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“Saule kā olas dzeltenums mirdzēja pāri pasaulei. Viņā bija dzīvība. Pa viņas stariem uz 
zemi nāca mazi cālēni, un visi bija gaiši dzelteni. Līdz tālumam ziedēja dzelteni lauki un 
pļavas – dzeltenie vizbuļi, prīmulas un visvairāk cūkpieņu, visi kalni dzelteni mirdzoši. Un 
tagad, ja paskatījās saulē, tad tā izskatījās pati kā nupat te kalna galā gulējusi un cūkpienēs 
dzeltena novārtījusies.” (no Imanta Ziedoņa “Dzeltenās pasakas”) 

Zeltaini vizošā 2014. gada 16. maija dienā Jelgavas Svētās Annas baznīcā viens 
otram jāvārdu teica mūsu kolēģe ILZE MUTJANKO, kuru daudzi žurnāla 
lasītāji un pašvaldību ļaudis četru gadu laikā iepazinuši kā LPS sabiedrisko 
attiecību speciālisti, un MĀRIS RUKUTS.

Maijs Ilzītei, kā mēs viņu saucam, bijis pārvērtību laiks, jo mainījās gan 
darbalauks – turpmāk viņa būs LPS komunikācijas un pasākumu menedžere –, 
gan uzvārds.

Lai jaukajai RUKUTU ģimenei saulaini zeltojas viss kopā ejamais dzīves ceļš!

Kolēģi no LPS
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“logs” viesos

daina oliņa

pēc žurnāla “logs” latvijas apceļotāju brigādes tradi-
cionālās pirmskongresa vizītes pašvaldību 2014. gada 
kopāpulcēšanās mājvietā – Aizkraukles novadā līdzi 
aizvedām ciemakukuli – nelielu, skaisti noformētu 
un ilustrētu grāmatiņu “aizkraukles leģendas”. vai 
nav dīvaini, ka pašai savas leģendas ir vietai ar tik īsu 
biogrāfiju, kāda tā ir pļaviņu hes grandiozās ieceres 
īstenošanai ievestā darbaspēka izmitināšanai uzcelta-
jam pētera stučkas ciematam, kas 1967. gadā ieguva 
pilsētas statusu! tiesa, tās galvenokārt saistās ar sense-
niem laikiem un Aizkraukles teritoriju plašākā nozīmē. 
vietām, kur 12. gadsimta beigās atradusies indriķa hro-
nikā pieminētā daugavas lībiešu koka apmetne, kas 
iemūžināta arī pumpura eposā “lāčplēsis”, bet Atskaņu 
hronikā jau daudzinātas 
zemgaļu un līvu nerem-
dināmās cīņas pret vācu 
iekarotājiem 13. gadsim-
tā, kad te uzcelta mūra 
pils. tomēr novada 
pašvaldības sabiedris
ko attiecību speciālis
tes zandas silaraupas 
apkopotajās leģendās 
gadās arī pa jautram 
padlaiku nostāstam.

Leģenda par jucekli

pavisam negaidītu jaunlaiku leģendu piedzīvojām paši, 
iPhone ekrānā izlasot mūsu atrašanās vietas nosauku-
mu – “imeni petra stuchki”! Nez, kādos laikos aizka-
vējušies slavenā “Apple” sadarbības partneri, jo savu 
latviski seno nosaukumu Aizkraukle oficiāli atguva jau 
1990. gadā. Jaunajiem ļaudīm nav saprotams, kāpēc 
Aizkrauklē esoša spēkstacija saucas par pļaviņu hes. 
būve bija ieplānota pļaviņās, taču atklājās, ka tur to 
uzcelt būtu par dārgu. vietu nomainīja, bet padomju 
laikos nosaukuma maiņa būtu pārāk birokrātiski laik-
ietilpīga. tā arī palika – pļaviņu hes Aizkrauklē. tagad 
arī uzņēmuma juridiskā adrese vairs nav Aizkraukles 
novadā. tiesa, daļai aizkraukliešu spēkstacijā vēl ir 
darba vietas, kaut to skaits ir stipri sarucis.

Aizkraukles novada novietojums rada vēl kādus pār-
pratumus saistībā ar latvijas novadiem šā jēdziena 

senajā izpratnē. pašvaldība piepulcēta zemgales reģio-
nam, kas darbojas gana aktīvi un interesanti, organi-
zējot pieredzes apmaiņas braucienus cits pie cita un 
veicinot Nvo aktivitātes, tomēr vēsturiski Aizkraukle 
piederējusi vidzemei, tāpēc pērn dziesmu svētku 
gājienā tomēr lūguši novada pašdarbniekus piepulcēt 
vidzemniekiem.

par nākamo vēsturisko robežzīmi uzskatāma 2001. gada 
nogale, kad novadu ēras pašā rītausmā pilsēta apvie-
nojās ar Aizkraukles pagastu, izveidojot Aizkraukles 
novadu, kas arī šodienas vērtējumā liekas perfekts vei-
dojums – ne par lielu, ne par mazu, gana kompakts un 
pārredzams, ar patstāvīgai saimniekošanai pietiekamu 
iedzīvotāju skaitu – aptuveni deviņi tūkstoši.

par vienu no pilsētas skaistākajiem rajoniem pamazām 
kļūst purvciems – tā tautā iesaukta padomijas izskaņā 

apbūvēt sāktā pilsētas daļa, kuras turpināšanai vēlāka-
jos gados vairs nebija naudas, tāpēc tā palika nepa-
beigta un bez normāla labiekārtojuma. pēdējo gadu 
laikā ar eiropas savienības finansējumu aizkrauklieši 
pārvērtuši savu purvciemu labiekārtotā un pievilcīgā 
dzīvojamā vidē ar daudziem rotaļlaukumiem, auto-
stāvvietām, atpūtas soliņiem, zaļajiem stādījumiem 
– pilsētai laimējās nokļūt to pašvaldību pulkā, kam bija 
iespēja startēt eRAf projektu konkursā “Nacionālās un 
reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veici-
nāšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

“plānoto esam izdarījuši, varbūt pat apsteiguši iece-
rēto, taču budžeta iespējas ir izsmeltas – ne tikai 
šim gadam, bet arī nākamajiem,” atzīst aizkraukles 
novada domes priekšsēdētājs leons līdums. “toties 

aizkraukles novada  
senās un jaunās leģendas
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esam spēruši nozīmīgu soli tuvāk mērķim – radīt vietu, 
kur mūsu ļaudīm būs ilga un perspektīva dzīvošana, 
no kurienes negribēs aizceļot jaunieši un kur labprāt 
iesakņosies jauni investori.”

Ja neticat, kādā latvijas apceļojumā izmetiet nelielu 
līkumu nostāk no daugavpils šosejas līdz Aizkrauklei. 
Novērtējiet “cilvēciskotos” daudzstāvu rajonus, atdzimu-
šo kultūras namu, godprātīgi atjaunotās ielas un ietves! 
paši redzēsiet, ka ar pētera stučkas vārdā nosaukto cie-
matu hes celtniekiem tam nav ne mazākās radniecības.

Leģenda par slimnīcu

pats priekšsēdētājs par Aizkrauklei piederīgu kļuvis 
devītajā klasē, kad šurp pārcēlies no netālās sēlijas. 
turpretim viņa vietniece aizkraukles pilsētas kultūras 
nama direktore anta 
teivāne piedzimusi 
tepat, pilsētas slimnī-
cā, par kuru gandrīz 
vai nāktos teikt – bija, 
jo lielajā likvidēšanas 
tūrē tika lemts to slēgt. 
tomēr pašvaldības 
vadība saprata, cik sva-
rīgi vismaz nepiecieša-
mākos aprūpes pakal-
pojumus saglabāt pašu 
mājās, lai iedzīvotājiem 
nenāktos mērot tālo ceļu uz Jēkabpili vai tikt turp aiz-
vestiem ar neatliekamās palīdzības auto, kas atpakaļ 
vis nevedīs. turklāt slimnīca bija mūsdienīgi izremon-
tēta, uzlabot tās aprīkojumu palīdzēja sadraudzības 
pilsētas epšteinas partneri no vācijas. pamest to visu 
laikazobam? kaut arī dzemdību nodaļu slēdza, tomēr 
Aizkraukles Medicīnas centrā pieņem speciālisti, te 
veic plānveida operācijas, dienas stacionārs paredz 
arī nakšņošanas iespējas. protams, tie pārsvarā ir mak-
sas pakalpojumi, jo valsts kvotas ir niecīgas, tomēr 
bez privātā partnera piesaistes nekā tāda nebūtu. 
Aizkrauklieši bija starp pirmajiem, ja ne paši pirmie 
latvijā, kas izšķīrās par labu privātajai un publiskajai 
partnerībai.

“Gadījumos, kur sastopas privātais un pašvaldības kapi
tāls, uzreiz atrast vienprātību grūti, tomēr šo izvēli neno

žēlo ne dome, ne vietējie ļaudis,” vērtē Anta teivāne, 
kuras mamma, starp citu, ir ilggadēja slimnīcas, tagad 
Medicīnas centra darbiniece. “Slimnīcai ir vairāk gadu 
nekā pilsētai, pērn tai nosvinējām 50 gadu jubileju. Sākumā 
gan “slimnīca” bija tikai telts ar sarkanu krustu celtnieku 
ārstēšanai. kā lai šādu vēsturisku relikviju laistu postā? 
Centrs uztur sevi pats, dome to finansiāli nepabalsta, tur
klāt pašvaldība ir Medicīnas centra lielākais akciju turētājs 
(pašvaldībai slimnīcā pieder 71 procents daļu).”

īstenībā slimnīca nebija tikai aizkraukliešu, bet bijušā 
Aizkraukles rajona padomes īpašums. 2009. gadā, 
kad mainījās robežas un daudzi jaunveidotie novadi 
jauno dzīvi sāka krīzes ēnā, bijušā rajona laikabiedri – 
Aizkraukle, Jaunjelgava, koknese, Nereta, pļaviņas un 
skrīveri – dalīja kopmantu. slimnīcu, kas turklāt sama-
zinātā valsts finansējuma dēļ bija uz likvidācijas sliek-
šņa, ar parādsaistībām nācās pārņemt bijušajam rajona 
centram. Aizkrauklei pūrā tika arī muzejs, sporta skola, 
īsi pirms tam pārņemtās mūzikas un mākslas skolas 
un klases uzturēšana Jaunjelgavā. peļņu neviena no 
tām nenes. “tikai nedomājiet, ka paļājam šīs iestādes! 
tieši otrādi – mums prieks, ka tās ir. tikai – katrs jauns 
pašvaldības īpašums prasa, lai to apsaimniekotu, iegul
dītu līdzekļus. būtu mums vairāk naudas...” Anta teivāne 
tomēr neļaujas sapņiem.

“Mantojums lika daudzko budžetā pārskatīt. pēc 2009. 
gada no finansiāli pašpietiekamas dotētājpašvaldības 
esam nonākuši “pelēkajā zonā”. citi kaimiņi, mūsu-
prāt, spējuši attīstīties straujāk, un daļēji to var skaidrot 
ar prasīgā pūra “piekabi”,” domā leons līdums. “viegli 
ir tad, kad naudas kļūst vairāk, grūti tad, kad nākas 
pārvērtēt prioritātes. zināmā mērā tās ciešā sadar-
bībā ar vietējiem ļaudīm pārvērtējām visplašākajā 
nozīmē, jo pārstrādājām visus plānošanas dokumen-
tus. Aizkraukles novadam laimējās iekļūt vARAM un 
zemgales reģiona pilotprojektā, kurā izstrādā ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģiju. turpmāk jebkuram plānotam 
projektam teorētiski un tematiski būs jāiekļaujas stra-
tēģijā noteiktajos virzienos un mērķos. turklāt topo-
šais novada teritorijas plānojums ir unikāls ar to, ka 
pirmoreiz latvijas praksē kā pilotprojekts tiek iekļauts 
arī īpaši aizsargājamās teritorijas – daugavas ielejas 
dabas parka dabas aizsardzības plāns. projekta noslē-
guma konferencē visi atzina, ka tik nelielā pašvaldībā 
kā Aizkraukle šāds pilotprojekts darbojas veiksmīgi. 
Mūsu pieredze noderēs citiem, savukārt mums būtiska 
bija iespēja radīt jaunos plānus par projekta naudu, 
nevis budžeta līdzekļiem.

bijušajā Aizkraukles rajonā esam seši nelieli nova-
di. Jau 2009. gadā vienojāmies par kopīgu izglītības 
pārvaldi, vēlāk gan koknese un pļaviņas jutās gana 
pašpietiekamas un atdalījās. Mūsuprāt, no vienotās 
pārvaldes iegūstam visi, turklāt šī sistēma bija ierasta 
kopš rajona laikiem. Ja novadā ir viena vidusskola, 
tad daudzas funkcijas sanāk pildīt, vāroties savā sulā, 
piemēram, metodiskā darba organizēšana. divus štata 
darbiniekus algojam kopīgi, bet sekretāres pusslodzi 
finansējam mēs. senās rajona saites turpina darboties 
arī dziesmu svētku kustībā, kur apmaksājam dziesmu 
un deju svētku virsvadītājus visam bijušajam rajonam. 
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Nedēļu pirms lps kongresa Aizkrauklē notiks novada 
svētku “trīsdiennieks”. svarīgs akcents tajā būs festivā-
lam “latvju bērni danci veda”, kurā dejotāji sabrauks 
no malu malām. vēl nedēļu pirms tam – Muzeju 
nakts.” (Par to būs atsevišķa leģenda. – d.o.)

Leģenda par Vilni Plūmi

“Maijs sanāk svētkiem pārbagāts, tomēr nešaubos, 
ka mans priekštecis – ilggadējais Aizkraukles novada 
vadītājs vilnis plūme būtu gandarīts par iespēju sarīkot 
pašvaldību kongresu. to nevarējām atļauties pirms 
kultūras nama lielajām pārvērtībām. diemžēl kopš 
2010. gada viļņa plūmes vairs nav mūsu vidū. Man kā 
bijušajam vietniekam nācās stāties viņa vietā. viegli tas 
nebija, jo pašvaldības darba latiņa bija pacelta augstu. 
tomēr tā bija liela veiksme – kaut neilgu laiku strādāt 
līdzās tik pieredzējušam un zinošam vadītājam. krēsls, 
kurā sēžu, arī ir viņa krēsls. Šogad plūmes kungam 
būtu septiņdesmit. kopā ar viņa ģimeni nodibinājām 
stipendiju, ko administrē vītolu fonds. Šie līdzekļi 
dod iespēju talantīgiem, taču mazturīgiem Aizkraukles 
jauniešiem iegūt augstāko izglītību, vienlaikus atgādi-
not par šā novada pamatlicēju un saimnieku šā vārda 
visplašākajā nozīmē.

pret atbalstu izglītības ieguvei man ir īpaša attieksme, 
jo profesionālā darbība daudzus gadus saistījās ar izglī-
tību. pabeidzis daugavpils pedagoģisko institūtu, sāku 
strādāt par fizikas skolotāju stučkas 2. vidusskolā, ko 
pats esmu absolvējis. 1986. gadā, dzīvē ienākot infor-
mācijas tehnoloģijām, pievērsos šim priekšmetam. 
biju un joprojām esmu aizrautīgs jauno tehnoloģiju un 
Apple fans. tās izmantoju darbā, bet pērku par saviem 
līdzekļiem. centos skolā ieviest visus jauninājumus. to 
turpinu domē, esmu pat iesaistījies “tvītotājos”. tomēr 
brīžam liekas, ka mūsdienu skolēni ir pārāk datorizēti, 
cilvēciskais paliek novārtā.

1988. gadā kļuvu par skolas direktoru. tas bija aizrautī-
bas pilns laiks ne tikai latvijā, bet arī mūsu skolā. kopā ar 
lieliskiem kolēģiem skolu pārveidojām par Aizkraukles 
novada ģimnāziju, 
iedibinājām pla-
šus starptautiskos 
sakarus. 2006. gadā 
radās doma kaut 
ko dzīvē mainīt un, 
viļņa plūmes iedro-
šināts, startēju devī-
tās saeimas vēlēša-
nās. iespējams, ka 
biju pārāk naivs uto-
pists, jo jau divarpus 
gadu laikā sapratu, 
ka “lielā politika” 
nav un nebūs mana 
vide. Nespēju pie-
ņemt aizkulisēs notiekošo, turklāt man nepatīk sēdēša-
na un runāšana, bet aktīva darbība, kam redzams rezul-
tāts. patīk komandas darbs. tā, kā tas bija ģimnāzijā un 
tagad – domē.

Nesagaidījis sasaukuma beigas, 2009. gadā atgrie-
zos Aizkrauklē, jo sapratu, ka mana īstā vieta bija, ir 
un būs te. pašvaldību vēlēšanās tiku ievēlēts domē, 
kļuvu par viļņa plūmes vietnieku. pārzināju sev tuvo 
izglītības, kultūras un sporta jomu. Man bija iespēja 
apgūt domes darbu īsta lietpratēja tuvumā, bet pēc 
priekšsēdētāja aiziešanas pārņemt viņa izveidotās īsti 
profesionālās komandas vadību. deputāti kā politiskā 
vara laiku pa laikam iemet jaunus izaicinājumus, bet 
speciālistiem ir gana daudz gudrības un prasmju, lai 
tos īstenotu, sabalansējot ar finansiālajām iespējām. 
No priekšgājēja viļņa plūmes laikiem domē iedibināts 
saprātīgs taupības režīms – ar minimāliem resursiem, 
izvērtējot katra darbinieka pienākumus un lietderību, 
mums netiek audzēti štati, bet esošajiem speciālis-
tiem dodam papildpienākumus. bez darba te neviens 
apkārt neslaistās, piemēram, attīstības plānotājas 
ilonas kāganes rūpju lokā ir arī tūrisms un sadarbība ar 
uzņēmējiem. protams, pašvaldības vadībai ir tiesības 
piemaksāt par papilddarbu.”

