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12. Saeimā ievēlēti pieci pašvaldību 
vadītāji

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopo-
tajiem provizoriskajiem 12. Saeimas vēlēšanu re-
zultātiem jaunā sasaukuma parlamentā ir ievēlēti 
pieci pašvaldību vadītāji.

No Vidzemes vēlēšanu apgabala ir ievēlēts Valmie-
ras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, kurš 
kandidēja no partijas “Vienotība”, un Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis – no 
Zaļo un Zemnieku savienības. No Latgales ievēlēts 
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamo-
vičs (“Vienotība”). No Kurzemes apgabala ievēlēti 
Tukuma novada domes priekšsēdētājs Juris Šulcs 
(“Vienotība”) un Skrundas novada domes priekš-
sēdētāja Nellija Kleinberga (Latvijas Reģionu apvie-
nība).

Latvijas Pašvaldību savienības vārdā 
sveicam ar vēlētāju izrādīto uzticību un 
vēlam veiksmi, jaunos darba pienākumus 
uzņemoties! 

Jāpiebilst, ka 12. Sa eima uz pirmo sēdi sanāks no-
vembra sākumā.

A. Jaunsleinis CORLEAP sanāksmē Tbilisi 
uzsver pašvaldību lomu Austrumu 
partnerības politikā

Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi pagājušajā nedēļā no-
risinājās Austrumu partnerības reģionālo un vie-
tējo pašvaldību konferences (CORLEAP) ikgadējā 
sanāksme, kurā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzstājās ar uzrunu 
par Latvijas prioritātēm nākamā gada pirmajā pusē 
gaidāmās Eiropas Savienības prezidentūras laikā 
un uzsvēra pašvaldību lomu Austrumu partnerības 
politikā.

Uzrunas ievadā A. Jaunsleinis pauda, ka jau pirms 
diviem gadiem, sākot diskusijas par Latvijas priori-
tātēm, Austrumu partnerība tika izvirzīta par vienu 
no galvenajām tēmām un patlaban arī visā Eiropas 
Savienībā šis ir viens no aktuālākajiem politikas 
jautājumiem.

LPS jau gadiem ilgi ir ļoti veiksmīga un aktīva sa-
darbība ar visām Austrumu partnerības valstīm, 
un, daloties pieredzē par pašvaldību attīstību, LPS 
vienlaikus aicina partnerus pašiem meklēt savu 
ceļu, citu valstu pieredzi izmantojot tikai kā labās 
prakses piemēru.

Nākamgad maijā Latvijā notiks Austrumu partne-
rības samits, un Jaunsleinis atzina, ka laiks pirms 

AkTuALiTāTES



šīs augsta līmeņa sanāksmes būs īpaši saspringts, 
jo, ņemot vērā notikumu attīstību Ukrainā, Austru-
mu partnerības politikā nepieciešamas izmaiņas, 
pielāgojot to katras iesaistītās valsts individuālajai 
situācijai.

Sanāksmē uzstājās Latvijas īpašo uzdevumu vēst-
nieks Austrumu partnerības jautājumos Juris Poi-
kāns, uzsverot, ka Latvijas prezidentūras laikā ES 
Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā plānots pie-
vērst uzmanību vietējo pašvaldību nozīmes attīstī-
šanai Austrumu partnerībā. Latvija savā preziden-
tūrā ES Padomē attiecībā uz Austrumu partnerības 
politiku pievērsīs uzmanību ES un tās partnervalstu 
politiskajai asociācijai, ekonomiskajai integrācijai, 
mobilitātes jautājumam, turpmākai cilvēku kon-
taktu padziļināšanai, kā arī plašākai pilsoniskās sa-
biedrības iesaistei Austrumu partnerības politikas 
īstenošanā.

Nākamā CORLEAP sanāksme norisināsies 
2015. gada martā Rīgā, un to rīkos Latvijas Pašval-
dību savienība. 

