
2014. gada 7.–13. jūlijs

Nr. 24

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

A. Jaunsleinis: daudzi ES prezidentūras 
uzdevumi būs jāveic valstij un 
pašvaldībām kopā
Jūrmalā otrdien, 1. jūlijā, ar svinīgu karoga pacel-
šanu tika atklāta Itālijas–Latvijas–Luksemburgas 
trio prezidentūra Eiropas Padomē, un tās atklāša-
nas pasākumā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra: daudziem 
šajā laikā veicamajiem uzdevumiem būs vajadzīga 
cieša valsts un pašvaldību sadarbība.

Pasākumā uzrunas sacīja ārlietu ministrs Edgars 
Rinkevičs un Itālijas vēstnieks Latvijā Džovanni Po-
lici (Giovanni Polizzi).

Pašvaldību sadraudzība veicina savstarpēju sapra-
šanos un dialogu, stiprinot kopējas Eiropas identi-
tātes un piederības sajūtu, kā arī cieņu pret dažādī-
bu, ko tā ietver.

Latvijas un Itālijas pašvaldības sadarbojas sociālās 
iekļaušanas, jauniešu līdzdalības un dzimumu līdz-
tiesības jomās, kā arī ir cieša sadarbība ekonomikā 
un kultūras mantojuma saglabāšanā.

Daudzas Latvijas un Itālijas pašvaldības veiksmīgi 
sadarbojas Eiropas Komisijas programmā „Eiro-
pa pilsoņiem”, īstenojot kopīgus projektus. Akti-
vitātes aptver dažādas jomas, sākot ar kultūru un 
beidzot ar pakalpojumiem, ko pašvaldības sniedz 
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iedzīvotājiem. Īpaši pēdējos gados pašvaldības ar-
vien vairāk un vairāk vēlas paplašināt tematisko 
sadarbību un apmainīties ar labās prakses piemē-
riem – tās vēlas gan dalīties pieredzē, gan arī mācī-
ties ko jaunu no saviem draugiem.

LPS kā Eiropas Municipalitāšu un reģionu pado-
mes (CEMR) locekle pilda pašvaldību sadraudzības 
koordinatora funkcijas. LPS ir izstrādājusi un īste-
nojusi vairākus sadraudzības projektus ar Eiropas 
Komisijas finansiālu atbalstu, piedalījusies daudzās 
pašvaldību sadraudzības aktivitātēs gan valsts, gan 
starptautiskā līmenī. Viens no lielākajiem LPS pa-
nākumiem sadraudzības jomā ir Vietējo pašvaldību 
sadraudzības tīkla izveidošana Latvijā.

Jūrmalas domes karoga mastā 1. jūlijā uzvilkts Ei-
ropas Savienības karogs, kas ir Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības dāvana visām Latvijas pašvaldībām 
saistībā ar Latvijas prezidentūru ES Padomē. Jūr-
mala par trio prezidentūras atklāšanas vietu izrau-
dzīta tās ilgtermiņa sadarbības dēļ ar Itālijas pilsētu 
Terračīnu (Terracina).

Saspringtas diskusijas CLRAE Monitoringa 
komitejas sēdē kišiņevā

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja un Latvijas 
delegācijas pārstāve Eiropas Vietējo un reģionālo 

pašvaldību kongresā (CLRAE) Māra Juzupa 3. jūli-
jā piedalījās Monitoringa komitejas sēdē Kišiņevā 
(Moldovā).

Sēdē tika izskatīts ziņojums par situāciju vietējās 
demokrātijas jomā Beļģijā, tomēr vissaspringtākās 
diskusijas notika saistībā ar situāciju Ukrainā.

Ukrainas delegācijas pārstāvji informēja, ka situāci-
ja valstī joprojām ir nestabila un turpinās karadar-
bība. Ļoti sāpīgs ir bēgļu jautājums. Kara darbības 
zonā atrodas vairāki bērnu nami, kuri netiek eva-
kuēti.