Anta teivāne piekrīt: “Viegli ir gāzt kalnus, ja to ļauj 
budžets, ja plūst eiropas nauda, daudz sarežģītāk ir to 
spēt, kad budžets iztērēts, bet mērķi nav piezemējušies. 
Priekšsēdētājam nav viegli, taču lēmējvara un izpildvara 
mums strādā tandēmā. Mēs nestrīdamies, tikai diskutē
jam. Arī domē mums nesamierināmu pretrunu nav. un 
ne tikai tāpēc, ka no 15 deputātiem 11 pārstāv Vidzemes 
partiju. Mūsu pašvaldībā opozīcija pastāv tikai formāli 
līdz vēlēšanām, pēc tam visi iejūdzamies kopējā darbā, jo 
mērķis visiem ir viens. Priekšsēdētājs mums ir demokrā
tisks vadītājs. kad paklausāmies, kas notiek apkārt, citās 
pašvaldībās, kļūst skumji, par ko nereti pārvēršas mūsu 
pašu valdība – par latvisko kašķu arēnu! laiks tiek tērēts 
strīdiem un neproduktīvām darbībām. Mēs turamies pat 
tagad, kad budžets krietni noplicināts, lai pabeigtu visu 
plānoto.”

Novada tapšanā bija vēl kāds papildu pluss – indus-
triālo pilsētas vidi tagad papildina harmoniska lauku 
apkārtne. pagastam savukārt tika civilizācijas ieguvumi 
– ūdensvads, siltumapgāde, ielu un trotuāru sakārtoša-
na tuvojas pilsētas līmenim. tomēr krīze radīja jaunas 
problēmas. Aizkraukles pagastā vēl kolhozu laikos 
pirms 25 gadiem uzcēla vērienīgu kultūras namu. 
vietējie bija un ir aktīvi pašdarbnieki. diemžēl dižais 
projekts ir ļoti energoneefektīvs. Uzturēt to ir sarežģīti. 
tāpēc nācies uzklausīt diametrāli pretējus viedokļus: 
gan to, ka pagasta ļaudis esot piemirsti, gan paldies, 
ka dižceltne nav aizslēgta! tur ir mājvieta četriem deju 
kolektīviem un diviem vokālajiem ansambļiem ar gan-
drīz simts dalībniekiem, un tas nav maz! viņiem ir vieta 
mēģinājumiem un koncertiem, taču reprezentatīvus 
pasākumus, uzņemot ciemiņus, neremontētās iekštel-
pas nepieļauj.

l. līdums: “Aizkrauklē esam paveikuši daudz, tūlīt 
godam finišēsim ar pēdējiem ielu remontdarbiem. 
domes ēka pagaidām paliks necilā stāvoklī, bet kurp-
niekam jau parasti nav kārtīgu kurpju. kad policentris-
kā projekta nauda tuvojās beigām, varējām atlicināt 
domes renovācijai, tomēr priekšroku devām vēl vienas 
ielas sakārtošanai, kas iedzīvotājiem noteikti svarīgāka 
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nekā domes ēka. 
esam gandarīti, ka 
skolas, bērnudārzi 
un kultūras iestā-
des Aizkrauklē ir 
renovētas un sil-
tinātas, ka 2010. 
gadā beidzot pie 
ģimnāzijas uzcelts 
sporta centrs. 
Atliek tikai iedzī-
votājiem to visu 
apdzīvot. diemžēl 
neveiksmīgs bija 
privātās hokeja hal-
les menedžments, 
tāpēc pašvaldība gādāja, lai sporta centra telpas mak-
simālu piepildītu ar inventāru, lai ēku apdzīvotu un 
aktivizētu sportisko garu. tagad zāle ir noslogota gan-
drīz visu dienu. Ar domes finansiālu atbalstu novadā 
aktīvi darbojas dažādi sporta klubi.”

Leģenda par krīzes ieguvumiem

kopš 2009. gada novadā jūtami aktivizējies neval-
stiskais sektors. iespējams, ka to var uzskatīt par krīzes 
“ieguvumu” – cilvēkiem nereti zuda darbs, samazi-
nājās ienākumi, mainījās ierastais dzīves modelis, un 
sabiedriskā rosība nāca kā glābiņš. tapa un aktivizējās 
tautskola.

A. teivāne: “Deviņdesmito gadu sākumā latvijā aizsākās 
pieaugušo izglītības sistēma. kopā ar pieaugušo izglītī
bas centra vadītāju ciemojoties Dānijā, iedvesmojāmies 
no idejas par tautskolu kā vietu, kur cilvēkam atrast sevi 
jebkurā vecumā. Pinot grozus, aužot vai gleznojot, cilvēks 
meklē sev jaunas izpausmes formas. Sākums bija pavi
sam vienkāršs – tas, kurš prata angļu vai spāņu valodu, to 
mācīja citiem, rokdarbnieces dalījās ar savām prasmēm. 
tolaik tautskolā bija ap trīsdesmit dažādu interešu grupu. 
Vērojot dāņu tautskolēnus, likās neiespējami, ka pieau
gušie pēc darbdienas vēl atrod spēku, lai dotos uz “skolu”. 
tur jau ir tas fenomens, ko vēlāk izpratām pašu mājās. 
kad pašam vai valstij krīze un dzīve šķiet smaga, tautsko
lā vai citā interešu grupā saturīgi pavadītais laiks palīdz 
noturēties. tautskolu atbalstām visos iespējamos veidos, 
tās adrese ir domes ēkā. kopā ar Pieaugušo izglītības un 
iniciatīvu centru tautskola, protams, finansējumu rod arī 
citos projektu konkursos, startē nodarbinātības valsts 
aģentūras konkursos un apmāca bezdarbniekus.

Savukārt mēs palīdzam noturēties nevalstiskajām orga
nizācijām. Pēc deputātu ierosinājuma rīkojam projektu 
konkursu, kurā var pretendēt uz finansējumu nevis pašu 
uzturēšanai, bet gan kādai aktivitātei sabiedrības labā. 
tā, piemēram, biedrība “Vecāki Aizkrauklei” sarīkoja 
Tēvu dienu.”

zanda silaraupa ir viena no biedrības aktīvistēm: 
“Vecāku biedrība veidota ģimeņu atbalstam. Parasti dau
dzina māti, viņām ir speciāla svētku diena, tāpēc biedrība 
nolēma godināt tieši tēvus. Cenšamies raisīt apziņu par 

ģimenes vides nozīmīgumu, un biedrības mērķis ir radīt 
ģimenēm harmonisku dzīves vidi Aizkrauklē.”

A. teivāne: “Pašvaldība viena nekad nespēs izpildīt visas 
tai uzdotās funkcijas, tāpēc tik svarīga ir sabiedrības – 
vecāku, uzņēmēju, pensionāru un jauniešu iesaiste. katrs 
dod savu artavu. Priecājamies par aktīvajām biedrībām 
un arī par tām, kas sasparojas pēc diezgan garlaikotas 
esības. Mums, pašvaldībai, ir svarīgi uzzināt visu iedzī
votāju viedokli, jo nesaprašanās visbiežāk rodas tad, kad 
nav savstarpējas komunikācijas. neesam gluži mazpilsē
ta, kur cits par citu zina visu, bet neesam arī pārāk liela un 
neaptverama pašvaldība.

2013. gadā Aizkrauklē notika nevalstisko organizāciju 
forums. Pārsteigti uzzinājām, ka zemgales reģionā esam 
pirmajā vietā pēc nevalstisko organizāciju skaita attiecī
bā pret iedzīvotāju skaitu. forumā saistīja doma: jo attīs
tītāka pašvaldība, jo tajā vairāk nevalstisko organizāciju. 
un otrādi – jo vairāk nevalstisko organizāciju, jo attīstītā
ka pilsoniskā sabiedrība. Aizkraukles novadā uz deviņiem 
tūkstošiem iedzīvotāju reģistrētas 62 biedrības. Visas nav 
vienlīdz aktīvas, bet vairākums ir. katrai organizācijai cen
šamies dot patvērumu, kaut kripatiņu naudas, jo patiesībā 
jau viņi iesaistās pašvaldības funkciju veikšanā.

latvijā grūti sokas risināt integrācijas problēmu, kas mūsu 
– agrāk klasiskā “migrantu pilsētā” raizes nesagādā. 
Cittautiešu ir 36 procenti, taču daudzas ģimenes ir jauktas, 
tāpēc bērnus mācīties sūta nevis mazākumtautību plūs
mā, bet latviešu skolā. uzskatu, ka dzīvojam draudzīgi. 
Politikas sfērā, protams, gadās pretrunas. ārpus tās – ne. 
nesen Valkā par labāko senioru vokālo ansambli latvijas 
mērogā kļuva tieši Aizkraukles “Maļinovij zvon”. Dāmas 
allaž kuplina mūsu pasākumus, ar domes atbalstu gādā
jam viņām koncerta tērpus. nevērtējam viņas zemāk 
par daudzskaitlīgajiem 
latviešu tradicionālās 
mākslas kolektīviem.”

silvija brīgere, jau
natnes lietu speciālis
te: “Mūsu jau tā aktīvo 
jauniešu pulkā nekad 
netiek šķirota tautība. 
Visos projektos kopā ar 
mums ir krievu un citu 
tautu jaunieši.”

l. līdums: “Reizēm nākas būt īpaši iejūtīgiem, lai neuz-
vilnītu kādas kolīzijas. Rudenī deputātu jaunais sastāvs 
plānoja skolu optimizāciju. Aizkraukles 1. vidusskolā 
ar mazākumtautību programmu audzēkņu skaits saru-
cis, bet tā ir skaisti izremontēta un atrodas jaukā vietā 
daugavas krastā. turpretim pilsētas sākumskolā ir ļoti 
liels audzēkņu skaits, turklāt, veidojot ģimnāziju, to 
nācās izmitināt diezgan nelabvēlīgā vidē – industriālajā 
zonā, skolai pielāgotās telpās. deputātu grupa apmek-
lēja visas skolas, izrunājās ar pedagogiem un vecākiem, 
jo vēlējāmies, lai viss notiktu demokrātiski. izstrādājām 
skolu tīkla uzlabošanas tuvāko gadu plāna trīs mode-
ļus. tikām arī paredzējuši 1. vidusskolu sadalīt, tomēr 
nācās ņemt vērā mazākumtautību skolas prasību neko 
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nemainīt, jo skola tur atrodas jau 50 gadus. pagaidām tā 
palicis. izdarījām to, pret ko sabiedrībai nebija iebildu-
mu – piektās un sestās klases no rūpniecības zonas pār-
cēlām atpakaļ uz ģimnāzijas telpām. pārējiem nākotnē 
domājam celt jaunu piebūvi pie 1. vidusskolas, jo 
negribētos atkal pārpildīt ģimnāzijas ēku, kā tas jau reiz 
ir bijis. tolaik ģimnāzijā varējām atļauties audzēkņus 
uzņemt ar atlasi. protams, sarūkot dzimstībai, sama-
zinās arī ģimnāzistu skaits. visus desmit gadus skolai 
bija dienesta viesnīca, jo rajona laikos uz ģimnāziju 
mācīties brauca arī kaimiņu jaunieši. Mūsu izglītības 
piedāvājums bija konkurētspējīgs – ne tikai ģimnāzija, 
arī mūzikas, mākslas un sporta skolas tepat. tagad 
bezmaksas dienesta viesnīcas un brīvā laika skolas ir arī 
kaimiņu novados, dažās skolās labākos audzēkņus pat 
finansiāli stimulē. citu novadu bērni mūsu iestādēs nu 
ir retums. Mākslas skolai gan ir filiāle Jaunjelgavā.

Jau divus gadus bezmaksas pusdienas saņem visi 
sākumskolas audzēkņi līdz 6. klasei, pirmajām divām 
klasēm to maksā valsts, taču mēs piemaksājam, lai 
visiem būtu vienādas maltītes. Uzskatu, ka pašreizējā 
situācija, kad skola visiem iespējamiem līdzekļiem 
konkurē ar kaimiņskolu, nevis sakārto izglītības sistē-
mu, bet kropļo to. drebot par katru audzēkni un skolas 

slēgšanas iespējamību, stress pavada gan direktoru, 
gan skolotāju ikdienu. No 2009. gada, kad krīzes dēļ 
saruka skolotāju algas, pašvaldība sāka palīdzēt, īpaši 
mākslas, mūzikas un sporta skolām, kā arī bērnu un jau-
niešu centra interešu izglītības programmu nodrošinā-
šanai. samazinoties algu fondam, palīdzējām nezaudēt 
pedagoģiskā atbalsta personālu – psihologu un sociālo 
pedagogu. Atbalstījām arī skolas, kur maza audzēkņu 
skaita dēļ pedagogiem nesanāk normāls koeficients.”

A. teivāne: “Prāta vētru diskusijās esam sprieduši par 
mācību programmu dažādošanu. Pedagogi pretim – kur 
būs tie bērni? Protams, ka arī viņi nav pret jaunināju
miem, bet visu nosaka izdzīvošanas pamats. finanses 
mums sanāk kā jumts pāri idejai, vajadzētu būt otrādi, 
lai skolās valdītu tik labestīga gaisotne, kāda tā ir pagasta 
sākumskolā.”

Leģenda par riteni

Aizkraukles novada ģerbonī iekodē-
tajam simbolam ir vairāki skaidroju-
mi – trīs svētozola lapas asociējas arī 
ar hes turbīnu spararatu. pavisam 
nejauši rata jeb riteņa simbolam 

aizkraukles pagasta sākumskola, kas atrodas vienuviet 
ar pirmsskolas izglītības iestādi, ir ne tikai pagasta, bet 
arī visa novada lepnums. Neliela, bet ar brīnumjauku 
dabas apkārtni un pozitīvu auru. Ne katrai privātskolai 
tāda paradīze. skola gan nav siltināta un remontēta, 
tomēr labi sakārtota. celtniecība iesākās vēl padomju 
gados, bet ekspluatācijā to nodeva tikai 1992. gadā.

direktore janīna 
zolotorenko lepojas, ka 
audzēkņi te ceļu izglī-
tības kalnā sāk jau pus-
otra gada vecumā un 
lielākā daļa tepat beidz 
ceturto klasi. pašlaik 
te mācās 95 audzēkņi. 
skoliņā ir arī diennakts 
grupas – gan mazajiem, 
gan skolas bērniem, 
kas sevišķi pieprasītas 
ziemā. īpašā “rozīnīte” ir 
peldbaseins, jo skolā ir 

vairākas ārstnieciskās programmas bērniem ar fiziskās 
attīstības traucējumiem. datoru laikmetā to skaits pie-
aug. skolu apmeklē arī bērni ar somatiskajām problē-
mām, elpošanas un kuņģa kaitēm.

“Pateicoties pašvaldībai, mums ir liels atbalsta personāls, 
varam algot arī masieri, fizioterapeitu, ārstnieciskās vin
grošanas speciālistu un citus,” uzsver direktore.

Janīna zolotarenko direktores amatā ir 16 gadu. Uzsākot 
darbu, četrreiz septiņus metrus lielais baseins tobrīd 
bija atkritumu glabātuve. dabūt naudu, lai tas sāktu 
darboties, bija pirmais mērķis. Ar lūgumu nācās vērsties 
saeimā un valdībā, tomēr uzņēmība tika atalgota – pēc 
gada baseins, kur pirmās ķepurošanās prasmes apgūst 
pat pusotrgadīgie, sāka kalpot mērķim. direktores 
pamatprofesija ir mūzikas pedagoģe, viņa “diriģē” arī 
pagasta vīru un sievu ansambļus. bērnudārza telpas 
izstaigājām uz pirkstgaliem, sarunājoties klusināti, kaut 
arī nelikās, ka mūsu apmeklējums traucētu aizkrauk-
liešu ciešo miedziņu. turpretim skolēniem turpinājās 
mācību rosme. katrai klasei ir sava tualete, starpbrīžu 
un mācību telpa. lepni! direktore vērsa mūsu uzmanī-
bu uz klases sienu atšķirīgajām krāsām, jo toni demo-
krātiski atļauj izvēlēties vecākiem. visa “rozīnīšu buķe-
te” mudina šurp vest savus mazuļus arī pilsētniekiem.
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radās vēl kāda asociāciju virkne, kas pamazām atdzīvi-
na pilsētu ar savdabīgiem vides elementiem.

l. līdums: “pirms dažiem gadiem Aizkraukles mākslas 
skolas audzēkņi pieteicās hipotēku bankas rīkota-
jā mazo projektu konkursā “Mēs paši”. iecere bija 

pie skolas novie-
tot māksliniecisku 
objektu – trīsrite-
ni, kas vienlaikus 
kalpotu par puķu 
turētāju. Atklāšanas 
dienā puspajokam 
pusnopietni tika 
apspriesta iecere – 
ja ventspilī ir govis, 
varbūt Aizkraukli 
varētu atdzīvināt 
velosipēdi. tā sanā-
ca, ka pirmie šo 
ideju tālāk attīstīja 
jaunieši.

s. brīgere: “Sā kot
nējais mērķis vis 
nesaistījās ar kādu 
konkrētu objektu, 
bet gan ar vēlmi 
aktivizēt, iesaistīt un 
pulcēt kopā novada 
jauniešus. likās, ka 
riteņa idejas turpi
nājums tam der. 
iesākumā plānojām 
pavisam nelielu 
objektiņu, bet trīs 

mēnešu laikā entuziasms tikai auga augumā un tapa īsts 
milzenis. (A. teivāne: “Visskaistākais no visiem!”) Visu 
darīja jaunieši paši vakaros un brīvajās dienās. Meklējām 
telpas, kur nu katru darbiņu varam veikt. Darāmais atradās 
visiem. tie, kas paši nelīmēja vai nelakoja, čakli slaucīja un 
uzkopa darba “netīrumus”. kad ideja izauga ļoti vērienīga, 
jaunieši paši sameklēja un iesaistīja mūsu novada metāl
mākslinieku Antu brimerbergu.”

z. silaraupa: “Sarosījās vecāku biedrība, kas ģimenisko 
vērtību iezīmēšanai izlēma velosipēdu pilsētu bagātināt 
ar palielu trīsriteni, kuru pērn augustā atklāja pie biblio
tēkas. iecere guva atbalstu pašvaldības mazo projektu 

konkursā “Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves kvalitā
tes uzlabošana”. labā ziņa ir tā, ka aizkrauklieši negrasās 
apstāties ar esošajiem trim.”

kā atzinību par jauniešu saliedēto rosību pašvaldība 
pērn apbalvoja brīvprātīgā darba aktīvistus ar brau-
cienu uz sadraudzības pilsētu tčevu polijā. ceļojums 
bagātināja ar kārtējo ideju – pie tčevas domes ēkas 
jaunieši ievēroja izskatīgu sadraudzības pilsētu norādi. 
tādu Aizkrauklē arī vajag! Naski vien jauniešu bied-
rība “galaktika” izstrādāja projektu vides objektam 
“Norāde uz sadraudzības pilsētām”, protams, ne bez 
velosipēda klātbūtnes. “daugavas savienības” atbalsts 
un Anta brimerberga prasmes visu atrisināja tik ātri un 
veiksmīgi, ka novada svētkos 24. maijā to atklās, papil-
dinot velokolekciju ar ceturto objektu.

