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19. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā izskatīja 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Par kārtī-

bu, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu 
izdošanu un iegādi”, kā arī apsprieda tēmas, kuras 
jāiekļauj ikgadējās LPS sarunās ar Izglītības un zi-
nātnes ministriju (IZM) un Kultūras ministriju (KM). 
Sēdes noslēgumā pašvaldības informēja par radošā 
darba nedēļu „radi! 2013”. Prezentācijas skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2987 

Izskatot jautājumu par Ministru kabineta noteiku-
mu projektu „Par kārtību, kāda valsts organizē un 
finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi”, sēdes 
dalībnieki tika iepazīstināti ar LPS apkopotajiem da-
tiem par papildus nepieciešamo finansējumu, ko 
vajadzētu pašvaldībām, lai iegādātu MK noteikumu 

projektā paredzētos mācību līdzekļus. Kopumā tas 
veido apmēram 10 miljonu LVL. Protams, turpmā-
kā laikā nebūtu vajadzīga tik liela summa, bet šāds 
līdzekļu papildinājums pašvaldību budžetos būtu 
nepieciešams, lai izpildītu prasības uz šī gada 1. sep-
tembri. Arī likums nosaka, ka, uzliekot pašvaldībām 
jaunas funkcijas, ir jānorāda finanšu līdzekļu avots. 
Kā izteicās IZM Vispārējās izglītības nodaļas vecākais 
eksperts Ēriks Sīka, pastāv iespēja, ka prasība paš-
valdībām iegādāt skolēniem mācību līdzekļus par 
budžeta finansējumu tiks aktualizēta no 2014. gada 
1. janvāra. Tas nozīmē, ka LPS sarunās ar valdību par 
2014. gada budžetu šis jautājums ir jāņem vērā. 

Sīkāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2987. 

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Olga Kokāne

20. februārī notika informatīvs tiešsaistes se-
minārs „Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi 
pirms 2013. gada pašvaldību vēlēšanām”. Par sva-
rīgākajiem aspektiem informēja Korupcijas novēr-
šanas un apkarošanas biroja (KNAB) Politisko or-
ganizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja 
Inga Soloveja, kā arī KNAB Politisko organizāciju 
finansēšanas kontroles nodaļas galvenā speciāliste 
Vineta Ostrovska.

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

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
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Ja rodas jautājumi par priekšvēlēšanu aģitācijas ie-
robežojumiem, aicinām rakstīt: jautajums@knab.
gov.lv; knab@knab.gov.lv vai zvanīt uz informatīvo 
tālruni.

Video un prezentācijas skatiet šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=2984 

SAEIMĀ

Saeima 21. februāra sēdē pirmajā lasījumā at-
balstīja Ministru kabineta iesniegto Vietējo paš-
valdību referendumu likumprojektu, kas noteiks 
pašvaldību referendumu ierosināšanas un norises 
kārtību. 

LPS ir novērsusi divu punktu iekļaušanu likumpro-
jektā, kuri novestu pie nevajadzīgiem konfliktiem 
sabiedrībā. Nav atļauts izvirzīt referendumam jau-
tājumu, kurš nav pašvaldības domes kompeten-
cē, – piemēram par valodām, Latvijas teritorijas 

robežām u.c., kā arī nevar izvirzīt jautājumus, kuri 
finansiāli nav izpildāmi. Kā skaidro LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis: „LPS potenciāli likumpro-
jektā novērsa briesmas, kas varētu draudēt pašval-
dībām, šim likumam stājoties spēkā, taču jāsaka, ka 
šobrīd likumprojekts vēl nav kā palīgs pašvaldībām. 
Likumprojektu nepieciešams attīstīt tādā virzienā, 
lai tas strādā kā nozīmīgs un ērts instruments, kas 
ļautu domei konstruktīvā veidā ņemt vērā iedzīvo-
tāju viedokli un strādāt iedzīvotāju labā.”