CORLEAP jeb Austrumu partnerības reģionā-
lo un vietējo pašvaldību konference ir izveidota 
2011. gada septembrī, atsaucoties Eiropas Komi-
sijas aicinājumam nodibināt platformu dialogam 

starp Austrumu partnerības (Armēnija, Azerbai-
džāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina) 
un Eiropas Savienības valstu pašvaldībām un veici-
nāt to sadarbību.

Būvniecības jomas jaunajā regulējumā vēl 
virkne problēmu un sasteigtu normatīvo 
aktu

LPS Tehnisko problēmu komiteja pagājušās nedē-
ļas sēdē diskutēja par jauno Būvniecības likumu, 
kurš stājās spēkā 1. oktobrī, un secināja, ka ar jau-
no regulējumu ir virkne problēmu, daudzi saistītie 
normatīvie akti ir sasteigti un pašvaldībām nav bi-
jusi iespēja savlaicīgi ar tiem iepazīties.

LPS norāda – lai gan noteikumu izstrādei noteik-
tais termiņš bija gandrīz gads, Ekonomikas minis-
trijas izstrādātie ar būvniecību saistītie tiesību aktu 
projekti Ministru kabinetā pamatā tika iesniegti kā 
steidzami jautājumi un dokumenti iesniegti neilgi 
pirms to izskatīšanas Ministru kabineta sēdē. Re-
zultātā izveidojusies situācija, ka normatīvie akti 
tiek publicēti “Latvijas Vēstnesī” dažas dienas 

Attēlā (no kreisās): Ārlietu ministrijas trešais sekretārs Andrejs Karpovičs, LPS padomniece Eiropas Savienības 
jautājumos LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja Agita Kaupuža, Latvijas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstnieks Austrumu partnerības jautājumos Juris Poikāns, Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele, LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede.



pirms likuma spēkā stāšanās. Turklāt joprojām nav 
pieņemti Ministru kabineta noteikumi “Būvniecī-
bas ieceres publiskas apspriešanas kārtība”, “No-
teikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas”, nav izstrādāti grozījumi liku-
ma “Par nodokļiem un nodevām” 12. pantā, kurā 
būtu paredzēts, ka pašvaldības var uzlikt nodevas 
par būvniecības, kas veikta vienkāršotā kārtībā, do-
kumentācijas saskaņošanu.

LPS Tehnisko problēmu komiteja uzskata, ka šāda 
situācija ir pilnībā nepieņemama, un atzīmē, ka 
nedz Valsts kanceleja, nedz Ekonomikas ministri-
ja nav veikusi šo normatīvo aktu izstrādi atbilstoši 
labas pārvaldības principiem, tādējādi apdraudot 
iespēju pašvaldībās kvalitatīvi uzsākt būvniecības 
procesa kontroli.

Tiesību aktu savstarpējā harmonizācija nav notiku-
si pietiekami kvalitatīvā līmenī, vēl līdz šim Ekono-
mikas ministrija būvvalžu apmācībai ir ieplānojusi 
tikai piecus apmācības seminārus visā Latvijā. Tas 
nav pietiekami un faktiski būvvaldes nostāda in-
formācijas vakuumā, kur, no vienas puses, nav pat 
oficiāli publicētu tiesību aktu, bet, no otras puses, 
regulējuma autors nevelta pietiekamu uzmanību 

regulējuma praktisko aspektu apmācībai.

Papildus LPS Tehnisko jautājumu komiteja uzsver, 
ka jau pašlaik ir pamatotas bažas par Būvniecības 
informācijas sistēmas uzdevumiem un savietoja-
mību ar citām datubāzēm. Piemēram, nav pare-
dzēts, ka Būvniecības informācijas sistēmā varētu 
veikt nodevas aprēķinu par būvatļaujas saņemša-
nu, kā rezultātā pašvaldībām būs jāuztur paralēlas 
datubāzes.