A. teivāne: “uzskatām, ka ģerboņa simbols tiek veiksmī
gi turpināts, jo velosipēda pamatā ir ritenis jeb tas pats 
rats. tas, līdzīgi kā turbīna, apliecina nemitīgu kustību, 
kaut kā jauna radīšanu griežoties, piedevām atgādina 
par zaļo dzīvesveidu. Šo simbolu cenšamies iedzīvināt arī 
pasākumos. Šāgada bērnu deju kolektīvu sadancošanās 
moto ir “ripo, ripo, ritenīti, Aizkrauklē!”, bet logo attēloti 
bērni, kam padusē atkal kaut kas apaļš.”

l. līdums: “pašvaldības veikumu pieņemts drīzāk kriti-
zēt nekā uzteikt, taču vides uzlabošanas dēļ esam dzir-
dējuši daudzus paldies. pat sociālajos tīklos jaunieši, 
kas pašlaik nedzīvo te uz vietas, pauž prieku par to, ka 
pilsēta vēršas arvien pievilcīgāka.”

Leģenda par “oskariem”

gados jaunajai Aizkrauklei nevar būt sensenu tradīci-
ju. tās tikko dzimst, piemēram, novada jaundzimušo 
sveikšana, kas priecē ar to vien, ka 2012. gadā piedzi-
ma 60, bet pērn jau 90 mazuļu. Arī sportā veidojas 
jaunas tradīcijas: 1. maijā Aizkrauklē notika velokluba 
“garām ejot” organizētais velomaratons, bet 3. maijā 
pirmoreiz startēja Aizkraukles pusmaratons, šo grūto 
distanci papildināja arī tautas skrējiens, bērnu distan-
ce un nūjotāju starts. Šogad novada sporta svētkiem 
piesaistīts populārais futbola turnīrs “Mītava open”. 
Nozīmīgas tradīcijas saistās ar novada uzņēmējiem.

l. līdums: “stājoties priekšsēdētāja amatā, attīstī-
bas plānotāja ilona kāgane man uzsvēra, cik svarī-
gi veidot saikni ar uzņēmējiem. vienojāmies tikties 
“uzņēmēju brokastīs” katra mēneša pirmajā trešdienā. 
brokastis bija nosacītas, jo ne jau ēšanai pulcējāmies. 
tradīcija iedibināta, nevienu vairs īpaši neuzaicinām, 
tomēr katru reizi ap divdesmit uzņēmējiem atnāk – ne 
jau vieni un tie paši. Arī darbakārtība ikreiz atšķiras. 
piedalās investīciju aģentūras, Nodarbinātības die-
nesta, banku pārstāvji. katrs analizē savas problēmas. 
Šogad tradīciju mazliet grozījām. sākumā tiekamies 
un runājam domē, bet tad katru reizi ciemojamies pie 
kāda uzņēmēja viņa darbavietā.”

A. teivāne: “katru gadu noslēdzam ar īpašu Pārnovadu 
uzņēmēju dienu, šopavasar – jau trešoreiz. turklāt tie nav 
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tikai vietēja mēroga, bet starpnovadu svētki, jo šurp brauc 
arī tuvākie kaimiņi. Šogad iGA centra plašajā teritorijā un 
telpās kopā pulcējām vairāk nekā 150 amatnieku un tirgo
tāju un piecus tūkstošus apmeklētāju! tā ir lieliska iespēja 
veidot savstarpējus kontaktus. uzņēmēju dienā ir izglīto
jošā daļa ar tematisku konferenci, šogad eiroparlamenta 
vēlēšanu gaisotnē temats saistījās ar eiropas Savienību 
un tās sniegto atbalstu uzņēmējiem. Pērngad akcentējām 
jaunos uzņēmējus, uzņēmējdarbības uzsākšanu, zīmola 
veidošanu utt. Šim notikumam Attīstības komisijas locekļi 
un pašvaldības speciālisti gatavojas vismaz četrus mēne
šus, spriežot, kā pasākumu vērst arvien lietderīgāku. 

uzņēmēju dienā pasniedzam bal
vas desmit dažādās nominācijās. Šī 
balva, mūsuprāt, ir nozīmīgs simbols 
pašvaldības un uzņēmēju sadarbī
bai – divas sadotas rokas. Jūtam, ka 
uzņēmējiem ir prieks būt pamanītiem 
un novērtētiem arī savā pašvaldībā.”

z. silaraupa: “Starp citu, rociņas neoficiāli dēvē par 
Aizkraukles uzņēmēju “oskaru”. Vēlāk redzam, ka saņē
mēji tās allaž nolikuši godavietā.”

A. teivāne: “uzņēmēji cenšas finansiāli atbalstīt domes 
pasākumus un ieceres. Pirms uzņēmēju dienas, vērtējot lie
lāko ziedotāju, allaž izrādās, ka saraksts ir garš – ap simtu. 
Summas, protams, būtiski atšķiras, bet arī rocība ir dažāda. 
uzņēmēju dienā akcentējam mazos un vidējos uzņēmējus, 
kā arī amatniekus. bet katra mēneša trešajā sestdienā iGA 
centrā regulāri notiek tirgus. to zina visur latvijā, tāpēc 
interesentu netrūkst. tirgus paliek tirgus, tur netiek atraidīts 
neviens pārdotgribētājs, prece mēdz būt raibumraibā.”

l. līdums: “Mūsu lielākais uzņēmums un novada 
veiksme ir ar senu vēsturi, jo aptuveni pirms desmit 
gadiem te savu otro rūpnīcu (pirmā uzcelta jau deviņ-
desmitajos) – kokšķiedras plātņu ražotni uzcēla pazīs-
tams durvju ražotājs – Asv uzņēmums “Jeld Wen”. tās 
bija gan darbavietas mūsējiem, gan nozīmīgs signāls 
citiem potenciālajiem investoriem – sak’, ja amerikāņi 
šo vietu atzinuši par labu esam, tad... turklāt uzņē-
mums turpina paplašināties, tagad tam būs vēl viena 
ražotne. Aizkrauklē ir finiera lokšņu un koka paneļu, kā 
arī namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana. 
svarīgi, ka tās būs vēl 70 jaunas darba vietas. tāpēc 
esam gatavi ievērot viņu lūgumu – ražošanas vajadzī-
bām slēgt vienu ielas posmu. tas mazliet sarežģīs dzīvi 
apkārtējiem mazajiem uzņēmējiem, tomēr cenšamies 
rast kompromisus, nevis strikti uzspiest.”

tomēr Aizkraukles novadam ir kāda īpaša tradīcija, kas 
to atšķir no citiem, turklāt tajā skaisti savijas rata un 
“oskaru” leģendas. pilsētas dzimšanas dienā 10. janvārī 
tiek apbalvoti nevis gada pilsoņi vai gada cilvēki (šī 
iecere izmēģināta, tomēr īsti nav patikusi), bet gada 
notikumi. sabiedrības aptauja pakļauta nejaušību varai, 
un Aizkrauklē izlēma, ka notikumus vērtēs tikai un vie-
nīgi no pašvaldības viedokļa. Anta atzīstas, ka nozīmīgu 
pasākumu birums ir liels, tāpēc gada laikā cītīgi atzīmē 
tos, kas varētu pretendēt uz kādu no nominācijām. 
Nedrīkst aizmirst skolēnu olimpiāžu uzvarētājus, tautas 
mākslas kolektīvu veiksmes, nevalstisko organizāciju 

jaunās ierosmes, uzņēmumu panākumus dažādos kon-
kursos un daudzko citu, pārsvarā to, kas bijis pirmoreiz, 
vai kaut ko unikālu. gada notikumu “autori” šogad 
pirmoreiz saņēma arī piemiņas “oskarus” – balvu, kurā 
redzams krauklītis uz velosipēda. pirms tam tapa vairā-
kas tēmas variācijas. vienu no tām izmantoja jau gada 
nogalē, kad lasītmīļus un bibliotekārus Aizkrauklē pul-
cēja “lielās lasītāju balvas 2013” noslēguma ceremoni-
ja. tajā laureātiem pasniedza novada jaunā tēla – rata 
jeb riteņa iemiesojumu, “iemīcītu” mālā.

Leģenda par pilskalnu

A. teivāne: “Aizkraukles vēsture vis nav tikai pilsētas 
47 gadi, pat ne tikai Atskaņu hronikas rakstiskās ziņas 
par līvu un zemgaļu apmetnēm krustnešu laikmetā. nē, 
arheologi atraduši daudz senākas liecības – apmetnes 
kalna ziedu pilskalna tuvumā bijušas jau pirmajā gadu 
tūkstotī. zem Daugavas ūdens ir senkapi, ko saista ar 
laiku pirms kristus dzimšanas. to visu gribam apkopot 
grāmatā par novada vēsturi, tādējādi cenšoties satuvināt 
pagasta un pilsētas iedzīvotājus, kas nav vienas dienas vai 
gada darbiņš. to latvijā zina katrs, kuru skārusi teritoriā
lā reforma. turklāt vietējo iedzīvotāju senākā daļa dzīvo 

pagastā. Viņiem sākotnēji 
gluži dabiski nevarēja būt 
atvērta sirds pret Pļaviņu 
HeS ieceri, kas daudziem 
ar sāpīgu sirdi lika pamest 
dzimtās mājas, izmainīja 
upes krastu skaisto vidi un 
piepildīja apkārtni ar mig
rantiem. Sāpe jau nekur 
nav zudusi, mums savu 
iespēju robežās jācenšas 
to nolīdzināt.”

Aizkrauklē, kur maz senuma, muzeja “kalna ziedi” 
senās celtnes ir kā brīnumaina saliņa industrializācijas 
okeānā. tikko vēl biji lielceltņu masīvā, bet te – lat-
viskās “straumēnu” sētas miers, kārtība un gadsimtos 

ierastā laika ritu un darba pēctecība. tomēr leons 
līdums vedināja mūs paiet mazliet sāņus, jo turpat 
blakus atrodas kāds pavisam neparasts pašvaldības 
īpašums – sens pilskalns, kuru jaunā sasaukuma depu-
tāti nolēma atpirkt no zemes īpašnieka.

l. līdums: “Muzeja klētij ir brīnišķīga aura, labprāt tur 
organizējam dažādus pasākumus. Muzeju naktī, kas 
allaž pulcē daudz interesentu, visus cienājam ar “depu-

uz pilskalna fona
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tātu zupu”. Šogad tai jābūt sarkanā krāsā. Arī muzejs 
aktīvi izmanto projektu piedāvājumu. Mūsu sadraudzī-
bas partneri no lietuvas biržiem lepojas ar savu plašo 
muzeju Arsenālā. Mūsu projekta iecere ir pieticīgāka 
– “kalna ziedos” tiek atjaunots šķūnis, kura plašumos 
varēs izstādīt senos lauksaimnieku darbarīkus.”

s. brīgere: “Arī jaunieši prot piesaistīt naudu no malu 
malām – kur tikai padzirdam par kādu projektu konkursu. 
izglītības un zinātnes ministrijas konkursā, kurā turklāt 
nevajadzēja pašvaldības līdzfinansējumu, atbalstu guva 
iecere par āra vingrošanas laukumu skolēniem. esam 
izremontējuši un iekārtojuši arī telpas sportiskām nodar
bībām – vienā galda spēles un biljards, otrā trenažieri, 
trešajā – šautuvīte. Jaunieši tiešām mīl savu pilsētu. Par to 
liecina arī viņu uzņemtās filmas “Mēs mīlam Aizkraukli” 
nosaukums. Šai un vairākām citām iecerēm īstenoties 
palīdzējis Daugavas fonda atbalsts. tagad mērķtiecīgi 
tiecamies uz brīvprātīgo darba sistēmas sakārtošanu, 
lai jauniešu pūliņus varētu apliecināt ar sertifikātu, kas 
noderēs, stājoties augstskolā vai darbā. Gribu gan uzsvērt, 

ka atsaucība bijusi arī bez kādiem taustāmiem apliecinā
jumiem. Jaunieši ir brīvprātīgie aktīvisti visos pasākumos, 
piemēram, gaidāmajos novada svētkos, kur sabrauks 
3600 dejotāju, bez palīgiem nevarētu iztikt.”

z. silaraupa: “Cenšamies allaž pieteikties programmai 
“eiropa pilsoņiem”, kas domāta partnerības projektiem. 
Pagājušajā gadā mērķis bija jauniešu auditorija. iepriekš 
ar biržiem un tčevu bijām vienojušies, ka trīs gadus īpaši 
akcentēsim šo grupu, un mūsu draugi jau bija uzņēmuši 
viesus, mums krīze mazliet aizkavēja, bet pērn to pavei
cām, turklāt uzaicinot arī pārējās partnerpilsētas. Steigas 
dēļ pie mums gan atbrauca tikai jaunieši no ungārijas 
pilsētas kiškunhalašas. Ar eiropas Savienības finansē
jumu sarīkojām nedēļu, kuras laikā jaunieši simulācijās 
varēja iejusties pašvaldības darbā, kļūt par lēmējiem, pat 
budžetu veidoja! no šā pasākuma radās iecere radīt kop
projektu vairākiem gadiem, bet nu jau visām sešām part
nerpilsētām kopā. Savstarpējie kontakti, kas izveidojās 
pēc pirmā simboliskā velosipēda, starptautiskā projekta 
laikā un braucienā uz tčevu jauniešiem ir ļoti nozīmīgi.”

aizkraukles kultūras namā, kur 30. maijā notiks lps 
25. kongress, ir plaša zāle ar 700 ērti izkārtotām sēd-
vietām. Šīs lieliski atjaunotās saimniecības “spararats” 
– direktore Anta teivāne paskaidroja, ka tādēļ nācies 
pārbūvēt vestibilu, jo būtu aplami nepadomāt, kā tāds 
daudzums ļaužu vienlaikus ieradīsies, atstās virsdrēbes 
garderobē. vēl viens “upuris” saistās ar lielisko skatu uz 

daugavu, kas senāk slēpās aiz dežūrtelpas. iecere tur 
iekārtot mājvietu kādam no pulciņiem ziedota plašā 
skata dēļ, kas, ienākot kultūras namā, apbur katru. Ne 
mazāk plaša ir arī āra terase ar galdiņiem. kongresa 
dienā tās apmali rotās nokarenās pelargonijas, kas 
mūsu ciemu reizē vēl aizpildīja plašās palodzes.

kultūras namā ir grezna un 
oriģināli plānota dzimtsarak-
stu biroja zāle. dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja olita sticere 
par godu ciemiņiem bija ar 
mieru uzvilkt savu amata 
“goda kārtu” un imitēt laulību 
ceremoniju. vēlāk viņa izrā-
dīja arī īpašo ceļojuma somu, 
kas nepieciešama gadījumos, 
kad jaunais pāris izvēlas lau-
lāties netradicionālā vietā. 
interesanti, ka fotomirklim 
paredzētajā zālē aizkariem, 
kas sedz visu sienu, ir dažādi 

pasteļtoņi. tos varot pieska-
ņot konkrēto bilžu objektu 
tērpiem. bet galvenā speciā
liste un tieslietu konsultan
te kitija balode naski atnesa 
senās baznīcu grāmatas, kur 
gan skaisti kaligrāfiskā, gan 
pavisam nesalasāmā dažā-
du mācītāju rokrakstā iemū-
žināti seno aizkraukliešu 
dzīves svarīgākie notikumi. 
bijīgi ieskatījāmies senākajā 
no tām, kas aizsākta 1893. 
gadā!

aizkraukles novada vēsturi 2014. gada 30. maijā 
papildinās jauns ieraksts – te notika lps 25. kongress.ojāra martinsona foto
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• Līdz šim Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kon-
gresi notikuši jau 25 reizes – pats pirmais bija dibinā-
šanas kongress 1991. gada decembrī, kam sekojuši 24 
kongresi pēc kārtas katru gadu vai dažugad – divreiz, 
izņemot 1996. gadu, kad kongress nenotika.