Gruzijas vēstnieks Moldovā informēja par situāci-
jas saasināšanos okupētajās teritorijās Gruzijā. Arī 
Moldovas valdības pārstāvji norādīja uz situācijas 
pasliktināšanos Piedņestrā. Ņemot vērā situācijas 
nopietnību, Monitoringa komiteja pieņēma poli-
tisko deklarāciju, kurā pauž bažas, ka pēc krimas 
aneksijas ir izveidojusies situācija, kas apdraud vai-
rāku valstu teritoriālo veselumu.

Vairāk par CLRAE skat.: www.coe.int/t/Congress/
default_en.asp.

Vizītes laikā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 
tikās ar Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa va-
dību un pārrunāja Ārlietu ministrijas atbalstītā pro-
jekta “Fiskālā decentralizācija – pārvaldes reformas 
formas” ieviešanas gaitu. Projekta mērķis – stipri-
nāt lietpratīgu pārvaldību Moldovā.
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Skaidrojums par LPS nostāju saistībā 
ar kompensācijām cenu kāpumam pēc 
elektrības tirgus atvēršanas

Pagājušajā nedēļā laikrakstā “Latvijas Avīze” iz-
skanēja neprecīza Latvijas Pensionāru federācijas 
vadības interpretācija par LPS nostāju saistībā ar 
kompensācijām pēc elektroenerģijas tirgus atvēr-
šanas, tādēļ sniedzam skaidrojumu par LPS viedokli 
šajā jautājumā.

LPS uzsver, ka elektroenerģijas tirgus atvēršana ir 
Ministru kabineta kompetences jautājums.

Ministru kabineta 2014. gada 4. marta sēdē tika 
apstiprināts likumprojekts “Par valsts atbalstu 
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām 
elektroenerģijas izmaksu segšanai”, kas ir iesniegts 
Saeimai un pavasara sesijas laikā izskatīts komisi-
jās. Jau likumprojekta nosaukumā valdība būtībā ir 
pateikusi, ka visiem iedzīvotājiem sadārdzinājumu 
nekompensēs. Tādēļ valdība (nevis pašvaldības) ir 
noteikusi, ka kompensāciju piemēros divu iedzīvo-
tāju grupu mājsaimniecībām – trūcīgo un mazno-
drošināto.

Likumprojekts noteic, ka pašvaldībām ir jāsniedz 
informācija elektroenerģijas pārdevējiem par tajās 
deklarētajām trūcīgajām un maznodrošinātajām 
personām, kuru mājsaimniecībām pienākas 5 eiro 
ikmēneša valsts kompensācija par elektroenerģijas 
sadārdzināšanos. Šo atlaidi konkrētām mājsaimnie-
cībām piemēros konkrēti elektroenerģijas tirgotāji.

LPS nekad nav paudusi viedokli, ka kāda iedzīvotāju 
grupa nebūtu jāatbalsta. Elektroenerģijas sadārdzi-
nāšanās skars visas mājsaimniecības, taču valdības 
un Saeimas, nevis pašvaldību kompetencē ir iz-
lemt, kurām iedzīvotāju grupām un kādā apjomā 
tiks sniegts valsts atbalsts pēc elektroenerģijas tir-
gus atvēršanas.

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē 
diskutē par Energoefektivitātes direktīvas 
pārņemšanu

Pagājušajā nedēļā uz pēdējo sēdi pirms vasaras 
pārtraukuma pulcējās LPS Tehnisko problēmu ko-
miteja un izskatīja Energoefektivitātes direktīvas 

(EED) pārņemšanu, aktualitātes siltumapgādē un 
citus jautājumus.

Diskutējot par Ekonomikas ministrijas piedāvājumu 
EED pārņemšanai, komitejas locekļi atzina, ka ob-
ligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšana ar 
Energoefektivitātes pienākuma shēmu (EPS) var radīt 
būtiskas negatīvas sekas ne tikai energoapgādes uz-
ņēmumiem, bet visai tautsaimniecībai, radot būtisku 
risku samazināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un 
palielināt Latvijas iedzīvotāju enerģētisko nabadzību.

