risinā-
jumus, kā arī ģeomātikas rīku izmantošanas iespē-
jas pašvaldībās. 

Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības 
plānotāja Anda Eihenbauma iepazīstināja ar pro-
jektā prezentētajiem Vidzemes labās prakses pie-
mēriem ģeomātikā – Kocēnu telpiskās plānošanas 
informācijas sistēmu, kas paaugstina pašvaldības 
teritorijas plānošanas kapacitāti un veicina kvali-
tatīvu un efektīvu Kocēnu novada teritorijas attīs-
tības plānošanu, un Vidzemes reģiona sabiedriskā 
transporta modelēšanas sistēmu, kuras mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pa-
kalpojumus, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju piekļu-
vi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un 
citiem pakalpojumiem. Vairāk lasiet šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=2978 

SAEIMĀ

Saeima ceturtdien, 14. februārī, galīgajā lasījumā 
kā steidzamus pieņēma grozījumus Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu liku-
mā, kas paredz samazināt mazajās pašvaldībās ie-
vēlējamo deputātu skaitu.

Turpmāk tajās pašvaldībās, kuru administratīvajā 
teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrē-
jušies ne vairāk kā 5000 iedzīvotāju, līdzšinējo 13 

deputātu vietā būs jāievēlē deviņi deputāti.

LPS, ņemot vērā daudzu pašvaldību ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 5000 viedokli (kas mums atsaucās un 
sniedza viedokli par šo jautājumu vēl pagājušajā 
gadā), bija iesniegusi priekšlikumu otrajam lasīju-
mam Saeimā – noteikt, ka šajās pašvaldībās depu-
tātu skaits ir 11. Diemžēl, ņemot vērā likuma stei-
dzamību un vēl citus apsvērumus, priekšlikums 
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Saeimā netika atbalstīts.

Izmaiņas pašvaldību vēlēšanu likumā stāsies spēkā 

nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas un at-
tieksies uz deputātiem, kas tiks ievēlēti 2013. gada 
pašvaldību vēlēšanās.

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK

INfoRMĀcIJA No LPS PĀRStĀVNIEcīBAS BRISELĒ

19. februārī plkst. 13:00 notiks Latvijas Paš-
valdību savienības Izglītības un kultūras ko-
mitejas sēde. Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=2976.

20. februārī plkst. 14:00 notiks tiešsaistes semi-
nārs pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālis-
tiem un citiem  interesentiem „Priekšvēlēšanu 
aģitācijas ierobežojumi pirms 2013. gada pašval-
dību vēlēšanām”. Par svarīgākajiem aspektiem 
informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja (KNAB) Politisko organizāciju finansēšanas 
kontroles nodaļas galvenā speciāliste Vineta Os-

trovska. Nodrošinām tiešsaistes semināru – iespē-
ju sekot līdzi internetā LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/ 

Sīkāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=2961 

26. februārī plkst. 10:00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības finanšu un ekonomikas komitejas sēde.

26. februārī plkst. 13:00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības tehnisko problēmu komitejas sēde.

Vineta Reitere, 
LPS priekšsēža padomniece 

juridiskajos jautājumos
67508537; 29198629

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

Pakalpojumu centralizēšanas šķietamais ietaupī-
jums 

11. februārī Briselē (Beļģija) notikušajā Eiropas Sa-
vienības (ES) Reģionu komitejas Pilsoniskuma, pār-
valdības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas 
sanāksmē spraigākās diskusijas izvērtās par Eiropas 
Komisijas nesen veiktajā pētījumā par publiskajām 
finansēm secināto saistībā ar varas decentralizāci-
jas tendencēm un to ietekmi uz pašvaldībām. 