• LPS kongresi 12 reizes aizvadīti jūrmalā – 1991. gada 
14.–15. decembrī, 1993. gada 29.–30. janvārī, 1994. 
gada 28. janvārī un 9.–10. septembrī, 1995. gada 15. 
decembrī, 1997. gada 30. maijā un 12. decembrī, 
1998. gada 18. decembrī, 2001. gada 18.–19. maijā, 
2003. gada 16. maijā, 2004. gada 21. maijā un 2005. 
gada 27. maijā.

• Pārējās 13 reizes kongresu mājvietas bijušas dažā-
dās latvijas pašvaldībās:

rīgā–  – 1992. gada 30. maijā,
viesītē–  – 1999. gada 28. maijā,
liepājā–  – 2000. gada 19. maijā,
līvānos–  – 2002. gada 24. maijā,
ērgļos–  – 2006. gada 19. maijā,
jelgavā–  – 2007. gada 18. maijā,
priekuļos–  – 2008. gada 16. maijā,
skrundā–  – 2009. gada 19. martā,
mārupē – 2009. gada 21. augustā,
pārgaujas novada stalbē–  – 2010. gada 21. maijā,
koknesē–  – 2011. gada 20. maijā,
preiļos–  – 2012. gada 18. maijā,
aucē–  – 2013. gada 9. augustā.

• Kopš 1995. gada LPS kongresi ik reizi noritējuši ar 
savu moto:

5. kongress 1995. gada decembrī – – Pašvaldību 
savienība – pašvaldību pārstāvis, aizstāvis, palīgs!
6. kongress 1997. gada maijā – – nodokļu maksātāju 
naudu – iedzīvotāju labā!
7. kongress 1997. gada decembrī – – Patstāvība/
Sadarbība/Attīstība;
8. kongress 1998. gada decembrī – – Cienīsim dažā
dību, meklēsim vienotību, sekmēsim attīstību!
9. kongress 1999. gada maijā – – laiks pildīt solīju
mus!
10. kongress 2000. gada maijā – – Pašvaldības un 
valdība iedzīvotājiem!
11. kongress 2001. gada maijā – – Daudzveidība – 
pamats pozitīvām pārmaiņām;
12. kongress 2002. gada maijā – – Pārmaiņās kļūsim 
stiprāki!
13. kongress 2003. gada maijā – – Stipras pašvaldības 
– stipra eiropas Savienība!
14. kongress 2004. gada maijā – – Ar vārdiem eiropā, 
ar darbiem...?
15. kongress 2005. gada maijā – – Gribam dzīvot savā 
zemē!

16. kongress 2006. gada maijā – – Mēs varam, jo 
protam un spējam!
17. kongress 2007. gada maijā – – Stabilitāti pārmai
ņās!
18. kongress 2008. gada maijā – – kāda reforma, 
tāds rezultāts!
19. kongress 2009. gada martā – – krīzi pārvarēsim, 
ja strādāsim kopā!
20. kongress 2009. gada augustā – – Domāt un tad 
darīt!
21. kongress 2010. gada maijā – – Vienoties un izdarīt!
22. kongress 2011. gada maijā – – Attīstību vadīt 
pašiem!
23. kongress 2012. gada maijā – – uzņēmēji/
Pašvaldības/latvijas nākotne;
24. kongress 2013. gada augustā – – Jauni izaicinā
jumi.

• Iepriekšējos 25 kongresos kopā pieņemtas:
latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas–  – četras 
reizes (7. kongresā 1997. gada decembrī, 13. kon-
gresā 2003. gada maijā, 16. kongresā 2006. gada 
maijā un 21. kongresā 2010. gada maijā);
pamatnostādnes lps darbībai–  – vienu reizi (13. 
kongresā 2003. gada maijā);
120 rezolūcijas– ;
seši aicinājumi– ;
16 lēmumi;– 
četri nolikumi– .

• dibināšanas kongresā 1991. gada 14. un 15. decem-
brī Jūrmalā pieņemtas četras rezolūcijas:

par latvijas pašvaldību savienības dibināšanu,– 
lps dibināšanas kongresa rezolūcija,– 
par demokrātiju un decentralizāciju,– 
par vietējā budžeta ieņēmumu palielināšanu,– 

divi aicinājumi:
aicinājums latvijas Republikas Augstākajai – 
padomei,
aicinājums uzņēmējiem un pašvaldībām– 

un divi nolikumi:
par latvijas pašvaldību savienības iestāšanās un – 
ikgadējās dalības maksām,
par pašvaldību savienības (lps) valdes vēlēšanām.– 

• 1. kongresā 1992. gada 30. maijā Rīgā pieņemtas 
trīs rezolūcijas:

par krievijas armiju,– 
par atbildību personas un sabiedrības drošības – 
garantēšanā,
par likumprojektu “par nekustamās mantas spiedu – 
atsavināšanu valsts un pašvaldību vajadzībām”

un viens lēmums:
par vietējo budžetu pilnveidošanu.– 

lps kongresi
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• 2. kongresā 1993. gada 30. janvārī Jūrmalā pieņem-
tas septiņas rezolūcijas:

par pašvaldību reformu latvijā,– 
par 1993. gada budžeta projektu,– 
par apkures talonu sistēmu,– 
par pašvaldību uzņēmumiem,– 
par likumprojektu “par valsts robežu”,– 
par tautas bibliotēkām,– 
par ticības mācību vispārizglītojošās skolās– 

un viens lēmums:
par saeimas vēlēšanām.– 

• 3. kongresā 1994. gada 28. janvārī Jūrmalā pieņem-
tas četras rezolūcijas:

par varas uzurpēšanu,– 
par 1994. gada budžetu,– 
par grozījumiem likumā “par nodarbinātību”,– 
par Rīgas pilsētas pašvaldības struktūru– 

un trīs lēmumi:
par lR satversmes papildināšanu ar nodaļu – 
“pašvaldības”,
par lps valdes darba grupas izstrādāto likuma – 
projektu “par pašvaldību iekārtu”,
par visu latvijas pašvaldību vadītāju sasaukšanu.– 

• 4. kongresā 1994. gada 10. septembrī Jūrmalā pie-
ņemtas trīs rezolūcijas:

par pašvaldību budžetu veidošanas principiem,– 
par dotācijām pašvaldībām un izlīdzināšanas fondu,– 
par pašvaldību likumdošanas attīstību– 

un viens lēmums:
par sarunām ar valdību.– 

• 5. kongresā 1995. gada 15. decembrī Jūrmalā pie-
ņemtas sešas rezolūcijas:

par pievienošanos eiropas pašvaldību hartai,– 
par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322,– 
par likumu “par pievienotās vērtības nodokli”,– 
par parādu piedziņas paātrināšanu,– 
par nekustamā īpašuma reģistrāciju,– 
par dzīvojamo māju privatizāciju.– 

• 6. kongresā 1997. gada 30. maijā Jūrmalā pieņemtas 
četras rezolūcijas:

par administratīvi teritoriālo reformu,– 
par pašvaldību finansēm,– 
par eiropas vietējo pašvaldību hartas īstenošanu – 
latvijā,
par eiropas Reģionālo pašvaldību hartas projekta – 
principu atzīšanu un īstenošanu.

• 7. kongresā 1997. gada 12. decembrī Jūrmalā pie-
ņemtas latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas
un viens lēmums:

par latvijas pašvaldību savienības uzdevumiem – 
1998. gadā.

• 8. kongresā 1998. gada 18. decembrī Jūrmalā pie-
ņemtas divas rezolūcijas:

par valdības deklarāciju,– 
par pašvaldību finansēm.– 

• 9. kongresā 1999. gada 28. maijā viesītē pieņemtas 
četras rezolūcijas:

par reģionālo reformu,– 
par valdības deklarācijas izpildi,– 
par 2000. gada pašvaldību budžeta veidošanas – 
pamatprincipiem,
par atbalstu latvijas zemniekiem– 

un viens lēmums:
par ēku Rīgā, Mazajā pils ielā 1.– 

• 10. kongresā 2000. gada 19. maijā liepājā pieņem-
tas septiņas rezolūcijas:

par pašvaldību finansiālo situāciju un budžeta – 
veidošanas pamatprincipiem,
par valdības deklarāciju,– 
par valsts pienākumu garantēt iztikas minimumu,– 
par situāciju veselības aprūpē,– 
par izglītības reformu,– 
par situāciju laukos,– 
par eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkāpu-– 
miem.

• 11. kongresā 2001. gada 19. maijā Jūrmalā pieņem-
tas astoņas rezolūcijas:

par pašvaldību reformu,– 
par attīstības virzieniem,– 
par reģionālo attīstību,– 
par pašvaldību finansēm,– 
par krīzi veselības aprūpē,– 
par algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem,– 
par ceļiem,– 
par latvijas mežiem.– 

• 12. kongresā 2002. gada 24. maijā līvānos pieņem-
tas piecas rezolūcijas:

par pašvaldību attīstības vadlīniju pilnveidošanu,– 
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem,– 
par pievienotās vērtības nodokli,– 
par situāciju veselības aprūpē,– 
par ceļiem– 

un viens aicinājums:
aicinājums politiskajām partijām.– 

• 13. kongresā 2003. gada 16. maijā Jūrmalā pieņem-
tas latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas,
pamatnostādnes lps darbībai periodā līdz 2005. 
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gada pašvaldību vēlēšanām
un divas rezolūcijas:

par jauna pašvaldību likuma projektu,– 
par grozījumiem likumā “par valsts budžetu 2003. – 
gadam”.

• 14. kongresā 2004. gada 21. maijā Jūrmalā pieņem-
tas septiņas rezolūcijas:

par satversmes grozījumiem,– 
par reģioniem,– 
par atbalstu teritorijas plānošanai,– 
par grozījumiem likumā “par valsts budžetu 2004. – 
gadam”,
par neatliekamiem pasākumiem veselības aprū-– 
pē,
par valsts un pašvaldību autoceļiem,– 
par pašvaldības deputātu sociālajām garantijām,– 

trīs lēmumi:
par sabiedriskās organizācijas “latvijas pašvaldību – 
savienība” pārveidošanu par biedrību,
par biedrības “latvijas pašvaldību savienība” statū-– 
tu jauno redakciju,
par biedrības “latvijas pašvaldību savienība” – 
izpildinstitūciju

un divi nolikumi:
latvijas pašvaldību savienības Revīzijas komisijas – 
nolikuma jaunā redakcija,
nolikums par lps biedru dalības maksām un to – 
maksāšanas kārtību.

• 15. kongresā 2005. gada 27. maijā Jūrmalā pieņem-
tas septiņas rezolūcijas:

par pašvaldību finansēm,– 
par grozījumiem Administratīvi teritoriālās refor-– 
mas likumā,

par mājokļiem,– 
par veselības aprūpi,– 
par valsts un pašvaldību autoceļiem,– 
par izglītību,– 
par vēlēto pašvaldības amatpersonu sociālajām – 
garantijām.

• 16. kongresā 2006. gada 19. maijā ērgļos pieņemtas 
latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas,
trīs rezolūcijas:

par es fondiem 2007.–2013. gadam,– 
par valsts atbalstu pašvaldībām dzīvokļu jautāju-– 
mu risināšanā,

par vēlēto pašvaldības amatpersonu sociālajām – 
garantijām

un divi aicinājumi:
aicinājums politiskajām partijām,– 
aicinājums samazināt birokrātiju.– 

• 17. kongresā 2007. gada 18. maijā Jelgavā pieņemtas 
astoņas rezolūcijas:

par sekmīgas administratīvi teritoriālās reformas – 
nosacījumiem,
par izmaiņām pašvaldību vēlēšanu likumā,– 
par finansēm,– 
par nekustamā īpašuma nodokli,– 

par pašvaldību dzīvojamo fondu,– 
par valsts un pašvaldību autoceļiem un ielām,– 
par pasažieru sabiedrisko pārvadājumu organizē-– 
šanu,
par publisko un privāto partnerību.– 

• 18. kongresā 2008. gada 16. maijā priekuļos pie-
ņemtas deviņas rezolūcijas:

par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un – 
apdzīvoto vietu likums”,
par pašvaldību tiesisko aizsardzību,– 
par pašvaldību funkciju finansējuma un atbildības – 
par to izpildi samērojamību,
par garantēto iztikas minimumu,– 
par ceļiem un ielām,– 
par enerģētiku,– 
par pašvaldību un valsts atbildību izglītībā,– 
par publisko un privāto partnerību,– 
par rajonu pašvaldību reorganizāciju– 

un viens lēmums:
par lps biedru dalības maksām un to maksāšanas – 
kārtību.

• 19. kongresā 2009. gada 19. martā skrundā pie-
ņemtas četras rezolūcijas:

par pašvaldību lomu ekonomiskās krīzes apstākļos,– 
par tiesiskumu ekonomiskās krīzes apstākļos,– 
par valsts minimālajām garantijām pašvaldību – 
pakalpojumu nodrošināšanai ekonomiskās krīzes 
apstākļos,
par rīcību, ja valdība neievēros pašvaldību prasī-– 
bas ekonomiskās krīzes apstākļos

un divi lēmumi:
par lps domes funkciju deleģēšanu valdei uz laiku – 
no 2009. gada 1. jūlija līdz lps 20. kongresam,
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par uzdevumu risināt jautājumu par savstarpējiem – 
norēķiniem izglītības jomā.

• 20. kongresā 2009. gada 21. augustā Mārupē pie-
ņemtas trīs rezolūcijas:

par krīzes pārvarēšanas programmu,– 
par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situ-– 
ācijā,
par neatliekamiem pasākumiem izglītībā– 

un divi lēmumi:
par galvenajiem virzieniem latvijas pašvaldību – 
attīstības vadlīniju pilnveidošanā,
par grozījumiem lps 18. kongresa lēmumā “par – 
lps biedru dalības maksām un to maksāšanas 
kārtību”.

• 21. kongresā 2010. gada 21. maijā pārgaujas nova-
da stalbē pieņemtas latvijas pašvaldību attīstības 
vadlīnijas,
piecas rezolūcijas:

par valsts makroekonomiskās politikas maiņu,– 
par valsts pienākumu izmaksāt AtR dotāciju,– 
par autoceļu finansējumu,– 
par sabiedrisko pārvadājumu dotēšanu,– 
par sportu– 

un viens aicinājums:
aicinājums politiskajām partijām.– 

• 22. kongresā 2011. gada 20. maijā koknesē pie-
ņemtas trīs rezolūcijas:

par attīstības vadības principu maiņu,– 
par strukturālo reformu likumdošanā,– 
par ceļiem.– 

• 23. kongresā 2012. gada 18. maijā preiļos pieņem-
tas sešas rezolūcijas:

par pašvaldību ieņēmumu bāzi,– 
par likumprojektu “grozījumi likumā “par iedzīvo-– 
tāju ienākuma nodokli””,
par pašvaldību vietu NAp,– 
par pašvaldību atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai,– 
par demogrāfiskās krīzes ietekmi uz pašvaldību,– 
par izglītību.– 

• 24. kongresā 2013. gada 9. augustā Aucē pieņemtas 
sešas rezolūcijas:

pašvaldību autonomijas deklarācija,– 
par vidēja termiņa budžetiem,– 
par 2014. gada pašvaldību budžetu,– 
par pašvaldību tiesībām un spēju rīkoties ar paš-– 
valdības īpašumu un veikt uzņēmējdarbību iedzī-
votāju interesēs,
par ceļiem un sabiedrisko transportu,– 
par pašvaldību darbinieku motivācijas sistēmu.– 

• Neparastākā rezolūcija – 2. kongresā 1993. gada 30. 
janvārī pieņemtā par ticības mācību vispārizglīto
jošās skolās – atsaucoties uz krāslavas rajona tautas 
deputātu padomes 19. sasaukuma 1993. gada 11. 
janvāra 17. sesijas lēmumu par skolēnu un jaunatnes 
audzināšanas bagātināšanu ar dieva atklātās mīlestī-

bas, patiesības un labestības mūžīgo vērtību palīdzī-
bu, latvijas pašvaldību savienības 2. kongress aicināja 
izglītības ministriju un pašvaldību skolu valdes no 
1993. gada 1. septembra republikas skolās atjaunot 
ticības mācības stundas.

• Pašvaldību lielākajos forumos kopš 1991. gada 
četrreiz pieņemtās latvijas pašvaldību attīstības vad-
līnijas, 120 rezolūcijas un vairāki aicinājumi spilgti 
raksturo aizvadīto 22 gadu laiku un tābrīža aktuā
lākās problēmas gan pašvaldību darbā, gan latvijas 
ekonomikā un sabiedrībā.
tā, piemēram, 1. kongresā 1992. gada 30. maijā 
pieņemtā rezolūcija par krievijas armiju aicināja 
Augstāko padomi un Ministru padomi pasteidzināt 
starpvalstu sarunas ar krievijas valdību par nekavējo-
šu un pilnīgu krievijas armijas izvešanu no latvijas.
rezolūcija par apkures talonu sistēmu, kas tika 
pieņemta 2. kongresā 1993. gada janvārī, pieprasīja 
Ministru padomei organizēt piegādātāju un abonentu 
savstarpējos norēķinus, kā arī nodrošināt avansveida 
finansējumu pašvaldībām apkures talonu apmaksai.
savukārt 10. kongresā, kas notika 2000. gada 19. 
maijā liepājā, pieņemtā rezolūcija par situāciju lau
kos uzsvēra ieilgušo krīzi latvijas laukos un aicināja 
valdību apzināties, ka, novājinot laukus, ir apdrau-
dēta mūsu valsts ilgtspējīgas pastāvēšanas iespēja, 
un nodrošināt lauku pašvaldībām iespējas patstāvīgi 
finansēt vai līdzfinansēt investīcijas izglītībā un pub-
liskajā infrastruktūrā, veidojot nosacījumus saimnie-
cisko aktivitāšu dažādošanai.
19. kongress 2009. gada martā skrundā bija veltīts 
pašvaldību rīcībai krīzes apstākļos, pieņemot rezo
lūcijas par pašvaldību lomu, tiesiskumu un valsts 
minimālajām garantijām pašvaldību pakalpojumu 
nodrošināšanai un par rīcību, ja valdība neievēros 
pašvaldību prasības.