EPS īstenošana Latvijā radīs būtisku tarifu pieaugu-
mu. Siltumenerģijas jomā lielākā daļa uzņēmumu 
paredz tarifu pieaugumu par vairāk nekā 10%. Ta-
rifu palielināšanos atsevišķi uzņēmumi prognozē 
diapazonā no 5,1% līdz 24,9%. Lielākie siltumap-
gādes uzņēmumi, neņemot vērā vairāku ārēju ap
stākļu ietekmi un pieņemot gala patērētāju aktīvu 
līdzdalību energoefektivitātes pasākumos un daļēji 
finansējot atsevišķus pasākumus, paredz būtisku 
ietekmi uz tarifu. Dažādās pilsētās lielumi atšķiras, 
bet no apskatītajām pilsētām tarifu pieaugums pa-
matā ir robežās no 10% līdz 25%. Šīs prognozes bū-
tiski atšķiras no EM koncepcijā minētā, ka “saskaņā 
ar ārvalstu pieredzi EPS ietekmē enerģijas lietotāju 
rēķini par siltumenerģiju, elektroenerģiju un gāzi 
vidēji pieaug no 2% līdz 4%”.

Līdz ar to komiteja nolēma:

•	 Nesaskaņot grozījumus Enerģētikas likumā un 
aicināt Ekonomikas ministriju:

o izslēgt likuma 50. pantu;
o papildināt likuma 51. pantu ar jaunu trešo 

daļu šādā redakcijā: “Pašvaldības nosaka kār-
tību, kādā notiek objektu pieslēgšana vai at-
slēgšana no centralizētās siltumapgādes”;

o ja Ekonomikas ministrija Enerģētikas likumā 
neiekļaus LPS priekšlikumus, pilnvarot LPS 
padomnieku A. Salmiņu kopīgi ar Latvijas Sil-
tumapgādes uzņēmumu asociāciju un Rīgas 
Enerģētikas aģentūru sagatavot vēstuli Valsts 
prezidentam.

•	 Nesaskaņot Energoefektivitātes likumu, atzīs-
tot, ka likumprojektā jādefinē:

o atbildība par paaugstināta neracionāla enerģi-
jas patēriņa izmantošanu arī gala patērētājam;

o tiesības pašvaldībām organizēt un finansiāli 
atbalstīt energoauditu veikšanu privatizētās 
daudzdzīvokļu mājās.



Trešdien, 9. jūlijā, notiks LPS sarunas ar Aizsardzī-
bas ministriju. Tikšanās notiks LPS ēkā Mazajā Pils 

ielā 1, 4. stāva zālē.
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Eiropas komisija plāno lielāku atbalstu 
pašvaldību asociācijām partnervalstīs

4. jūlijā Parīzē (Francijā) notikušajā 5. Francijas Paš-
valdību starptautisko aktivitāšu forumā LPS Valdes 
loceklis un Ogres novada deputāts Edvīns Bartke-
vičs savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijas pašvaldību in-
terese iesaistīties attīstības sadarbības aktivitātēs 
arvien pieaug, taču vairāku objektīvu apstākļu dēļ 
mēs nevaram būt vienlīdzīgi partneri konkurences 
cīņā ar “veco” ES dalībvalstu pašvaldībām.

Bartkevičs uzsvēra, ka Latvijas pašvaldību iespējām 
izmantot ES fondu finansējumu attīstības sadarbības 
aktivitātēm ir tikai desmit gadus ilga vēsture, turpre-
tī, piemēram, Apvienotā Karaliste, Nīderlande, Fran-
cija un Vācija šajā jomā darbojas jau vairākus gadu 
desmitus. Tāpēc ir tikai pašsaprotami, ka “veco” ES 
dalībvalstu pieredze ir krietni lielāka, taču prasības 
projektu pieteicējiem ir vienādas. “Mūsu pašvaldī-
bu kapacitāte ir daudz lielāka par to, ko patlaban 
darām,” norādīja Bartkevičs. Viņš arī izteica ierosi-
nājumu Eiropas Komisijai vairāk atbalstīt pašvaldību 
asociācijas partnervalstīs, jo pašvaldību lielums un 
budžets ir atšķirīgs, taču pēc iespējas būtu jāveici-
na visu pašvaldību attīstība. Šo priekšlikumu par ļoti 