26. februārī plkst. 10:00 notiks Latvijas Pašvaldī-
bu savienības Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde. Darba kārtībā iekļauti jautājumi: par darbu 
pie jaunas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sis-
tēmas izveides; par principu noteikšanu finanšu 
resursu sadalē starp valsts budžetu un pašvaldību 
budžetu 2014. gadā un turpmāk, lai pašvaldības 
varētu plānot budžetu un attīstības pasākumus ilg-
termiņā (LPS pozīcija); par Saeimas Budžeta un fi-
nanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakš-
komisijā skatītajiem priekšlikumiem grozījumiem 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”.

26. februārī plkst. 13:00 notiks Latvijas Pašvaldī-
bu savienības Tehnisko problēmu komitejas sēde. 
Darba kārtībā iekļauti jautājumi: par situāciju sil-
tumapgādē; par siltumapgādes tarifiem; par GMI 
un dzīvokļa pabalstiem 2012. gadā; par daudzdzī-
vokļu māju siltināšanas gaitu, piedāvājamie valsts 
atbalsta finansējuma modeļi, iespējamais ES finan-
sējums 2014.–2020. gadam. 

27. februārī Rīgas pilsētas domes telpās notiks 
Latvijas Pašvaldību savienības Domes ārkārtas 
slēgtā sēde. Sākums pulksten 11.00. Sēdes darba 
kārtībā divi jautājumi: par vidēja termiņa budžeta 
ietvaru 2014.–2016. gadam un par valsts budže-
tu 2014. gadam; par pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas likumprojektu. LPS ir izsūtījusi pašvaldībām 
Domē apspriežamos dokumentu projektus: par LPS 
priekšlikumiem finanšu resursu sadalei starp valsts 
un pašvaldību budžetu 2014. gadā un turpmāk; par 
stabilām valsts un pašvaldību budžeta proporci-
jām; par vidēja termiņa budžeta ietvaru sarunām; 
par veselības nodokļa ieviešanas iespēju; par paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas modeli. Pašvaldības 
arī saņēmušas LPS izstrādāto pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas likumprojektu, VARAM izstrādāto 
likumprojektu, kā arī LPS sagatavoto informatī-
vo materiālu, kurā atspoguļots abu likumprojektu 
rezultātu salīdzinājums un kā tie attēlojas skaitļos 
katras pašvaldības budžetā.

LPS priekšsēža padomniece
Olga Kokāne

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK
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INFoRMĀcIJA No LPS PĀRSTĀVNIEcīBAS BRISELĒ

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

Iespēja pievieno-
ties informācijas 
platformai par 
transporta un sa-
tiksmes jautāju-
miem ELTIS

ELTIS ir Eiropas lielākā informācijas platforma par 
Eiropas pilsētu un reģionu transporta un pārvieto-
šanās jautājumiem, kurai aicināti pievienoties arī 
Latvijas pašvaldību pārstāvji! Tajā piedāvāta infor-
mācija un padomi, kā attīstīt tādas transporta sis-
tēmas, kuras izmanto mazāk enerģijas un uzlabo 
pasažieru un kravu kustību, kā arī iedzīvotāju dzī-
ves kvalitāti. Patlaban ELTIS portālā reģistrējušies 
vairāk nekā 1500 lietotāju no dažādām Eiropas val-
stīm.

Portālā www.eltis.org atradīsiet labās prakses pie-
mērus par tādām tēmām kā riteņbraukšana, ener-
goefektīvs transports, sabiedriskais transports, 
satiksmes pārvaldīšana, transporta plānošana u.c. 
Tāpat tajā varat izlasīt par jaunākajām tendencēm 
un iniciatīvām, kā arī atrast informāciju par Eiropas 
Savienības finansētu projektu uzsaukumiem. Por-
tāls piedāvā arī iespēju publicēt jūsu pašvaldības 
veiksmīgo pieredzi transporta un satiksmes jomā. 

Jums ir arī iespēja sākotnēji reģistrēties kā „ELTIS 
draugiem”: tā jūs neuzņematies nekādas saistības, 
taču iegūstat pieeju informācijai, kam ir „ierobe-
žota pieejamība”, piemēram, ELTIS sagatavotajiem 
video un citiem materiāliem. 