Vairākās pašvaldībās jau tagad ir izveidojies būv-
inspektoru deficīts, ko vēl vairāk palielinās jaunais 
regulējums, kas aizliedz būvinspektoriem stāties 
darba tiesiskās attiecībās ar būvkomersantu un 
sniegt būvniecības pakalpojumus arī citās adminis-
tratīvajās teritorijās.

Līdz ar to Tehnisko problēmu komiteja nolēma 
aicināt Ministru kabinetu uzņemties atbildību 
par būvniecības procesa ieviešanu, kā arī aicināt 
Ekonomikas ministriju steidzami sagatavot grozīju-
mus Vispārīgo būvnoteikumu normā, kas ierobežo 
būvinspektoriem iespējas stāties darba tiesiskajās 
attiecībās ar būvkomersantu un sniegt būvniecības 
pakalpojumus.

Notiks LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

LPS mītnē 14. oktobrī plkst. 13.00 notiks LPS Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. “Par pašvaldībām pieejamajiem ES fondu līdzek-

ļiem 2014.–2020. gadā” (ziņo: Raivis Bremšmits, 
VARAM Reģionālās politikas departamenta di-
rektors).

2. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas sagatavoto MK noteikumu “Grozījumi 

Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteiku-
mos nr. 207 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir 
mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietoša-
nas un uzraudzības kārtība”” projektu (ziņo: Ivi-
ta Peipiņa, LPS padomniece; Raivis Bremšmits, 
VARAM Reģionālās politikas departamenta di-
rektors).

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas priekšlikumi teritoriālā iedalījuma piln-
veidošanai (ziņo: Ilona Raugze, VARAM valsts 
sekretāra vietniece; Arnis Šults, VARAM Pašval-
dību departamenta direktora vietnieks).

4. Dažādi.
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VSS-846 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ķekavas 
novada pašvaldības īpašumā”, 1. pielikums.

Par koncepcijas projektu “Par adopcijas un ārpus-

ģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu”, 2. pieli-
kums.

Par pamatnostādņu projektu “Sabiedrības veselības 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam”, 3. pielikums.

LPS NESASkAņO

LPS SASkAņOŠANAi PiEPRASīTiE dOkuMENTu PROJEkTi

VSS-896 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos 
Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topo-
grāfisko karšu sistēmas noteikumi””

VSS-897 – Noteikumu projekts “Ģeotelpiskās infor-
mācijas koordinācijas padomes nolikums”

VSS-894 – Informatīvais ziņojums “Par Narkotisko 
un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ie-
robežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–
2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam”

VSS-903 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Ūdenstornis” Jaungulbenē, Jaungulbe-
nes pagastā, Gulbenes novadā, un inženierkomu-
nikāciju nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-908 – Informatīvais ziņojums “Par Pasaules 
bankas pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem 
jauna augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās 
darbības finansēšanas modeļa ieviešanai un turp-
māko nepieciešamo rīcību”

VSS-912 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā 
piešķir valsts atbalstu projektu īstenošanai pēt-
niecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā 
EUREKA programmas ietvaros”

VSS-898 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā”

VSS-901 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 
“Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas 
investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības 
kārtība””

VSS-891 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 
“Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi 
un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan 
cilvēki”” 

VSS-910 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Pasākumu 
ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dār-
zeņiem (2010.–2015.gadam)”

PROJEkTi, kONkuRSi, SEMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Apgāds “Jumava” sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību izsludina 
manuskriptu konkursa trešo kārtu – 
“Mana novada lepnums”

Mūsu tautas vēsture un kultūrmantojums veido 
tās pašapziņu, un tā apzināšana un saglabāšana ir 
svarīgs uzdevums. Apgāds “Jumava” sadarbībā ar 

LPS izsludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, 
mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nā-
kamajām paaudzēm.

Latvijas Pašvaldību savienība izsūta šo aicinājumu 
pieteikties konkursā, cerot uz Latvijas pašvaldību, 
domju, novadu domju, kultūras iestāžu un biblio-
tēku līdzdarbību, informējot interesentus par kon-
kursu. 

Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu iedzīvotā-
ju pašapziņu un pārliecību, ka viņu novads ir īpašs 
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ar izciliem cilvēkiem, stiprām ģimenēm, dzimtām, 
spēcīgām un senām tradīcijām.

Autoru dalība šajā konkursā ne tikai papildina kul-
tūrvēsturisko mantojumu, bet arī, stāstot par mūsu 
zemes pamatu – stiprajām latviešu saimēm, ģime-
nes tradīcijām, cilvēkiem, kuri bijuši nozīmīgi kon-
krētajā novadā un arī Latvijā, – rada būtiskas un 
neatņemamas zināšanas par mūsu valsts svarīgāko 
vērtību – cilvēkiem.

Apgāds “Jumava” 22 darbības gadu laikā ir bijis 
aktīvs kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc, tur-
pinot grāmatu sēriju par Latvijas kultūrvēsturi, ap-
gāds aicina pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, 
literatūras zinātniekus, novadpētniekus un citus 
aktīvus interesentus, kuri ir pierakstījuši, veidojuši 
un saglabājuši informāciju un aprakstus par savu 
novadu un tā notikumiem, veidot manuskriptus, 

rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa žūrijai iz-
vērtēšanai.

Profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus, 
un konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgā-
da “Jumava” grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēstu-
ri. Tiks izvēlēti vēl divi manuskripti, kurus arī nominēs 
žūrija, un tie saņems balvas no apgāda “Jumava”.

Manuskriptu iesniegšana: no 2015. gada 1. janvāra 
līdz 2016. gada 1. jūnijam.

Iesniegto manuskriptu vērtēšana tiks uzsākta pēc 
iesniegšanas termiņa beigām, un konkursa uzvarē-
tāji tiks paziņoti divus mēnešus pēc iesniegšanas 
termiņa beigām. 

Plašāka informācija par konkursu: www.jumava.
lv. infolapas 4. pielikumā – konkursa nolikums un 
anketa.

Tukumā notiks projekta “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” seminārs

8. oktobrī Tukumā Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūra (VRAA) 
Norvēģijas finanšu instrumenta 
2009.–2014. gada perioda pro-
grammas “Kapacitātes stiprinā-
šana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionā-
lajām iestādēm” projekta “Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas paš-

valdību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizē 
pirmo semināru.

VRAA ir projekta partneris un kopā ar LPS un Nor-
vēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāci-
ju (Kommunesektorens organisasjon) projekta gai-
tā veidos lietpratīgas pārvaldības veicināšanas in-
strumentu – “mācīties salīdzinot” (benchlearning) 
sistēmu, lai uzlabotu pašvaldību praktisko darbību, 
daloties zināšanās un informācijā.

Šis seminārs būs veltīts investīciju piesaistes indek-
sam pašvaldībām (IPIP), kura aprēķināšanai VRAA ir 
apkopojusi nepieciešamos datus un veikusi indek-
sa vērtību aprēķinus visām Latvijas pašvaldībām. 
Seminārā tiks izskaidrota IPIP aprēķināšanas meto-

dika, tajā iekļautie rādītāji un IPIP pielietošanas jo-
mas. Seminārā būs iespējams padziļināt zināšanas 
par darbu reģionālās attīstības indikatoru moduļa 
(RAIM) autorizētajā darba vidē, veidojot atskaites 
un atlasot rādītājus Latvijas pašvaldību “mācīties 
salīdzinot” sistēmai. VARAM atbildīgie darbinieki 
stāstīs par pašvaldību lomu investīciju piesaistē. 
Semināru atklās VRAA direktore Solvita Zvidriņa. 

Seminārā aicinām piedalīties pašvaldību vadītājus, 
vadošos speciālistus un darbiniekus, kas reģistrēti 
darbam RAIM autorizētajā vidē.