• Kopš dibināšanas kongresa 1991. gada decem-
brī latvijas pašvaldību savienība allaž stingri iestā-
jusies par demokrātiju, kā pirmo pieņemot lps 
dibināšanas kongresa rezolūciju, kurā atzīts, ka 
Augstākās padomes izdotie grozījumi un papildinā-
jumi likumos par pilsētu un pagastu pašvaldībām, 
ļaujot Augstākajai padomei atcelt iedzīvotāju ievē-
lētās pašvaldības, to institūcijas un amatpersonas, ir 
vērsti pret demokrātijas atjaunošanu latvijā. kongress 
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ar rezolūciju par demokrātiju un decentralizāciju 
nelokāmi iestājās par pakāpenisku decentralizācijas 
procesu, kam pirmām kārtām jāizpaužas funkciju un 
finanšu resursu pārdalē starp valsti un pašvaldībām 
par labu pašvaldībām. demokrātijas pamatprincipu 
īstenošana uzsvērta arī latvijas pašvaldību attīstības 
vadlīnijās ar mērķi panākt, lai satversmē un likumos 
tiktu garantēti pašvaldības, subsidiaritātes, varu kom-
petences nodalījuma, administratīvās pārraudzības 
ierobežojuma, finansējuma un atbildības atbilstības, 
kā arī sarunu principi.

• Tāpat vairākos LPS kongresos rezolūciju veidā 
uzsvērta eiropas hartu nozīme latvijas pašvaldību 
darbībā. Jau dibināšanas kongress pieņēma aici
nājumu latvijas republikas augstākajai padomei, 
aicinot pievienoties 1985. gada 15. oktobrī strasbūrā 
pieņemtajai eiropas vietējo pašvaldību hartai.
1997. gada 1. aprīlī latvijā stājās spēkā 1985. gadā 
strasbūrā pieņemtā eiropas harta par vietējo paš-
valdību. kopš šā brīža harta ir augstākā juridiskā 
spēka tiesību akts par pašvaldību iekārtu, un jebkurš 
nacionālais likums vai Ministru kabineta noteikumi ir 
spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar hartu. tādēļ lps 
6. kongress 1997. gada maijā pieņēma rezolūciju par 
eiropas vietējo pašvaldību hartas īstenošanu latvijā 
un aicināja saeimu un Ministru kabinetu atbilstoši 
hartas 2. pantam beidzot atzīt pašvaldības principu 
latvijas Republikas satversmē, kā arī novērst pretru-
nas starp latvijas tiesību sistēmu un latvijai saistoša-
jiem hartas paragrāfiem.
tāpat 6. kongress pieņēma rezolūciju par eiropas 
reģionālo pašvaldību hartas projekta principu atzī
šanu un īstenošanu, uzdodot latvijas pārstāvjiem 
eiropas pašvaldību kongresā atbalstīt hartas pieņem-
šanu un aicinot latvijas politiskās partijas savās pro-
grammās ietvert demokrātiskus reģionu organizēša-
nas principus un saeimu un valdību nekad nepieņemt 
tiesību aktus, kas likvidētu tieši vēlētu tautas pārstāv-
niecību, kā arī valdību atteikties no mēģinājumiem 
veikt ekonomiski nepamatotu administratīvi teritoriā-
lo reformu bez konsultācijām ar iedzīvotājiem.

• Tikpat svarīgs ir jautājums par pašvaldību lomu 
un tiesībām, kas risināts ar daudzu rezolūciju palī-
dzību. tā 1993. gada janvārī 2. kongresa rezolūcija 
par pašvaldību reformu latvijā paredzēja, ka paš-
valdību vieta valsts struktūrā jānosaka satversmē un 
pašvaldību reforma jāīsteno, decentralizējot valsts 
varu un pārvaldi, kompleksi un skaņoti reorganizējot 
pašvaldību institūcijas, teritoriālo iedalījumu, funkci-
ju sadalījumu, budžeta, nodokļu un finanšu sistēmu, 
uzskaiti, lietvedību un grāmatvedību.
1994. gada janvārī 3. kongresa lēmums par lr 
satversmes papildināšanu ar nodaļu “pašvaldības” 
ierosināja saeimai mūsu valsts satversmi papildināt ar 
nodaļu par pašvaldībām.
4. kongresā tā paša gada septembrī tika pieņemta 
rezolūcija par pašvaldību likumdošanas attīstību, 
prasot saeimai konstitucionāli garantēt pašvaldību 

pastāvēšanu un papildināt satversmi atbilstoši starp-
tautiskās Jūrmalas konferences 1994. gada 27. marta 
deklarācijai un ietverot pašvaldību likumdošanas ini-
ciatīvas tiesības.
13. kongress 2003. gada maijā pieņēma rezolūciju 
par jauna pašvaldību likuma projektu.
14. kongresa (2004. gada maijā) rezolūcija par 
satversmes grozījumiem aicināja valdību un saeimu 
izdarīt grozījumu satversmē, papildinot 101. pantu 
ar trešo daļu, ka “pašvaldība darbojas likuma ietvaros 
attiecīgās teritorijas iedzīvotāju interesēs. likumā pare
dzētos gadījumos pašvaldība darbojas valsts vārdā”.
18. kongress 2008. gada maijā priekuļos pieņēma 
rezolūciju par pašvaldību tiesisko aizsardzību.

22. kongresā 2011. gada maijā pieņemtā rezolūcija 
par strukturālo reformu likumdošanā uzsvēra pra-
sību atcelt valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, 
kas attiecas uz pašvaldībām, izstrādāt un nekavējo-
ties īstenot normatīvā regulējuma vienkāršošanas 
programmu un strukturālās reformas gaitā decentra-
lizējamajām funkcijām grozīt tās regulējošo Ministru 
kabineta noteikumu statusu uz ieteikumiem, nodro-
šinot pašvaldībām iespēju izvēlēties – turpināt pildīt 
tajos regulētās normas, kurām ir ieteikumu statuss, 
vai noteikt vietējiem apstākļiem piemērotāku regulē-
jumu patstāvīgi.
ļoti nozīmīga ir pērn 24. kongresā pieņemtā pašval
dību autonomijas deklarācija un pašvaldību savie-
nības aicinājums latvijas sabiedrībai apzināties, ka 
mūsu valstiskums būs apdraudēts, ja tā pamatā nebūs 
stabilas pašvaldību demokrātijas.
pilnvērtīgas pašvaldību demokrātijas pamatā ir:

politiskā autonomija, kas nodrošina ievēlēto – 
deputātu spēju pārstāvēt teritorijas iedzīvotāju 
intereses un aizsargāt pret politiskām vajāšanām 
un nepamatotiem rīcības ierobežojumiem;
administratīvā autonomija, kas nodrošina tiesības – 
izvēlēties vietējiem apstākļiem piemērotākās pār-
valdes struktūras;
finanšu autonomija, kas nodrošina pašvaldību – 
funkcijām finansējumu vismaz proporcionāli valsts 
kopējām finanšu iespējām un iespēju patstāvīgi 
lemt par finansējuma sadalījumu starp pašvaldī-
bas darbības nozarēm;
īpašuma autonomija, kas ļauj patstāvīgi izvēlē-– 
ties piemērotākās formas, kā rīkoties ar teritorijas 
iedzīvotāju kolektīvo – pašvaldības īpašumu un 
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tiesības to izmantot uzņēmējdarbībai savas paš-
valdības iedzīvotājiem visizdevīgākajā veidā.

• Būtiskas rezolūcijas, kas veltītas pašvaldību attīstī
bas jautājumiem, pieņemtas gan lps sākumposmā, 
gan beidzamo gadu kongresos. tā ar 2001. gada 11. 
kongresa rezolūciju par attīstības virzieniem lps 
ierosināja turpmākās attīstības pamatvirzienus: mak-
simāli ievērot pakalpojumu pieprasījumu un kon-
krētās pašvaldības iedzīvotāju intereses, paaugstināt 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, balstīties uz 
sadarbību ar nevaldības organizācijām un konkrētu 
ieinteresēto personu viedokļu izpēti, sakārtot funk-
cijas starp valsti un pašvaldībām atbilstoši subsidiari-
tātes principam, nodrošināt finanšu decentralizāciju, 
attīstīt pašvaldību sadarbību gan vietējā, gan nacio-
nālajā, gan starptautiskajā mērogā un panākt pašval-
dības konstitucionālās garantijas.
Ar 21. kongresa (2010. gada 21. maijā) rezolūciju par 
valsts makroekonomiskās politikas maiņu lps aici-
nāja valdību un saeimu mainīt šo politiku, pārtraucot 

es fondu un nacionālo investīciju iesaldēšanu; atzīt, 
ka atslēga izejai no krīzes ir nekavējoša iekšējā tirgus 
stimulēšana; grozīt budžeta veidošanas kārtību, ievie-
šot vidēja termiņa budžetu; nodrošināt katrai pašval-
dībai iespēju palielināt finansējumu vietējo pretkrīzes 
sociālo pasākumu veikšanai.
lps 22. kongress pēc gada – 2011. gada maijā šo 
virzienu vēl akcentēja ar rezolūciju par attīstības 
vadības principu maiņu, aicinot saeimu un Ministru 
kabinetu, sākot ar jauno es programmēšanas ciklu, 
papildināt nozaru vadības principu, paredzot nodalīt 
vismaz trešo daļu latvijai piešķirtās eiropas savienības 

budžeta kvotas un nosakot katrai pašvaldībai savu es 
projektu kvotu pēc principa “nauda seko iedzīvotā-
jam”, tāpat arī katrai pašvaldībai patstāvīgas tiesības 
izmantot savu es budžeta kvotu un visām pašvaldī-
bu grupām nodrošināt iespēju piedalīties es fondu 
apguvē atbilstoši savām prioritātēm un savai attīstības 
programmai.
Arī 23. kongresa (2012. gada 18. maijā) rezolūcija par 
pašvaldību vietu nacionālajā attīstības plānā (nap) 
aicināja saeimu un valdību noteikt finansējuma kvotu 
katrai pašvaldībai, ņemot vērā teritoriju un attīstību 
raksturojošos kritērijus; kopā ar pašvaldībām risināt 
attīstību kavējošās strukturālās problēmas, atceļot 
normatīvus, kas kavē attīstību, īstenojot industriālo 
politiku ne vien nacionālajā mērogā, bet savstarpēji 
papildinoši arī vietējā mērogā, pārorientējot izglī-
tību un apmācības atbilstoši ekonomikas attīstības 
interesēm un veicinot vietējo un nozaru kooperā-
ciju; nodrošinot nosacījumus, lai varētu reāli uzla-
bot darbaspēka mobilitāti uzņēmējdarbības attīstībai 
– veicināt darba algu pieaugumu atbilstoši latvijā 
sasniegtajai produktivitātei, sekmēt jaunu darbavie-
tu radīšanu, uzlabot ceļu kvalitāti un sniegt atbalstu 
sabiedriskajam transportam.

• vairāku kongresu rezolūcijas atklāj pašvaldību un 
lps attiecības ar valdību. tā 3. kongress 1994. gada 
janvārī pieņēma rezolūciju par varas uzurpēšanu, 
tikai dažu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu 
satversmes 81. panta kārtībā atzīstot kā attaisnotu ar 
neatliekamu vajadzību, bet šajā kārtībā notikušo mas-
veidīgo likumu grozīšanu uzskatot par klaju saeimas 
tiesību uzurpēšanu, kas liecina par stiprām totalitā-
risma tendencēm valdošajā politiskajā grupējumā 
un reālām briesmām demokrātiskai un tiesiskai valsts 
iekārtai. latvijas pašvaldību savienība aicināja saeimu 
un katru tās deputātu, kuram demokrātija nav lie-
kulīgs aizsegs, apzināties nepieciešamību nepieļaut 
izpildvarai lemt lēmējvaras vietā un atrast veidu, kā 
atcelt bez neatliekamas vajadzības pieņemtos likumu 
grozījumus un Mk noteikumus.
4. kongress 1994. gada 10. septembrī pieņēma lēmu
mu par sarunām ar valdību, atzīstot, ka pašvaldību 
savienības pēdējā darbības gada nozīmīgākais sasnie-
gums ir sarunu sistēmas izveide ar Ministru kabi-
netu un nostiprināšana likumā “par pašvaldībām”. 
kongress uzskatīja, ka nepieciešams sakārtot pašval-
dību budžeta veidošanas un pieņemšanas procesu, 
katras pašvaldības patstāvību budžeta pieņemšanā un 
izpildē, pašvaldībai veicamo funkciju vai pienākumu 
atbilstību šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem un 
finansēšanas kārtību, kas sekmētu katras pašvaldības 
aktīvu līdzdalību teritorijas attīstībā, kā arī vienoties 
par ekonomiskās un sociālās politikas sabalansēšanu, 
panākot vismaz minimālo iztikas nodrošinājumu kat-
ram iedzīvotājam pēc īres un komunālo maksājumu 
nokārtošanas, tāpat arī iepriekšējo valsts saistību izpil-
di un finansiālu palīdzību apkures sezonas uzsākšanai. 
lps atkārtoti pieprasīja arī pašvaldību demokrātijas 
tiesiskās garantijas – pašvaldību likumdošanas inicia-
tīvas tiesību un eiropas pašvaldību hartai atbilstošo 
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pamatprincipu iekļaušanu satversmē, pašvaldību tie-
sību apstrīdēt likumus un Ministru kabineta lēmumus 
iekļaušanu likumā par satversmes tiesu un pašvaldību 
finanšu suverenitātes principa iekļaušanu likumos par 
nodokļiem, nodevām un budžetu.
8. kongress 1998. gada decembrī pieņēma rezo
lūciju par valdības deklarāciju, aicinot valdību un 
saeimā pārstāvētās politiskās partijas konsekventi 
īstenot Ministru kabineta solījumus, turpināt un attīs-
tīt pašvaldību savienības un valdības sarunu sistēmu, 
palielinot lps iespējas piedalīties Mk noteikumu un 
likumprojektu izstrādāšanā un pieņemšanā, un tur-
pināt un attīstīt lps un saeimas prezidija un frakciju 
pārstāvju sarunu sistēmu.
tāpat 10. kongresā 2000. gada maijā pieņemtā rezo
lūcija par valdības deklarāciju atgādināja, ka pašval-
dības ir galvenās pakalpojumu sniedzējas iedzīvotā-
jiem, un aicināja valdību apzināties, ka bez stiprām 
pašvaldībām nekad nebūs stipra latvijas valsts, kā arī 
pašvaldību sadarbību atzīt par līdzvērtīgu attīstības 
variantu pašvaldību brīvprātīgai apvienošanai.

• LPS kongresos paustas arī attiecības ar partijām. 
2. kongress 1993. gada janvārī pieņēma lēmumu par 
saeimas vēlēšanām, aicinot visas pašvaldības atbal-
stīt saeimas vēlēšanās tikai tos politiskos spēkus, kuru 
priekšvēlēšanu platforma ietver demokratizācijas un 
pašvaldību reformas koncepcijas pamatprincipus.
Ar 12. kongresā 2002. gada maijā pieņemto aicināju
mu politiskajām partijām lps aicināja katru politisko 
partiju, kas piedalīsies 8. saeimas vēlēšanās, paust 
savu viedokli par pašvaldību iekārtu un tās turpmāko 
attīstību latvijā.
16. kongresa (2006. gada maijā) aicinājums politis
kajām partijām uzsvēra samilzušās problēmas tieslie-
tās, ekonomikā un reģionālajā attīstībā un lūdza par-
tijām tās izvērtēt un rast risinājumus, īpašu uzmanību 
pievēršot šādām jomām: nav atrisināta pašvaldību 
demokrātijas garantija satversmē; finanšu trūkums 
tām attīstības prioritātēm, kas paliek ārpus eiropas 
savienības programmās paredzētajām; nepiecie-
šams mainīt proporcijas investīciju politikā tā, lai 
visu līdzekļu novirzīšana es prioritātēm nenovestu 
pie posta un vietējās infrastruktūras sabrukuma ar es 
aktivitātēm neaptvertās teritorijas; pašvaldību daļa 
valsts kopbudžetā ir nesamērīgi maza attiecībā pret 
pašvaldību pienākumu apjomu; jāatceļ ierobežoju-
mi pašvaldībām aizņemties; attīstības vadība valstī 

notiek pēc nozaru principa, un pienācīga uzmanība 
netiek veltīta reģionālajai attīstībai; reģionu attīstību 
kavē tieši vēlētu reģionālo pašvaldību trūkums; vispā-
rējās dzīvokļu privatizācijas rezultātā pašvaldību dzī-
vojamais fonds ir samazinājies tiktāl, ka nav iespējams 
izpildīt likumos noteiktos pienākumus pret daudzām 
iedzīvotāju kategorijām; nepieciešama valsts palīdzī-
ba jaunu dzīvokļu celtniecībā un jāatceļ ierobežoju-
mi publiskās un privātās partnerības projektu īsteno-
šanai; valsts, uzņemoties atbildību par pedagoģisko 
darbinieku algām, nepamatoti izslēgusi pirmssko-
las iestāžu pedagogus; jāievieš vienādi principi visu 
pedagoģisko darbinieku finansēšanā; valsts neplāno 
būtisku atbalstu energoefektivitātes pasākumiem; 
aktīvs valsts budžeta atbalsts paātrinātu ekonomisko 
un sociālo attīstību pašvaldību teritorijās.
21. kongress 2010. gada maijā pieņēma aicinājumu 
politiskajām partijām, aicinot tās pirms 10. saeimas 
vēlēšanām paust skaidru attieksmi pret kongresa 
dokumentos izvirzītajiem jautājumiem un iekļaut 
programmās un pēc vēlēšanām īstenot šādus solīju-
mus: iekļaut satversmē pašvaldības, subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principus, veikt kompetenču 
un finanšu decentralizāciju, atteikties no ierobežoju-
miem pašvaldību īpašuma izmantošanā un pašvaldī-
bas uzņēmējdarbībai, atzīt, ka pašvaldības īpašuma 
vairošana un peļņas gūšana ir iedzīvotāju interesēs, 
un nodrošināt iespējas pašvaldībām piesaistīt augsti 
kvalificētus un talantīgus darbiniekus.