Ja jums radušies kādi papildu jautājumi, lūdzu, sazi-
nieties ar Baltijas Pilsētu savienības projektu koordi-
natori Maiju Rusanenu (maija.rusanen@ubc.net)!

Strīdi par brīvā elektroenerģijas tirgus labumiem

19. februārī Briselē (Beļģija) notikušajā Eiropas 
Savienības Reģionu komitejas Vides, klimata pār-
maiņu un enerģētikas komisijas sanāksmē viens no 
izskatītajiem strīdīgākajiem jautājumiem bija par 
elektroenerģijas iekšējā tirgus pilnīgu atvēršanu ES 
ietvaros. Latvijā kopš 2012. gada novembra elek-
troenerģijas tirgū iesaistījušies uzņēmumi un paš-
valdības, savukārt no šā gada 1. septembra elek-
troenerģiju par vienošanās cenu, nevis regulētu 

tarifu pirks arī mājsaimniecības, izvēloties kādu no 
elektroenerģijas tirgotājiem. 

Vienošanās līdz 2014. gadam izveidot iekšējo ener-
ģijas tirgu tika panākta jau 2011. gada februāra Ei-
ropadomes sanāksmē, paredzot nodrošināt ne ti-
kai brīvu elektroenerģijas, bet arī gāzes apriti. Taču 
pagājušās nedēļas Reģionu komitejas debatēs bija 
jaušama neviennozīmīga ES dalībvalstu pašvaldību 
pārstāvju nostāja par vienotu enerģijas tirgu. Eiro-
pas Parlamenta deputāts Jerži Buzeks (Jerzy Buzek), 
kurš gatavo ziņojumu par iekšējā enerģijas tirgus 
funkcionēšanu, uzsvēra, ka patiesi funkcionējošs 
enerģijas tirgus ir neatņemama vienotā tirgus sa-
stāvdaļa, jo enerģijas cenas ietekmē ražošanas iz-
maksas un līdz ar to arī preču un pakalpojumu ce-
nas. Savukārt skepsi par tik pozitīvu scenāriju pauda 
Reģionu komitejas Austrijas delegācijas pārstāvis 
Ervīns Mors (Erwin Mohr): „Es nepavisam neticu, 
ka brīvs enerģijas tirgus atrisinās mūsu problēmas. 
Tieši pretēji – mums ir pieredze ar brīvu finanšu tir-
gu, un tagad mums jāpieliek milzīgas pūles, lai to 
regulētu!”

Arī Latvijas delegācijas pārstāvis Reģionu komitejā 
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartke-
vičs, vērtējot Igaunijas pieredzi, kur elektroenerģi-
jas tirgus pilnībā atvērts jau no šā gada 1. janvāra, 
ir atturīgs savā viedoklī par to, kā izvērtīsies pilnīga 
enerģijas tirgus atvēršana Latvijā. „Saistībā ar elek-
troenerģijas tirgus atvēršanu mani uzmanīgu dara 
igauņu pieredze. Mūsu kaimiņvalstī iedzīvotājiem ir 
iespēja izvēlēties vienu no desmit elektroenerģijas 
piegādātājiem, bet gandrīz visi tie enerģiju pērk no 
viena ražotāja, „Eesti Energia”, tālāk to realizējot pa-
tērētājam ar savu peļņas daļu,” norāda Bartkevičs. 