2012. gadā sagatavotais pētījums vēsta, ka kopš 
ekonomikas un finansiālā stāvokļa pasliktināšanās 
ES vērojama aizvien izteiktāka centralizācijas ten-
dence, kuras pamatā ir kļūdains pieņēmums, proti, 
reģionālā un vietējā līmeņa darbība ir viens no fak-
toriem, kas kavē budžeta mērķu sasniegšanu valsts 
līmenī, savukārt centrālajā līmenī sniegti publiskie 
pakalpojumi ir ekonomiski izdevīgāki. Šī bijusi arī 
Latvijas realitāte, kad krīzes apstākļos mūsu valstī 
notika visu pakalpojumu centralizācija un pakal-

pojumu sniedzēju pārstāvniecības reģionos tika 
slēgtas. Šo praksi kritiski vērtē Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā pārstāve Saldus novada domes 
priekšsēdētāja Indra Rassa, atzīstot, ka pašvaldībai, 
ja tā vēlējās turpināt nodrošināt iedzīvotājiem kādu 
no valsts sniegtajiem pakalpojumiem, bija jāpiedā-
vā telpas par velti. „Tā ir pseido taupīšana: valsts, 
centralizējot pakalpojumus, liek maksāt iedzīvotā-
jam ceļa izdevumus, lai nokļūtu līdz nu jau attālāka-
jai pakalpojuma sniegšanas vietai citā novadā. Tā, 
piemēram, Saldus novadā domes telpas mēs pie-
dāvājam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 
un Uzņēmumu reģistram,” kritiski centralizācijas 
pasākumus vērtē Rassa.

Pētījuma autori secina, ka dažas dalībvalstis eko-
nomikas un parādu krīzi, kā arī nepieciešamos tau-
pības pasākumus izmanto par ieganstu turpmākai 
kompetenču centralizācijai, decentralizācijai bez 
attiecīgiem finanšu resursiem, reģionālo un vietē-
jo struktūru vienkāršošanai, samazināšanai vai pat 
likvidēšanai. Pētnieku nostājai pret centralizācijas 
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pasākumiem viennozīmīgi piekrīt Latvijas delegā-
cijas Reģionu komitejā pārstāve Skrundas novada 
domes vadītāja Nellija Kleinberga: „Ekonomiskās 
krīzes laikā, kad naudas ir tik, cik tās ir, decentra-
lizācija ir vienīgais pareizais risinājums. Tieši paš-
valdības ir tās, kuras visefektīvāk var darboties ar 
līdzekļiem, vislabāk redzot iedzīvotāju vajadzības 
un visvairāk pārdomājot, kur un kā esošos līdzekļus 
izlietot.”

Vienlaikus Eiropas Komisijas veiktajā pētījumā seci-
nāts, ka pašu resursi, piemēram, autonomi iekasēti 
pašvaldību nodokļi vai nodevas, ir efektīvāki finan-
sēšanas instrumenti nekā pārvedumi no centrālās 
valdības, taču šādus autonomus pašvaldību nodok-
ļus vai nodevas izmanto mazāk nekā 50% gadījumu, 
un tie nav palielinājušies kopš 1995. gada. Reģionu 
komitejas pārstāvji kritizēja jaunākās tendences da-
žās dalībvalstīs, kurās pilnvaru nodošana nav sais-
tīta ar attiecīgiem finanšu resursiem vai tiesībām 
iekasēt finanšu ieņēmumus. Šādas rīcības sekas ir 
reģionālās vai vietējās pašpārvaldes neefektivitāte, 

ko savukārt vēlāk var veiksmīgi izmantot par argu-
mentu centralizācijas pasākumiem. 

Ar Eiropas Komisijas 2012. gadā veikto pētījumu 
„Publiskās finanses Eiropas un monetārajā savienī-
bā 2012” varat iepazīties internetā.

Expenditure decentralisation may improve the 
government balance as
1. Public goods are better tailored to subnational 
preferences, leading to greater efficiency of expen-
ditures.
2. Competition across subnational governments 
encourages them to select the more cost-effective 
technologies for production of public goods.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par „Informatīvo ziņojumu par situāciju dzīvesvie-
tas deklarēšanas jomā” un protokollēmuma pro-
jektu (1. pielikums)

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi, tai skai-
tā nosūtot visām pašvaldībām, „Informatīvo ziņo-
jumu par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā” 
un atbalsta tā tālāku virzību, ja tiek ņemti vērā vir-
kne iebildumu. Normatīvajos aktos ir noteikta ne 
tikai pašvaldību finanšu atkarība no personu de-
klarētajām dzīvesvietām, bet arī pašu personu tiesī-

bas uz noteiktiem pakalpojumu veidiem. Privātper-
sonām, kas izīrē sev piederošās dzīvojamās telpas, 
ir noteikts pienākums savus ienākumus deklarēt 
Valsts ieņēmumu dienestā un maksāt iedzīvotāju 
ienākuma nodokli. Dzīvojamām telpām ir noteikta 
pazemināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, arī 
kadastrālās vērtības dzīvojamām un nedzīvojamām 
ēkām ir atšķirīgas. LPS ieskatā ir nepieņemami ga-
diem ilgi nespēt sakārtot fizisko personu dzīvesvie-
tu deklarēšanu, tādējādi veicinot tiesisko nihilismu. 
Sīkāka lasiet saskaņojumā.