• Gandrīz katrā LPS kongresā kāds pieņemtais doku-
ments saistās ar finansēm. dibināšanas kongresā 
1991. gadā rezolūcija par vietējā budžeta ieņēmumu 
palielināšanu ierosināja Augstākajai padomei palieli-
nāt vietējā budžeta īpatsvaru, lai tas 1992. gada pirmā 
pusgada latvijas Republikas kopbudžetā veidotu ne 
mazāk par 50%.
1. kongresā 1992. gada maijā lēmums par vietējo 
budžetu pilnveidošanu lika Augstākajai padomei 
un Ministru padomei pārskatīt nodokļu un valsts un 
vietējo budžetu sastādīšanas politiku, kā arī, izdarot 
izmaiņas atsevišķos nodokļu likumos, panākt, lai 
pašvaldību finanšu resursi būtu pietiekami tām uzti-
cēto funkciju veikšanai, un, sastādot budžetus 1992. 
gada otrajam pusgadam un nākamajiem periodiem, 
būtiski palielināt vietējā budžetā piesaistītos nodokļu 
ieņēmumus.
2. kongresā 1993. gada janvārī rezolūcija par 1993. 
gada budžeta projektu atzina, ka tas nenodrošina 
pašvaldības ar minimāliem finanšu resursiem uzlikto 
funkciju veikšanai, un pieprasīja Augstākajai padomei, 
apstiprinot budžetu, ņemt vērā latvijas rajonu un 
republikas pilsētu tautas deputātu padomju priekš-
sēdētāju 1993. gada 12. janvāra sanāksmē pieņemto 
rezolūciju.
3. kongresa rezolūcija par 1994. gada budžetu iero-
sināja saeimai izdarīt grozījumus likumos “par peļņas 
nodokli” un “par apgrozījuma nodokli”, paredzot 
atskaitījumus – vismaz 30% par katru nodokļa veidu 
– pašvaldību budžetos pēc uzņēmumu, to struktūr-
vienību vai filiāļu atrašanās vietas.
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4. kongresā 1994. gada septembrī, pieņemot rezo
lūciju par pašvaldību budžetu veidošanas princi
piem, lps pauda uzskatu, ka, veidojot pašvaldību 
budžetu, jābalstās uz šādiem principiem: nosakot 
pašvaldību nodokļus un atskaitījuma likmes no valsts 
nodokļiem, jānodrošina, ka visu pašvaldību kopbu-
džeta ieņēmumos pašvaldību pastāvīgās funkcijas, 
kā arī pašvaldībām uz laiku nodotās funkcijas pilnībā 
finansējamas no nodokļu ieņēmumiem; valsts eko-
nomiskās vai sociālās politikas interesēs (izņēmuma 
kārtā) atsevišķas pašvaldību funkcijas pilnībā vai daļē-
ji uz laiku var tikt finansētas ar mērķdotāciju palīdzī-
bu; ja, plānojot ikgadējo budžetu, kādai pašvaldības 
funkcijai līdzekļi netiek plānoti vai arī tiek plānoti 
nepietiekamā apmērā, tad pakalpojumi, kas saistīti ar 
šīs funkcijas veikšanu, sniedzami par maksu; funkci-
jas, kas ir valdības kompetencē, bet ar likumu vai val-
dības lēmumu nodotas pašvaldībām, finansējamas 
mērķdotāciju veidā no attiecīgo ministriju budže-
tiem. kongress aicināja valdību nekavējoties izskatīt 
un novērst finansiālo krīzi pašvaldību budžetos. Šajā 
kongresā tika pieņemta arī rezolūcija par dotācijām 
pašvaldībām un izlīdzināšanas fondu.
1997. gada maijā ar rezolūciju par pašvaldību finan
sēm lps 6. kongress aicināja saeimu un valdību 
turpmāk lēmumu par pašvaldību daļu valsts kopbu-
džetā pieņemt politiski saeimā pirms valsts budžeta 
sagatavošanas valdībā; noteikt pašvaldību patstāvīgo 
ieņēmumu – nodokļu un valsts dotāciju daļu valsts 
kopbudžetā vismaz 24% apmērā un nepieļaut tās 
samazināšanos; noteikt, ka pašvaldību budžetos tiek 
ieskaitīta daļa no pievienotās vērtības un uzņēmumu 
ienākumu nodokļiem; novērst nivelēšanas tendences 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā, paredzot 
pietiekamu valsts dotāciju; atzīt investīcijas infra-
struktūrā par patstāvīgu pašvaldības funkciju; atrisināt 
no iedzīvotājiem un pašvaldībām neatkarīgo parādu 
problēmu, sedzot šo parādu daļu no valsts budžeta; 
atjaunot pašvaldībām pieeju kapitāla tirgum.
tāpat 9. kongresa rezolūcija par 2000. gada budže
ta veidošanas pamatprincipiem un 10. kongresa 
rezolūcija par pašvaldību finansiālo situāciju un 
budžeta veidošanas pamatprincipiem aicināja val-
dību, izstrādājot valsts makroekonomiskās attīstības 
scenāriju un fiskālo politiku 2001.–2003. gadam, 
paredzēt pašvaldību budžetu daļas pieaugumu 
publiskajā kopbudžetā; likumā “par nodokļiem un 
nodevām” noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokli kā pašvaldību nodokļus; 
piešķirt dotāciju ieņēmumu bāzes palielināšanai paš-
valdībām, kurām ieņēmumu prognoze 2000. gadā 
ir mazāka nekā 1999. gadā; kompensēt pašvaldī-
bām nekustamā īpašuma nodokļa prognozes neiz-
pildi 2000. gadā; nodrošināt informācijas apmaiņu 
par nodokļu maksātājiem un faktiski iekasētajām 
summām par iedzīvotāju ienākuma nodokli starp 
valsts ieņēmumu dienestu un pašvaldībām; likumā 
“par nekustamā īpašuma nodokli” noteikt, ka katru 
gadu visu nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība 
tiek fiksēta uz 1. jūliju; pilnveidot pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmu, precizējot kritērijus un to īpat-

svaru vērtības; noteikt precīzu metodiku pašvaldību 
kopējās finanšu nepieciešamības aprēķinam un to 
ievērot; pamatojoties uz 2001.–2003. gada budže-
ta izstrādāšanas koncepciju, paredzēt finansējumu 
izdevumiem, kurus nosaka pieņemtie tiesību akti; 
lai nodrošinātu nākamo apkures sezonu, paaugstināt 
pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 2000. 
gadam par 15 miljoniem latu; nepieļaut mērķdo-
tāciju samazinājumu pašvaldībām valsts investīciju 
programmas ietvaros; veikt grozījumus likumā “par 
akcīzes nodokli naftas produktiem”, paredzot šādu 
ieņēmumu sadali: 40% – valsts pamatbudžetam un 
60% – Autoceļu fondam, kā arī turpmāk paredzēt 
šīs proporcijas pieaugumu par labu pašvaldību ceļu 
attīstībai; uzlabot akcīzes nodokļa par naftas produk-
tiem iekasēšanu.
Ar 11. kongresā 2001. gada maijā pieņemto rezolūciju 
par pašvaldību finansēm latvijas pašvaldību savienī-
bas kongress aicināja valdību sagatavot grozījumus 
nodokļu likumos, lai palielinātu katras atsevišķas 
pašvaldības patstāvīgo ienākumu bāzi, atteikties no 
ierobežojuma pašvaldībām aizņemties kapitāla tirgū, 
palielināt katrai pašvaldībai finanšu nepieciešamību 
vismaz par 20% un nodrošinot pašvaldībām iespējas 
patstāvīgi līdzfinansēt teritorijas attīstības projektus.
kārtējā – 13. kongresa rezolūcija par grozījumiem 
likumā “par valsts budžetu 2003. gadam”, kas tika 
pieņemta 2003. gada maijā, prasīja valdībai pildīt 
valsts saistības attiecībā pret pašvaldībām.
to pašu prasīja arī 2004. gada 21. maija 14. kongre-
sa rezolūcija par grozījumiem likumā “par valsts 
budžetu 2004. gadam”, kad lps kongress atgādināja 
valdībai par solīto līdzfinansējumu pašvaldību pro-
jektiem, ko paredzēts finansēt no eiropas savienības 
strukturālo fondu līdzekļiem, un uzsvēra prasību 
palielināt pašvaldību investīciju finansējuma apjomu, 
kā arī garantēt iespēju saņemt īstermiņa aizdevumus 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
lps 15. kongresā 2005. gada maijā pieņemtā rezolū
cija par pašvaldību finansēm lūdza valdībai nodro-
šināt pašvaldības ar tādiem pašiem apgrozāmajiem 
līdzekļiem kā valsts institūcijas eiropas savienības 
projektu ieviešanas laikā.

2007. gada maijā lps 17. kongress, pieņemot rezo
lūciju par finansēm, aicināja saeimu un valdību ik 
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gadu nodrošināt pašvaldību daļas pieaugumu valsts 
kopbudžetā.
pēc gada – 18. kongresā 2008. gada maijā latvijas 
pašvaldību savienība ar rezolūciju par pašvaldību 
funkciju finansējuma un atbildības samērojamību 
par to izpildi aicināja saeimu un valdību, gatavojot 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas izmaiņas, novērtēt 
kopējo finanšu resursu apjomu pašvaldību funkciju 
veikšanai un nodrošināt pašvaldību pašu ieņēmumus 
šo resursu apjomā.
svarīga arī 23. kongresā 2012. gadā pieņemtā rezo
lūcija par pašvaldību ieņēmumu bāzi, uzsverot 
eiropas vietējo pašvaldību hartā noteiktos pašvaldī-
bu finanšu autonomijas principus un aicinot valdību 
un saeimu nesamazināt agrāk sasniegto finanšu un 
īpašuma autonomijas pakāpi. otrs šā kongresa doku-
ments – rezolūcija par likumprojektu “grozījumi 
likumā “par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” prasīja 
nodrošināt likuma pārejas noteikumos un kārtējo 
gadu valsts budžeta likumos iekļautās normas, kas 
paredzēja izmaiņu radītā ieņēmumu samazinājuma 
gadījumā pašvaldībām pilnu kompensāciju propor-
cionāli katra zaudētā procentpunkta vērtībai katrā 
nākamajā budžeta gadā.
pagājušogad lps 24. kongress ar rezolūciju par vidē
ja termiņa budžetiem aicināja saeimu un valdību 
īstenot tādu valsts politiku un fiskālās disciplīnas 
stratēģiju, kas veicina ekonomikas izaugsmi un valsts 
parāda samazinājumu, bet pašvaldībām patstāvīgi 
iesaistīties fiskālās disciplīnas plānošanā, apvienojot 
katras pašvaldības ilgtermiņa stabilitāti ar mērķtie-
cīgu ilgtermiņa attīstību, kā arī ieviest savus vidēja 
termiņa budžetus, sasaistot attīstības programmas ar 
plānotajām finansēm. Ar rezolūciju par 2014. gada 
pašvaldību budžetu kongress pilnvaroja lps domi 
atbalstīt sarunās par 2014. gada valsts budžetu un 
trīs gadu budžeta ietvaru tikai tādus risinājumus, kas 
balstīti uz eiropas vietējo pašvaldību hartā nostipri-
nātajiem pašvaldību finanšu autonomijas principiem 
un izslēdz iespēju samazināt pašvaldību proporciju 
kopējos nodokļu ieņēmumos.

• Tāpat viena no sāpīgākajām problēmām, kas bieži 
radusi atspoguļojumu kongresu dokumentos, ir ceļi. 
11. kongresā 2001. gada maijā ar rezolūciju par ceļiem 
lps aicināja valdību atjaunot akcīzes nodokļa par naf-

tas produktiem sadalījumu: 60% – ceļiem un 40% – 
valsts pamatbudžetā un turpmāk katru gadu palielināt 
sadalījumu par labu ceļiem, kā arī nekavējoši atjaunot 
lauku ceļu attīstības programmas finansējumu un 
valsts investīciju programmas un es strukturālo fondu 
līdzekļus izmantot ne tikai maģistrālo, bet arī reģiona 
un vietējo ceļu sakārtošanai. pēc gada 12. kongress, 
pieņemot tāda paša nosaukuma rezolūciju, lūdza val-
dībai un saeimai 85% no akcīzes nodokļa par naftas 
produktiem novirzīt valsts autoceļu fondam.
14. kongresā pirms desmit gadiem rezolūcijas par 
valsts un pašvaldību autoceļiem prasība valdībai 
bija pārskatīt lēmumu par speciālo budžetu iekļau-
šanu valsts pamatbudžetā; reizē ar grozījumiem 
2004. gada budžetā noteikt, ka pašvaldību ceļu 
fonda ieņēmumu pieaugums ir proporcionāls akcī-
zes nodokļa par naftas produktiem pieaugumam un 
transportlīdzekļu nodevas pieaugumam; noteikt, ka 
autoceļu nozarei novirzāmi vismaz 85% no akcīzes 
nodokļa ieņēmumiem un transportlīdzekļu nodeva 
pilnā apmērā; nolūkā veicināt novadu infrastruktūras 
attīstību izstrādāt atsevišķu valsts atbalsta programmu 
valsts 2. šķiras autoceļu ar grants segumu un pašvaldī-
bu autoceļu sakārtošanai; rast risinājumu pašvaldību 
ceļu rekonstrukcijas un uzlabošanas projektu iekļau-
šanai investīciju piesaistē no es fondu līdzekļiem.
Arī 15. kongress 2005. gadā (rezolūcija par valsts un 
pašvaldību autoceļiem) prasīja valdībai un saeimai 
pirms izmaiņām 2005. gada valsts budžetā atbilstoši 
valdības deklarācijai apstiprināt valsts 2. šķiras auto-
ceļu sakārtošanas programmu novadu atbalstam, 
paredzot tai pieaugošu ilgtermiņa finansējumu, un 
nodrošināt ceļu finansējumu tādā apmērā, kas nebū-
tu mazāks par 85% no akcīzes nodokļa par naftas 
produktiem un 100% no transportlīdzekļu nodevas, 
kā arī kopējo ceļu nozares finansējumu no valsts un 
es budžetiem sadalīt šādā proporcijā: valsts auto-
ceļiem – 70% un pašvaldību autoceļiem – 30% no 
kopējā nozares finansējuma, tāpat no valsts budžeta 
nodrošināt valsts 2. šķiras ceļu uzturēšanu pienācīgā 
stāvoklī.
tās pašas vai līdzīgas prasības paustas gan 17. kon-
gresā 2007. gada maijā, pieņemot rezolūciju par 
valsts un pašvaldību autoceļiem un ielām un aicinot 
saeimu un valdību turpmāk ik gadu izdalīt no valsts 
budžeta nepieciešamo finansējumu valsts 2. šķiras 
autoceļiem un pašvaldību ielām un ceļiem vismaz 
tādā pašā apjomā kā valsts galvenajiem un valsts 1. 
šķiras ceļiem, gan 18. kongresā 2008. gadā rezolūcijā 
par ceļiem un ielām, ar ko kongress aicināja saeimu 
un valdību palielināt valsts budžeta finansējumu ceļu 
nozarei: 2009. gadā līdz 90%, 2010. gadā līdz 100%, 
2011. gadā – līdz 110% no plānotā akcīzes nodokļa 
ieņēmumiem par naftas produktiem un turpmāk 
valsts autoceļu programmas finansējumu sadalīt 
proporcionāli uzturēšanas izmaksām jeb proporcijā 
60:40 starp pašvaldību un valsts ceļiem, kā arī papil-
dus izveidot atsevišķu valsts budžeta programmu 
pašvaldību ielu un ceļu attīstībai un atsevišķu valsts 
budžeta programmu valsts 2. šķiras ceļu attīstībai.
21. kongresā 2010. gada maijā lps kongress pieņē-
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ma rezolūciju par autoceļu finansējumu ar prasī-
bu nekavējoši īstenot es projektos paredzēto auto-
ceļu būvi; pildīt likumu, atjaunojot valsts autoceļu 
programmas piesaisti 80% no akcīzes nodokļa par 
naftas produktiem; noteikt ekonomiski pamatotu 
valsts autoceļu programmas sadalījumu: 41% – valstij 
un 59% – pašvaldībām; iespēju robežās novirzīt es 
līdzekļus valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem 
un ielām; gatavojot es fondu apguves programmu 
2014.–2020. gadam, paredzēt pašvaldību ceļiem un 
ielām lielāku kvotu nekā valsts autoceļiem. diemžēl 
šīs pašas prasības nācās atkārtot arī nākamā gada kon-
gresā 2011. gada maijā – lps 22. kongresa rezolūcija 
par ceļiem uzsvēra nepieciešamību būtiski palielināt 
investīcijas visu nozīmju ceļiem, nekavējoties īstenot 
es projektos un valsts programmās paredzēto auto-
ceļu būvi, pildīt likumu, atjaunojot valsts autoceļu 
programmas piesaisti 80% no akcīzes nodokļa par 
naftas produktiem, tāpat spēkā bija prasība par valsts 
autoceļu programmas sadalījumu: 41% – valstij un 
59% – pašvaldībām, es līdzekļu novirzīšanu valsts 
vietējiem un pašvaldību autoceļiem un ielām, 2007.–
2013. gada es fondu finansējuma pārdali un lielāku 
kvotu pašvaldību ceļiem un ielām salīdzinājumā ar 
valsts autoceļiem.
pērn 24. kongresā pieņemtā rezolūcija par ceļiem 
un sabiedrisko transportu atzīmēja, ka vēsturiski 
izveidotā ceļu un ielu struktūra latvijā ir viens no 
visbūtiskākajiem faktoriem visas teritorijas apdzīvotī-
bai, arī izglītības, veselības pakalpojumu un sociālās 
palīdzības pieejamībai. lielākā daļa publiskās infra-
struktūras autoceļu (65,8%) ir pašvaldību atbildībā, 
bet mazākā daļa (34,2%) – valsts atbildībā. tajā pašā 
laikā pašvaldību ceļu un ielu finansējums, salīdzi-
not ar valsts ceļu finansējumu, ir nesamērīgi mazs. 
kļūdainas infrastruktūras finansēšanas politikas rezul-
tātā ceļu un ielu struktūra ir tuvu sabrukumam, turklāt 
valdības iecerētā sabiedriskā transporta administrē-
šanas reforma var strauji paātrināt daudzu līdz šim 
apdzīvotu teritoriju depopulāciju. lai apturētu ceļu 
sabrukumu, latvijas pašvaldību savienības kongress 
atbalstīja latvijas centienus panākt eiropas komisijas 
piekrišanu par vairāk nekā trešdaļas es daudzgadu 
budžeta latvijā izmantošanu autoceļu infrastruktūras 
attīstībai; aicināja Ministru kabinetu 2014. gada un 
2015. gada valsts budžetā nodrošināt finansējumu 
pašvaldību ceļiem un ielām, kas saglabātu pasūtī-
jumus ceļu nozarei jaunā es daudzgadu budžeta 