Lai gan igauņi brīvo enerģijas tirgu pilnībā izbau-
dījuši tikai divus mēnešus, pirmās izmaiņas jau 
jūtamas. Igaunijas Pašvaldību asociācijas pārstāv-
niecības Briselē vadītāja Ille Allsāra (Ille Allsaar) at-
klāja, ka elektroenerģijas cenas mājsaimniecībām 
2013. gada janvārī, salīdzinot ar 2012. gada janvāri, 
pieaugušas par 27%. Tāpat arī jaunu „tirgus spēlē-
tāju” ienākšana radījusi dažādas tehniskas problē-
mas, piemēram, kāds jaunais piegādātājs nosūtījis 
divus rēķinus par janvāri, kāds cits nepareizi aprē-
ķinājis dienas un nakts tarifus: „Protams, ka šādas 
problēmas būs, jo līdz šim mūsu vienīgais mono-
pols, kuram ir iedzīvotāju kontaktinformācijas datu 
bāze, kā arī veiksmīgi pielietota aprēķinu sistēma, 
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bija „Eesti Energia”. Lai gan iedzīvotāji jau ilgu laiku 
pirms 1. janvāra tika informēti par pāreju uz atvēr-
to enerģijas tirgu, gada nogalē valdīja liela neziņa, 
kuru no daudzajiem piegādātājiem izvēlēties. Tie 
cilvēki, kuriem mājās nav datora ar interneta pie-
slēgumu, stāvēja garās rindās galvenokārt pie „Ees-
ti Energia” birojiem, lai noskaidrotu interesējošos 
jautājumus un noslēgtu jaunos līgumus,” pieredzē 
dalās Allsāra. Tāpat viņa arī atklāja, ka viņu kā pa-
tērētāju mazliet mulsina tas, ka rēķinā maksa par 
savienojumu ir augstāka par pašu patērēto elektro-
enerģiju. Viens no desmit jaunajiem enerģijas pie-

gādātājiem Igaunijā ir uzņēmums „Elektrum Eesti 
OÜ” – AS „Latvenergo” jaunais tirdzniecības zīmols 
kaimiņvalstīs –, kura pakalpojumus, iespējams, iz-
mantos arī Ille Allsāra, jo tas patlaban piedāvā vie-
nu no zemākajām cenām.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par likumprojektu „Grozījumi Zemesgrā-
matu likumā”; par likumprojektu „Grozī-
jumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likumā”; par likumprojektu „Par nekusta-
mā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 
(1. pielikums).

LPS NESASKAņo

VSS-155 - Noteikumu projekts “Noteikumi par 
publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dā-
vinājuma (ziedojuma) līgumu”

VSS-156 - Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
publiskas personas nomā nekustamo īpašumu no 
privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzēta-
jiem nekustamajiem īpašumiem”

VSS-157 - Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 
“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju inter-

netā””

VSS-161 - Likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības 
likumā”

VSS-163 - Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”

VSS-165 - Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likumā”

VSS-171- Noteikumu projekts “Noteikumi par ģe-
nētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu”

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASīTIE DoKuMENTu PRoJEKTI

Pašvaldības var pieteikties konkursā finansēju-
mam „Jauniešu mājai”!

Labklājības ministrija aicina pašvaldības no 20. feb-
ruāra līdz 20. martam piedalīties projektu konkur-
sā par „Jauniešu mājas” izveidi. Dzīve „Jauniešu 

mājā” palīdz bērnu aprūpes iestāžu bērniem iegūt 
izpratni un praktiskas zināšanas par ģimenisku vidi 
un patstāvīgu dzīvi.

Vairāk lasiet: http://www.lm.gov.lv/news/
id/4337 

PRoJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI
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Latvijas Darba devēju konfederācija aicina piedalī-
ties mācību programmā „Pašvaldību attīstības va-
dība un publiskās–privātās partnerības veicināša-
na” (PPP) Rīgā, viesnīcā „Gutenbergs”. 

Sākums 27. februārī ar turpinājumu 6. un 13. mar-
tā. Jums būs iespēja noskaidrot: Kā ikviens var pie-
dalīties reģiona attīstības plānošanā? Kā veidot 
reģiona stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īstenot projek-
tu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sa-

biedrība? Kā kļūt par valsts partneri publiskajos 
iepirkumos?

Šie kursi, pateicoties ESF un Latvijas valsts atbal
stam, ir bezmaksas, un tos jau kopš 2010. gada at-
zinīgi novērtējuši vairāk nekā 1000 darba devēju 
visā Latvijā.

Sīkāk lasiet:  
http://www.lddk.lv/index.php?c=265

„Pilsētbūvnieciskais man-
tojums – draudzīgs klima-
tam!” ir nesen pabeigtais 
Latvijas, Igaunijas, Somi-
jas, Zviedrijas un Norvēģi-

jas projekts. Projekta mērķis bija sīkāk aplūkot da-
lībvalstu praksi un nostādnes vēsturiskās apbūves 
vides ilgtspējības saglabāšanā pārvaldības un plā-
nošanas kontekstā.