vērtīgu atzina Eiropas Komisijas EuropeAid Attīstības 
un sadarbības ģenerāldirektorāta pārstāvis Andže-
lo Baljo (Angelo Baglio), norādot, ka iepriekš Eiro-
pas Komisija nav sniegusi īpašu atbalstu pašvaldību 
asociācijām, lai gan tas ir svarīgi: “Domāju, ka tas ir 
risinājums. Ja vēlamies izveidot decentralizētu pie-
eju, tai jāaptver visas pašvaldības, ne tikai lielākās 
pilsētas. Pašvaldību asociāciju iesaistīšana būtu labs 
veids, kā stiprināt pašvaldību kapacitāti to sarunās 
ar centrālo valdību,” uzsvēra Baljo.

Francijas Pašvaldību starptautisko aktivitāšu foru-
mu jau piekto gadu pēc kārtas organizē Francijas 
pilsētu asociācija (Cités Unies France), un šogad 
līdz ar Francijas pašvaldībām forumā piedalījās arī 
30 citu pasaules valstu pārstāvji – vēlētie politiķi un 
administrācijas pārstāvji, kuri ieinteresēti pašvaldī-
bu starptautiskajās un attīstības sadarbības aktivi-
tātēs. LPS piedalījās forumā kā attīstības sadarbī-
bas jomā darbojošos pašvaldību un to asociāciju 
tīkla “PLATFORMA” pārstāvis.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Pado-
mes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo 

vielu valstu emisiju samazināšanu un direktīvas 
2003/35/EK grozīšanu, 1. pielikums.

Uzņēmējiem, izglītības un ārstniecības 
iestādēm, kā arī kultūras institūcijām 
pieejams finansiāls atbalsts ēku 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija aicina iesniegt projektu iesniegumus Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklātā konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīc

efekta gāzu emisiju samazināšanai” piektajā kārtā.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabi-
neta 2012. gada 14. augusta noteikumi nr. 559 “Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto pro-
jektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, 
kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnolo-
ģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresur-
sus, uzlabojot komersantu tehnoloģiskās iekārtas 
vai nomainot tās ar jaunām tehnoloģiskām iekār-
tām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Plašāk skatīt: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16089.

LPS nESASkAņo

PRoJEkTI, SEMInāRI, fInAnSēJUMS, DAŽāDI

LPS SASkAņoŠAnAI PIEPRASīTIE DokUMEnTU PRoJEkTI

VSS598 – Koncepcijas projekts “Par adopcijas un 
ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu”

VSS609 – Noteikumu projekts “Attīstības plānoša-
nas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 

noteikumi”

VSS610 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 
“Ministru kabineta kārtības rullis””

Izsludināts projektu konkurss trešo valstu 
pilsoņu integrācijā

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda va-
došā iestāde izsludina atklātas projektu iesniegu-
mu atlases konkursu.

1. a aktivitāte: “valodas un adaptācijas program-
mu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un 
saliedētas sabiedrības veidošanai”.

Mērķis: organizēt trešo valstu pilsoņiem kvali-
tatīvas adaptācijas programmas un pasākumus 
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(latviešu valodas kursus, kultūrorientācijas kursus, 
atbalsta pasākumus mazāk aizsargātām trešo val-
stu pilsoņu grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu 
piekļuvi pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības 
dzīvē, kā arī veicinātu sabiedrības spēju pieņemt 
citādo.

Pieejamais finansējums: 1 826 280,32 eiro, ko vei-

do 75% fonda finansējums (1 369 710,24 eiro) un 
25% valsts budžeta finansējums (456 570,08 eiro). 
Pieejamais finansējums viena projekta iesniegu-
ma attiecināmo izmaksu segšanai ir 19 999,89–
170 744,62 eiro.

Plašāk skatīt: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16091.

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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