Seminārs notiks Tukuma bibliotēkā Šēseles ielā 3 
Tukumā.

Aicinām VRAA mājaslapā iepazīties ar semināra 
darba kārtību un reģistrēties dalībai līdz 6. oktobra 
plkst. 17.00: http://www.vraa.gov.lv/lv/news/artic-
le.php?id=37098.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, iz-
mantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģi-
jas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas “Kapacitātes stiprināšana un insti-
tucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestā-
dēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo ka-
pacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un 
reģionālajā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties 
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salīdzinot” sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās 
bāzes metodes principiem un izmanto salīdzinā-
mo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. 
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, 

“mācīties salīdzinot” sistēmā tiks iekļauta arī paš-
valdību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pa-
matu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no 
stratēģiskās vadīšanas formām.

Aicinājums pieteikties Ziemeļeiropas 
reģiona semināram Tallinā “NORTHERN 
BRidGE TO CiTiZENSHiP” ES programmas 
“Eiropa pilsoņiem” sadarbības projektu 
veicināšanai 

Semināru organizē ES programmas “Eiropa pilso-
ņiem” informācijas punkts Igaunijā sadarbībā ar 
programmas informācijas punktiem Latvijā, Lietu-
vā, Zviedrijā un Somijā.

Divu dienu seminārs savedīs kopā aptuveni 35 ne-

valstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus no 
piecām valstīm Baltijas jūras reģionā (Igaunija, Lat-
vija, Lietuva, Zviedrija un Somija). Galvenais semi-
nāra mērķis ir veidot sadarbības saites potenciāla-
jiem projektiem ES programmā “Eiropa pilsoņiem” 
nākotnē.

Seminārā tiks stāstīts par aktualitātēm programmā 
un cita noderīga informācija.

Plašāka informācija par pieteikšanos: http://
www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/jaunumi/in-
dex.html?news_id=5617/.

izsludināts projektu konkurss 
lauksaimniecības nozares speciālistu 
mācību organizēšanai

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai un Lauku attīstības programmas pasākumam 
“Arod apmācības un informāciju pasākumi”.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas vei-
dotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgt-
spējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu 

lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu 
izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības 
un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības 
produktus) nozarēs.

Tiek atbalstītas mācības par efektīvu lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības produktu ražošanu, vidi 
saudzējošām tehnoloģijām, ilgtspējīgu dabas re-
sursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī 
produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaug-
stināšanu un savstarpējās atbilstības prasību ievē-
rošanu.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir 2015. gada 
1. jūnijs.

Informācija par pieteikšanos: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/jaunumi/16171/.
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Aicinājums piedalīties “Rīgas enerģētikas 
dienās 2014”

RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” aicina pašvaldī-
bas piedalīties “Rīgas enerģētikas dienās 2014”, kas 
notiks visu oktobri.

Centrālais Enerģētikas dienu notikums ir starptau-
tiskā izstāde “Vide un enerģija 2014” izstāžu kom-
pleksā Ķīpsalā, kas šogad atzīmē jubileju, jo notiek 
jau 10. reizi. Aktīvs izstādes atbalstītājs pēdējos 
7 gadus ir REA, kas vienmēr piedalās ar stendu un 

konsultācijām par energoefektivitātes un atjauno-
jamo energoresursu izmantošanas jautājumiem, kā 
arī organizē galvenos 1–2 seminārus izstāžu kom-
pleksa konferenču telpās. Šogad paredzēts intere-
sants starptautiskais seminārs piektdien, 17. ok-
tobrī, ar kopējo tēmu “Inovatīvi risinājumi un vie-
das tehnoloģijas ilgtspējīgai un drošai enerģētikai”. 
Kā katru gadu, arī šogad izstādei un semināram ir 
jauni, inovatīvi akcenti.

Plašāka informācija: http://www.rea.riga.lv/com-
ponent/content/article?id=828/.

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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