Kultūras mantojums var būt vērtīgs, ilgtspējīgs re-
surss gan šaurākā nozīmē – kā milzīga klimatu ietek-
mējošo gāzu noliktava –, gan arī plašākā nozīmē – 

kā vēsturisks dokuments, kas pārstāv tradicionālās 
zināšanas un piemērus tam, kā mūsdienu sabiedrī-
ba var tikt galā ar resursu izsmelšanas problēmu.

Projekta gala ziņojums latviešu valodā ir pieejams arī 
VKPAI mājaslapā:  http://www.mantojums.lv/_rict_
text/docs/SuHiTo_Project_Report_Lat-Eng.pdf 
Minētā tēma varētu būt interesanta daudzām Lat-
vijas pašvaldībām. Plašākai informācijai: Katrīna 
Kukaine, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas va-
dītājas vietniece, tālr. +371 67229272; katrina.ku-
kaine@mantojums.lv

Neliela mēroga investīciju pro-
jektu konkursi lauku teritorijas 
attīstībai

Ir izsludināti vairāki projektu kon-
kursi LEADER veida pasākumos, 

kas ietver mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas 
aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina vietējo sa-
biedrību meklēt jaunus risinājumus problēmām 

laukos. LEADER veida pasākumos var īstenot nelie-
la apjoma investīciju projektus, kuros finansiālu at-
balstu var saņemt biedrības un nodibinājumi, paš-
valdības un citas fiziskas un juridiskas personas.

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struk-
tūrfondu informācijas centra (Rīgas RSIC) mājasla-
pā izveidota sadaļa par LEADER veida pasākumiem 
Rīgas plānošanas reģiona teritorijā.

Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu „Par 
valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma 
uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autono-
majos un privātajos muzejos un privātajās kolek-
cijās”.

Konkursa mērķis ir sekmēt Nacionālā muzeju krāju-
ma uzturēšanu un izmantošanu.
Pretendenti konkursā var būt akreditēti pašval-
dību, autonomie un privātie muzeji, kā arī privāt-
personas, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā 
muzeju krājuma priekšmeti un kuri ir nokārtojuši 
iepriekšējās līgumsaistības ar Kultūras ministriju.
Sīkāk skatiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15425 
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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

Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām no 
reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu 

informācijas centriem: www.esfinanses.lv 
Informācijas avots: www.esfinanses.lv

 Lūdzam pievērst uzma-
nību!

 Informācija par grozīju-
miem likumā „Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību“

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
informē par grozījumiem likumā „Par kultūras pie-
minekļu aizsardzību“, kas stājas 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 sen-
vietu postīšana, ko veicinājusi arī metāla detektoru 
izmantošana senlietu meklēšanai. Tāpat kultūras 
mantojuma nozares speciālistus satraukusi izveido-
jusies situācija, ka par atradumiem tiek ziņots tikai 
tad, kad senlietas jau ir izceltas no kopējā vietas kon-
teksta. Tādēļ saskaņā ar likuma grozījumiem Latvijā 
arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī 
atrastas senlietas (ar datējumu līdz 17. gs. ieskaitot) 
piederēs valstij. Sīkāk lasiet šeit: http://www.man-
tojums.lv/?lang=lv&cat=576&fulltext_id=6894 

Pašvaldībām: izsludi-
nāts konkurss Eiropas 
Brīvprātīgo galvaspil-
sētas noskaidrošanai

Eiropas Pilsoņu gada ietvaros Eiropas brīvprātīgo 
centrs (European Volunteer Centre) izsludinājis 
konkursu Eiropas brīvprātīgo galvaspilsētas no-
skaidrošanai. Konkursa mērķis ir veicināt brīvprā-
tīgā 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. oktob-
rī Eiropas brīvprātīgo centra konferencē Sarajevā 
(Bosnijā un Hercegovinā), bet žūrijas izvēlētie uz-
varētāji 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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