LPS NESASKAņo

VSS-143 - Pamatnostādņu projekts “Nacionālās indus-
triālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam” 

VSS-152 - Rīkojuma projekts “Grozījumi Pasākumu 
plānā “klusēšanas – piekrišanas” principa ievieša-
nai un piemērošanai atbildīgo institūciju adminis-
tratīvajā praksē” 

VSS-133 - Likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu 
garantiju likumā” 

VSS-134 - Koncepcijas projekts “Koncepcija par Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā 
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda ieviešanu 2014.–2020.gadā 
Latvijā”  

VSS-130 - Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos 
Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASītIE DoKuMENtu PRoJEKtI
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pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta”” 

VSS-131 - Likumprojekts “Arodbiedrību likums” 

VSS-154 - Likumprojekts “Grozījumi Valsts pārval-
des iekārtas likumā”  

Lūdzam pievērst uzmanību!

Informācija par grozījumiem likumā „Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību”

Valsts kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcija 
informē par grozījumiem 
likumā „Par kultūras pie-
minekļu aizsardzību”, kas 
stājusies spēkā 2013. gada 

23. janvārī un nosaka būtiskas izmaiņas līdzšinējā 
kārtībā attiecībā uz arheoloģiskā mantojuma aiz-
sardzību. 

Pēdējo gadu laikā arheoloģiskajam mantojumam 
nopietnu apdraudējumu ir radījusi arheoloģisko 
senvietu postīšana, ko veicinājusi arī metāla de-
tektoru izmantošana senlietu meklēšanai. Tāpat 
kultūras mantojuma nozares speciālistus bija sa-
traukusi izveidojusies situācija, ka par atradumiem 
tiek ziņots tikai tad, kad senlietas jau ir izceltas no 
kopējā vietas konteksta. Tādēļ ar likuma grozīju-
miem Latvijā arheoloģiskās senvietās zemē, virs 
zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu 
līdz 17. gs. ieskaitot) piederēs valstij. Sīkāk lasiet 
2. pielikumā, kā arī šeit: http://www.mantojums.
lv/?lang=lv&cat=576&fulltext_id=6894 

PRoJEKtI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI

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

Pašvaldībām: izsludināts konkurss Eiropas brīv-
prātīgo galvaspilsētas noskaidrošanai

Eiropas Pilsoņu gada ie-
tvaros Eiropas brīvprātī-
go centrs (European Vol-

unteer Centre) izsludinājis konkursu Eiropas brīvprātī-
go galvaspilsētas noskaidrošanai. Konkursa mērķis ir 
veicināt brīvprātīgā darba attīstību vietējā līmenī.

Balvu piešķirs Eiropas pašvaldībai, kura visvairāk 
būs iesaistījusies brīvprātīgā darba veicināšanā un 
tā atbalsta struktūru attīstīšanā. Īpaši tiek aicināts 
pievērst uzmanību brīvprātīgajam darbam, kas 
būtu saistīts ar Eiropas Pilsoņu gada tēmu, kā arī 

parāda pārrobežu brīvprātīgā darba iespējas, ko 
sniedz Eiropas Savienība.

Pašvaldības var pieteikt savu dalību no 1. marta līdz 
1. oktobrim. Kandidāti tiks paziņoti 3. oktobrī Eiro-
pas brīvprātīgo centra konferencē Sarajevā (Bosnijā 
un Hercegovinā), bet žūrijas izvēlētie uzvarētāji tiks 
paziņoti 5. decembrī – Starptautiskajā brīvprātīgo 
dienā.

Avots un plašāka informācija: http://europa.eu/ci-
tizens-2013/sites/default/files/content/Press_re-
lease-European_%20Volunteering_Capital.pdf

Ziņas avots: Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa
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