perioda ievadā. Un, lai atgrieztos pie ilgtspējīgiem 
risinājumiem ceļu un sabiedriskā transporta nozarē, 
kongress aicināja politiskās partijas, kas startēs 2014. 
gada saeimas vēlēšanās, atjaunot ceļu fondu, kurā 
tiek novirzīti vismaz 80% no akcīzes nodokļa par naf-
tas produktiem, kā arī palielināt pašvaldību daļu ceļu 
fonda izlietojumā atbilstoši pašvaldībām piederošās 
infrastruktūras saglabāšanas un attīstības vajadzībām.

• Vairākreiz kongresos pieņemtas rezolūcijas saistībā 
ar veselības aprūpi. 10. kongresā 2000. gada maijā 
rezolūcijā par situāciju veselības aprūpē latvijas 
pašvaldību savienība konstatēja, ka no valsts budžeta 
iedalīto finanšu resursu nepietiekamība, veselības 
aprūpes centralizācija un pašvaldību ietekmes iespē-
ju samazināšana radījusi kritisku situāciju medicīnis-
ko pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. lps 
pieprasīja nekavējoties nodrošināt no valsts budžeta 
ekonomiski pamatotu un izmaksām atbilstošu veselī-
bas aprūpes finansējumu un decentralizēt veselības 
aizsardzības finanšu vadību.
turpmākajos divos gados – 11. kongresā 2001. gadā ar 
rezolūciju par krīzi veselības aprūpē un 12. kongresā 
2002. gadā ar rezolūciju par situāciju veselības aprū
pē lps kongress aicināja valdību nodrošināt valsts 
budžetā ekonomiski pamatotu un izmaksām atbilsto-
šu veselības aprūpes finansējumu; sakārtot primārās 
veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, neuzveļot uz 
pašvaldībām atbildību par finanšu sadales institūciju 
neizdarībām; veikt steidzamus pasākumus pieejamu 
un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu īste-
nošanai visā valsts teritorijā; paredzēt valsts budžeta 
līdzekļus mazo lauku slimnīcu pārprofilēšanai.
lai gan jau lps 11. un 12. kongresa rezolūcijās tika norā-
dīts uz kritisko stāvokli medicīnā, arī gadu vēlāk nācās 
konstatēt, ka stāvoklis veselības aprūpē joprojām nav 
uzlabojies un veselības aprūpes sistēma nenodrošina 
iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus pakalpoju-
mus, valstī turpinās neapstiprināta valsts veselības 
aprūpes attīstības plāna (māsterplāna) ieviešana, dau-
dzu pašvaldību veselības aprūpes uzņēmumu finan-
sēšana tiek pārtraukta gada vidū. 14. kongresa rezo
lūcija par neatliekamiem pasākumiem veselības 
aprūpē aicināja saeimu, Ministru kabinetu, veselības 
ministriju un valsts obligātās veselības apdrošināša-
nas aģentūru izstrādāt un pieņemt valsts veselības 
aprūpes attīstības plānu (māsterplānu), nodrošinot 
tā realizācijai nepieciešamos valsts budžeta līdzek-
ļus, sakārtot veselības aprūpes finansēšanas sistē-
mu, nenovirzot uz pašvaldībām atbildību par finan-
šu sadales institūciju neizdarībām, un mazo lauku 
slimnīcu (veselības aprūpes centru) pārprofilēšanai 
vai pēkšņas finansēšanas pārtraukšanas un slēgšanas 
gadījumos paredzēt valsts budžeta līdzekļus.
vēl asāka bija 15. kongresa rezolūcija par veselī
bas aprūpi, ar ko lps aicināja saeimu, valdību un 
visas atbildīgās valsts amatpersonas, īstenojot valsts 
veselības aprūpes struktūrplānu, kāpināt ikgadēju 
finansējuma pieaugumu veselības aprūpei, iekļaujot 
tajā arī stabilu apmaksu ārstniecības procesam nepie-
ciešamo ēku uzturēšanai, remontiem un medicīnisko 
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tehnoloģiju modernizācijai; nodrošināt valsts budže-
ta finansējumu pašvaldību sociālās un veselības reha-
bilitācijas centriem, kas izveidoti vai tiks izveidoti 
valdības apstiprinātās programmas ieviešanas rezul-
tātā slēgto vai reorganizēto slimnīcu vietā; pilnveidot 
ārstnieciskā procesa juridisko pamatojumu – radīt 
un pieņemt tādu likumu un to grozījumu paketi, kas 
sabalansētu pacientu tiesību un interešu aizsardzību, 
medicīnisko pakalpojumu reālu izmaksu nodrošinā-
juma garantijas un cilvēktiesību, īpaši bērnu tiesību 
visu aspektu ievērošanu.
pirms četriem gadiem – lps 20. kongresā 2009. gada 
augustā pieņemtā rezolūcija par veselības aprūpi kā 
valsts prioritāti krīzes situācijā aicināja noteikt veselī-
bas aprūpi par prioritāti, kurai budžeta samazinājums 

ir mazāks nekā citās nozarēs; pārtraukt veselības 
aprūpes iestāžu centralizāciju un koncentrāciju, kas 
ir nepārdomāts process un diskriminē lielāko daļu 
latvijas iedzīvotāju; valstij pilnībā nodrošināt neat-
liekamo medicīnisko palīdzību latvijas iedzīvotājiem 
gan pirmsslimnīcu, gan slimnīcu, gan ambulatorajā 
etapā; saglabāt līdzšinējās lokālajās (pamatā – rajonu 
centru) slimnīcās neatliekamās palīdzības nodaļas 
gan terapeitiskajiem, gan traumatoloģiski ķirurģiska-
jiem pacientu profiliem ar reanimācijas un intensīvās 
terapijas sadaļu, traumpunktu, rentgena un vizuālās 
diagnostikas un laboratoriskās izmeklēšanas iespē-
jām diennakts veselības aprūpes režīmā; finansēt 
jaunveidojamās aprūpes nodaļas tādā apjomā, lai 
pacientu stacionārā rehabilitācija un atveseļošana 
pēc ārstēšanās reģionālajās daudzprofilu slimnīcās, 
ārstēšanās plānveida kursu realizācija un paliatīvā 
ārstēšana būtu reāli iespējama, t.i., būtu pietiekams 
personāla, gultu, medikamentu, uzturēšanās, speciā-
lo līdzekļu un materiālu nodrošinājums.

• Vairākos kongresos pieņemtas arī rezolūcijas par 
izglītību – gan 10. kongresā 2000. gadā, gan 15. kon-
gresā 2005. gada maijā, gan 18. kongresā 2008. gada 
maijā.
20. kongresā 2009. gada augustā pieņemtā rezolūci
ja par neatliekamiem pasākumiem izglītībā aicināja 
saeimu un valdību nodrošināt pedagoģisko darbi-
nieku algas atbilstoši darbaspēka tirgum; krasi sama-
zināt likumos un Mk noteikumos iekļauto skolas dar-
bību ierobežojošo normu skaitu un apjomu; atzīt, ka 

valsts pienākums un atbildība ir nodrošināt lielāku 
izglītības finansējumu mazapdzīvotās teritorijās un 
valsts pierobežā, un nodrošināt papildu līdzekļus 
šā pienākuma īstenošanai; atbalstīt, nevis apkarot 
privāto līdzekļu piesaistīšanu un attīstīt skolu paš-
pārvaldi; kompensēt visām pašvaldībām atlaišanas 
pabalstus skolotājiem, kas tiek atlaisti krasa mērķdo-
tāciju samazinājuma dēļ, valstij nepildot savus pienā-
kumus; kompensēt pirmsskolas pedagoģisko darbi-
nieku darba algas pieaugumu, kā to nosaka valdības 
saistības, kas nav zaudējušas spēku; pilnībā finansēt 
no valsts budžeta piecgadīgo un sešgadīgo pirms-
skolēnu apmācību, kā to paredz likums; nesamazināt 
finansējumu mūzikas un mākslas skolām, sporta sko-
lām un interešu izglītībai vairāk nekā proporcionāli 
valsts pārvaldes atalgojuma samazinājumam.
Arī 23. kongresā 2012. gada maijā pieņemtā rezolū
cija par izglītību aicināja saeimu un valdību nodro-
šināt bezmaksas izglītības apguvi, tajā skaitā mācī-
bu grāmatu un mācību līdzekļu iegādi, bezmaksas 
pusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem, kā arī 
1.–9. klašu skolēniem, laiku ceļā uz skolu ne vairāk 
par vienu stundu un transporta izdevumu segšanu 
no valsts budžeta; pilnveidot principu “nauda seko 
skolēnam”; modernizēt speciālās izglītības iestādes 
un internātskolas; nepieļaut pirmsskolas izglītības sis-
tēmas sagraušanu – decentralizēti risināt pirmsskolas 
izglītības problēmas, neradīt nepamatotas priekšro-
cības privātajiem bērnudārziem un atjaunot atalgo-
juma nodrošinājumu pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem; panākt augstāku vispārējās un profesio-
nālās izglītības kvalitāti nekā kaimiņvalstīs, veidojot 
šo sistēmu atbilstoši ekonomikas attīstības perspek-
tīvai, pārskatīt profesionālās izglītības reformu un 
veikt to atbilstoši darba tirgus prasībām, nodrošināt, 
ka kompetenču centri gatavo speciālistus atbilsto-
ši pašvaldību attīstības programmām un uzņēmēju 
pieprasījumam, nodrošināt vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādēm iespēju realizēt profesionālās izglītības 
programmas, ja pašvaldības nolēmušas savās vidus-
skolās īstenot profesionālās programmas.

• 23. kongress 2012. gada 18. maijā notika ar moto 
– uzņēmēji/Pašvaldības/latvijas nākotne, un tajā tika 
pieņemta rezolūcija par pašvaldību atbalstu vie
tējai uzņēmējdarbībai, aicinot saeimu un valdību 
nodrošināt nosacījumus, lai pašvaldība varētu attīstīt 
savu infrastruktūru vietējo uzņēmēju atbalstam, tajā 
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skaitā ieviešot un attīstot de minimis (maksimālais 
atbalsta apmērs, ko neierobežo es regulas) nosacī-
juma piemērošanu, balstoties uz pašvaldību saisto-
šajiem noteikumiem; nodrošināt nosacījumus, lai 
varētu reāli veicināt darbaspēka mobilitāti uzņēmēj-
darbības attīstībai, veicinot darba algu pieaugumu 
atbilstoši latvijā sasniegtajai produktivitātei, sekmē-
jot jaunu darbavietu radīšanu, uzlabojot ceļu kvalitā-
ti un sniedzot atbalstu sabiedriskajam transportam; 
nodrošināt pašvaldībām iespēju izvēlēties vietējiem 
apstākļiem piemērotus pasākumus pabalstu saņē-
mēju atgriešanai darba tirgū – paaugstinot minimālo 
darba algu, diferencējot pabalstus atkarībā no līdz-
dalības apjoma, ieviešot darbu pašvaldības iedzīvo-
tāju interesēs kā nosacījumu pabalstu saņemšanai, 
ar valsts un pašvaldību atbalstu izveidojot darba 
vietas, izmantojot darba vietas ar sociālu raksturu 
privātajos uzņēmumos; kopā ar pašvaldībām sek-
mēt inovatīvu uzņēmējdarbību katrā teritorijā, attīs-
tot kooperāciju un dibinot jaunus uzņēmumus ar 
valsts un pašvaldību kapitālu; grozīt likumus, atceļot 
uzņēmējdarbību kavējošās normas valsts pārvaldes 
iekārtas likumā, publisko iepirkumu likumā, valsts 
atbalsta kontroles likumā, likumā par pašvaldībām 
un likumā par valsts un pašvaldību mantas izšķērdē-
šanas novēršanu, tādējādi ļaujot pašvaldībām brīvi 
veidot uzņēmumus un rīkoties ar īpašumu, atvieg-
lojot iepirkuma procedūras un paplašinot tiesības 
atbalstīt vietējos uzņēmējus ekonomikas izrāviena 
sekmēšanai.
taču par uzņēmējdarbību pašvaldību savienība 
domājusi jau dibināšanas kongresā 1991. gada decem-
brī, pieņemot lps valdes aicinājumu uzņēmējiem 
un pašvaldībām, mudinot noskaidrot iemeslus, kas 
kavē uzņēmējdarbību, aicinot uzņēmējus būt aktīvā-
kiem un pašvaldībām atbalstīt uzņēmēju darbību un 
jebkura cilvēka privāto iniciatīvu, pārskatot visas savas 
teritorijas un atrodot katrā apdzīvotā vietā iespējas 
visu veidu uzņēmējsabiedrībām, savlaicīgi pieņemot 
lēmumus par telpām un vietām, kurās ir atļauta tirdz-
niecība, pamatojoties uz izdotajiem patentiem.

beidzamajā – 24. kongresā 2013. gada augustā tika 
pieņemta rezolūcija par pašvaldības tiesībām un 
spēju rīkoties ar pašvaldības īpašumu un veikt 

uzņēmējdarbību iedzīvotāju interesēs. Apstākļos, 
kad eiropas savienība pārdzīvo ekonomikas stagnāci-
ju un visā tās teritorijā tiek īstenoti fiskālās disciplīnas 
pasākumi, krasi samazinās arī pašvaldību iespējas no 
budžeta finansēt attīstības pasākumus. tāpēc pieaug 
nozīme vienam no Atmodas laika iekarojumiem – 
principam, ka pašvaldības ekonomiskais pamats ir 
pašvaldības īpašums. tieši pilnvērtīgas tiesības rīko-
ties ar savu īpašumu, kas ir gadsimtos krāts pašvaldī-
bas iedzīvotāju kolektīvais īpašums, nodrošina gan 
pašvaldības autonomiju, gan demokrātiju. tas pats 
attiecas uz uzņēmējdarbību, kuras mērķis ir uzlabot 
teritorijas iedzīvotāju dzīves un darba apstākļus. Ja 
pašvaldība ir atkarīga tikai no budžeta, tad centrālā 
valdība var vieglāk to ietekmēt, mainot likumdošanā 
nodokļu vai budžeta politiku. pašvaldība, kas balstās 
tikai uz budžetu, nonāk neapskaužamā situācijā, kad 
grūtībās nokļūst kāds tās teritorijā esošs uzņēmums. 
pašvaldības ilgtspējības nosacījums ir tās iedzīvotāju 
bagātības vairošana.
iepriekšējā periodā ir pieņemti likumi, kas nesamē-
rīgi ierobežo pašvaldību tiesības rīkoties ar īpašu-
mu un veikt uzņēmējdarbību. valdībā tiek skatīta 
likumprojektu pakete valsts un pašvaldību kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas jautājumos, 
kuras apspriešanas gaitā izvirzīti daudzi priekšlikumi 
pārkāpt pašvaldību administratīvo autonomiju vai 
pārkāpt pašvaldību īpašuma tiesības.
tāpēc lps kongress pieprasīja saeimai un valdībai:

atcelt likumos ierobežojumus pašvaldībai rīkoties – 
ar savu īpašumu, kā vienīgo kritēriju atstājot rīcību 
savu iedzīvotāju interesēs, un pašvaldībām dot 
lielākas tiesības rīkoties ar publisko īpašumu vie-
tējās sabiedrības kopējās interesēs;
atzīt likumos, ka pašvaldība var brīvi dibināt kapi-– 
tālsabiedrības, ja tas nepieciešams pašvaldības 
funkciju veikšanai, kā arī jomās, kur ir tirgus nepil-
nības, tajā skaitā gadījumos, kad pašvaldības pie-
dalīšanās nodrošina vietējās sabiedrības sociālo 
mērķu sasniegšanu vai taisnīgāku publisko resursu 
izmantošanu vai jāpārvalda stratēģiski nozīmīgs 
pašvaldības īpašums;
ļaut pašvaldībām brīvi izvēlēties, kādā formā – 
nodrošināt vietējai sabiedrībai nozīmīgus pakal-
pojumus;
ievērot, ka pašvaldība patstāvīgi pārvalda savu īpa-– 
šumu un uzņēmumus, pieļaujama tikai šīs pārval-
dīšanas likumības kontrole, bet par pārvaldīšanas 
lietderību pašvaldības dome atskaitās vēlētājiem;
īstenot valsts pārvaldē un veicināt pašvaldībās – 
jaunā de minimis nosacījuma izmantošanu valsts 
atbalstam 500 000 eiro apmērā.

• Nereti LPS kongresi pievērsušies arī deputātu soci
ālajām garantijām un darbinieku motivācijai. tā 
14. kongresā 2004. gada maijā pieņemta rezolūcija 
par pašvaldības deputātu sociālajām garantijām, 
aicinot valdību un saeimu iestrādāt sociālās garanti-
jas pašvaldību politiķiem kā pastāvīgu normu likumā 
“par pilsētu domes, rajona padomes, novada domes 
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un pagasta padomes deputāta statusu”; attiecināt 
garantijas uz domju (padomju) priekšsēdētājiem, 
viņu vietniekiem un komiteju vadītājiem, kuri strā-
dā pašvaldībā algotu darbu; par pamatu garantijām 
ņemt pašvaldības algotā darbā nostrādāto termiņu; 
nosakot garantijas, akcentu veltīt pārkvalificēšanās 
procesa nodrošināšanai.

Nākamajā – 15. kongresā 2005. gadā, pieņemot rezo
lūciju par vēlēto pašvaldības amatpersonu sociāla
jām garantijām, kongress aicināja saeimu papildināt 
likumu par deputāta statusu ar tiesību normām, kas 
paredz bijušajām pašvaldības vēlētajām amatperso-
nām, kuras nostrādājušas vēlētā algotā pašvaldības 
amatā vismaz divus domes (padomes) pilnvaru laikus 
un sasniegušas pensijas vecumu vai tām noteikta 
invaliditāte, no attiecīgās pašvaldības budžeta izmak-
sāt ikmēneša piemaksu divu minimālo mēnešalgu 
apmērā; šādu piemaksu attiecīgajām amatpersonām 
maksāt arī piecu gadu periodā pirms pensijas vecuma 
sasniegšanas, ja tās nestrādā algotu darbu.
Ņemot vērā, ka šī rezolūcija pēc gada vēl nebija 
īstenota, 16. kongress 2006. gada maijā atbalstīja 
latvijas pašvaldību darba devēju asociācijas izstrādā-
tos priekšlikumus grozījumiem likumā “par pilsētas 
domes, rajona padomes, novada domes un pagas-
ta padomes deputāta statusu” un vēlreiz pieņēma 
rezolūciju ar tādu pašu nosaukumu kā pirms gada, 
aicinot saeimu noteikt, ka ieteiktie grozījumi attie-
cas uz pašvaldības vēlētajām amatpersonām, kuras 
ieņēmušas vēlētos amatus pēc 1989. gada pašvaldību 
vēlēšanām.
24. kongresā, kas notika pagājušā gada augustā, 
lps pieņēma rezolūciju par pašvaldības darbinie
ku motivācijas sistēmu, prasot saeimai un valdībai 
atjaunot likumā “par pašvaldībām” noteikto kārtī-
bu, ka pašvaldības darbinieku atalgojumus nosaka 
dome, tādējādi respektējot latvijai saistošo pašval-
dību administratīvās autonomijas principu un izslē-
dzot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma normas, kas to attiecina 
uz pašvaldībām. savukārt pašvaldībām lps kongress 
ieteica izstrādāt savas personāla motivācijas sistēmas, 
ievērojot vietējos apstākļus un maksimāli uzlabojot 
pašvaldības darba produktivitāti.

sagatavojusi gunta klismeta
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māris pūķis,
dr.oec., 
lps vecākais padomnieks

politiskā lēmējinstitūcija

pie lps šūpuļa stāvēja latvijas tautas fronte (ltf). Šī 
organizācija veidojās kā tautas kustība, kas sāka ar 
negatīvismu pret tolaik pastāvošo totalitāro varas sis-
tēmu un pakāpeniski nonāca pie savas sūtības – atjau-
not latvijas valsti kā vietu, kur saglabāties un attīstīties 
latviešu tautai. tautas kustība pēc savas būtības bija 
masu partija ar vienkāršiem principiem un skaidru 
mērķi. īpaša loma bija ienaidnieka – interfrontes esa-
mībai. kamēr pastāvēja spēcīgs ienaidnieks, tikmēr 
pastāvēja tautu vienojošās saites.

lps organizatorisko struktūru veidoja pēc ltf pa-
rauga. Atšķirībā no šālaika partijām ltf bija klasiska 
organizācija ar augstu iekšējās demokrātijas pakāpi. 
citādi arī nevarēja būt, jo tālaika paaudze tikko bija 
dzīvojusi totalitārismā, kur visa oficiālā struktūra bal-
stījās uz meliem – padomes tika “vēlētas”, nepastāvot 
alternatīvām, šķietami valdošās padomes neko neva-
dīja. vara bija koncentrēta elitāras slepenas izpildva-
ras rokās, kas piesedzās ar komunistiskās partijas it kā 
vadošo lomu un izlikās, ka lēmumus pieņem valdība.

tautas frontes kongresa delegātus izvirzīja nodaļu sa-
pulcēs pēc kvotu principa. delegāti kongresā ievēlēja 
gan priekšsēdētāju, gan valdi. Nekādu iespēju priekš-
sēdētājam izvēlēties valdes locekļu pusi (šādu ne-
demokrātisku sistēmu latvijas partijās ieviesa deviņ-
desmito gadu nogalē) toreiz nebija. cilvēki tolaik pat 
iedomāties nevarēja, ka amatpersonas jāievēl atklātās 
vēlēšanās (šādu nedemokrātisku sistēmu “tiesiskuma 
koalīcija” ieviesa tikai nesen).

pēc šāda parauga tika veidots lps kongress, piešķirot 
katrai lps dalībniecei – pašvaldībai vienu vietu. tāda 
kārtība nepatika Rīgas pilsētas pašvaldībai (toreizējā 
pilsētas vadība dibināšanas kongresu otrajā dienā at-
stāja, bet Rīgas rajonu un priekšpilsētu pašvaldības, kas 
tāpat kā pilsētas pašvaldība darbojās pēc pilsētu paš-
valdību likuma, ar entuziasmu iesaistījās lps darbā).

ideja par pašvaldību kopīgu politiku tolaik šķita jau-
nums. tautas frontes laikos izvēle bija vienkārša – la-

bie spēki (kas atbalstīja latvijas neatkarību) un sliktie 
spēki (kas šai neatkarībai pretojās). periodā starp au-
gusta puču Maskavā un lps dibināšanas kongresu trīs 
interfrontes vadīto padomju (daugavpilī, Rēzeknē un 
Rīgas pilsētas kurzemes rajonā) darbība tika apturēta, 
bet vara nodota valdēm ar ltf vairākumu.

interesanti, ka, neraugoties uz 100% tautfrontiešu 
pārstāvniecību, dibināšanas kongress šādu praksi 
noraidīja, pieņemot rezolūciju pret tautas vēlētu paš-
valdību atlaišanu. Rīga līdz pat 1994. gada vēlēšanām 
neiestājās pašvaldību savienībā, uzskatīdama, ka var 
iztikt bez citu pašvaldību atbalsta. Rīgas ltf frakcijai 
bija labas attiecības ar Augstākās padomes ltf frakci-
ju un lielāka administratīvā un finanšu kapacitāte. Rī-
gas rajonu un priekšpilsētu pašvaldības domāja citādi 
un aktīvi iesaistījās godmaņa valdības atbalstā, taču 
Rīgas vadība nereti pārstāvēja citus ekonomiskos gru-
pējumus un citas intereses.

līdz ar to kongress izveidojās kā politikas instru-
ments, kurā katrai pašvaldībai neatkarīgi no pārstāvē-
to iedzīvotāju skaita ir viena balss. 1993. gadā (lps 3. 
kongresā) Rīgas rajoni un priekšpilsētas lūdza pārējo 
pašvaldību atbalstu pret Rīgas centralizāciju, taču šo 
atbalstu nesaņēma, atstājot risinājumu jaunizveidotās 
Rīgas domes ziņā (pirmā dome tika veidota no visu 
mērogu Rīgas deputātiem – 30 deputātu no Rīgas pil-
sētas padomes un pa pieciem deputātiem no rajonu 
un priekšpilsētu deputātiem – kopā arī 30). Rajonu 
un priekšpilsētu pārstāvji jau toreiz norādīja uz sagai-
dāmo konfrontāciju starp centrālo valdību un Rīgu 
centralizācijas rezultātā. kongress Rīgas rajonu un 
priekšpilsētu viedokli neatbalstīja. tagad redzams, cik 
daudz Rīga un latvija zaudē nevajadzīgas konfrontā-
cijas dēļ, kas nebūtu tik izteikta decentralizēta mode-
ļa gadījumā.

tas bija piemērs, kā centrālās valdības kļūda ietek-
mē pašvaldības, kas jūtas piederīgas pie savas valsts, 
kuras atjaunošanā pašvaldībām bijusi izšķiroša loma. 
(1990. gada 4. maija Deklarācijas teksts, kur Augstākā 
Padome atsaucas uz pašvaldību doto uzdevumu atjau
not valsti.)

kongress un lps transformācija no 
sabiedriskas organizācijas par biedrību

90. gadu sākumā un vidū tika pieņemti labāki likumi 
nekā tagad. Atjaunotā demokrātija bija jauna un ra-
doša, un likumu tapšanā aktīvi piedalījās paši deputā-
ti, kas lielā mērā pārstāvēja tautas intelektuālo poten-
ciālu. viņi centās likumos neiekļaut normas, bez ku-
rām varētu iztikt. dažreiz pašā sākumā tika pieņemti 

lps kongresu loma
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kodeksveida likumi, ko iedzīvotājiem bija vieglāk lasīt 
un saprast.

tagad lielāko daļu likumu sagatavo ierēdņi, jau ie-
priekš ieprogrammējot cilvēka atsvešināšanu no li-
kumdošanas. sarežģītie likumi, kuros doti daudzi 
uzdevumi sekundārajai Ministru kabineta likumdoša-
nai, padara likumu pielietojumu par šauri specializē-
tu juridiskās sacensības jomu. vienkāršas un skaidras 
normas sastopamas aizvien retāk.

sākotnēji politiskās partijas, biedrības, nodibināju-
mus un dažāda rakstura Nvo aprakstīja viens vien-
kāršs likums – “par sabiedriskajām organizācijām un 
to apvienībām”. Ar nolūku sarežģīt partiju un biedrību 
darbību organizācijas tika sadalītas pa tipiem un pie-
ņemtas no jauna. visos gadījumos ieviesa kavējošas 
normas, tā īpašu ļaunumu nodarot politisko partiju 
attīstībai.

Attiecībā uz lps kongresu nācās šo normāli izveidoto 
politisko pārstāvniecību noformēt kā īpašu institūciju, 
kuras darbību neregulē likums, bet lps statūti.

biedrībai likumā paredzēts, ka visi biedri ir vienlīdzīgi. 
pēc būtības tas nozīmē demokrātisko centrālismu – 
ar 50% + vienu balsi var pieņemt lēmumu par sliktu 
mazākumam. lps pieredze bija citāda – domājot par 
mazākuma interesēm, tika radītas veto tiesības kat-
ram no pašvaldību veidiem (administratīvi teritoriālās 
reformas (AtR) sākumposmā bija pieci pašvaldību 
veidi, pašlaik ir divu veidu vietējās pašvaldības). Šāda 
nostāja neatbilst no boļševiku laikiem pazīstamajam 
demokrātiskajam centrālismam, toties atbilst organi-
zācijai, kas dibināta visu savu biedru interesēs.

biedrības biedru sapulcē katru biedru pārstāv viens 
balsotājs. lps attīstība noveda pie lielākas pārstāvnie-
cības galvaspilsētai Rīgai – tās iedzīvotāju skaits ir lie-
lāks nekā pārējām lielajām pilsētām kopā un vēsturiski 
lps dibinātājas bija četru Rīgas rajonu un priekšpilsētu 

pašvaldības. vēlāk lps iestājās visi seši galvaspilsētas 
rajoni un priekšpilsētas. vienotajai Rīgas pašvaldībai, 
pārņemot saistības un tiesības, tika iedibināta Rīgas 
pārstāvniecība septiņu delegātu sastāvā.

pēc AtR pirmās kārtas kongresā tika izveidota atšķirīga 
pārstāvniecības kvota, lai aktīvāk iekļautu politisko lē-
mumu pieņemšanā plašāku pašvaldību politiķu loku 
un veidotu politisko lēmumu pēc iespējas iedzīvotāju 
interesēs.

tādējādi katra kongresa laikā tiek sasaukta arī biedru 
sapulce, lai tajā apstiprinātu biedrību likumā pare-
dzētos jautājumus. biedru sapulce neskata politiskus 
jautājumus – to izlemšanai ir domāts kongress.

galvenā kongresu diskusiju dimensija – 
centralizācija/decentralizācija

kā redzams no šajā “loga” izlaidumā ievietotā kon-
gresu saturiskā pārskata, kongresu politiskajās rezo-
lūcijās un kongresos pieņemto pašvaldību attīstības 
vadlīniju tekstos ir skarts ļoti plašs jautājumu loks.

pašvaldības nekad nav pretstatījušas sevi valstij – tās 
aktīvi reaģējušas uz politisko dienaskārtību, nereti 
paužot pat ļoti aktīvu pozīciju par vēlamajiem risinā-
jumiem. valstī kungs ir ne vien tauta, kuras vārdā ļauts 
runāt saeimas deputātiem, bet arī šīs pašas tautas te-
ritoriālo interešu grupas, kuru vārdā uzstājas pašval-
dību deputāti. pašvaldība ir tuvāk iedzīvotājiem nekā 
valsts un tiešāk pauž iedzīvotāju intereses.

Mēs atguvām neatkarību, balstoties uz pašvaldībām. 
līdz pat krievijas okupācijas karaspēka izvešanai cen-
trā bija zināma divvaldība, bet pašvaldībās 1989. gada 
pašvaldību vēlēšanās (ar trīs izņēmumiem – Rīgas 
kurzemes rajonā, daugavpilī un Rēzeknē) uzvarēja 
tautas fronte. pēc puča Maskavā vara pašvaldībās pil-
nībā pārgāja tautas frontes rokās – līdz ar to pārejas 
periods no totalitārās sistēmas uz kapitālismu tika īs-
tenots ar pašvaldību starpniecību.

pašvaldību rīcībā nonāca vairāk nekā trešdaļa pub-
liskā kopbudžeta resursu un īpašumā – būtiska daļa 
valsts īpašumu un uzņēmumu, sadzīves pakalpojumu 
un ēdināšanas iestādes, siltumsaimniecība, ūdens un 
atkritumu saimniecība, ceļi un publiskās lietošanas 
infrastruktūra, slimnīcas un skolas. divu gadu laikā 
strauji attīstījās likumdošana, un latvijas pašvaldību 
autonomijas pakāpe ievērojami pārsniedza attīstītā-
kajās Rietumu demokrātijās sastopamo. Šo situāciju 
raksturo pirmo lps kongresu rezolūcijas, kas prasīja 
nostiprināt pašvaldību demokrātijas iekarojumus.

diemžēl jaunizveidotās vai atjaunotās politiskās par-
tijas pēc 5. saeimas vēlēšanām sāka gudrot, kā pašval-
dībām atdoto varu atkal atņemt. daži centralizācijas 
pasākumi, piemēram, skolotāju algu pārņemšana, 
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notika jau Augstākās padomes laikā. latvijā apstipri-
nājās visā pasaulē atzītā publiskās izvēles teorija, kas 
apgalvo, ka valsts ierēdņi un valsts politiķi darbojas 
personiskajās interesēs. kā jau tas politikā pierasts, 
patiesā darbība tika piesegta ar apgalvojumiem, ka 
centrālā vara īsteno pretējo.

to, ka stiprai valstij vajadzētu balstīties uz stiprām paš-
valdībām, bija neērti noliegt. tāpat bija neērti atklāti 
runāt par centralizāciju (pašvaldību kompetenču no-
došanu valstij) un koncentrāciju (totalitārisma laikme-
tam raksturīgās hierarhiskās sistēmas atjaunošanu). 
vajadzēja paiet laikam, lai par to atļautos atklāti ru-
nāt, jo starptautiskie līgumi, kam latvija pievienojās ik 
gadu, prasīja un apgalvoja pretējo.

pirmā lielā centralizācija – pedagogu darba samaksas 
pārņemšana – pašvaldībās īpašu pretestību nesasta-
pa. 1992. gadā pašvaldību finansēm vēl trūka patstā-
vības, skolotāji tolaik nesaprata, kādas sekas būs no-
nākšanai centrālās valdības pārpalikuma finansējuma 
statusā. vairums skolotāju vēl šobrīd nav sapratuši, ka 
tieši centralizācija izsauca mācību rezultātu paslikti-
nāšanos un skolotāju grimšanu nabadzībā.

otro lielo centralizāciju – valdības mēģinājumu lik-
vidēt rajonu pašvaldības un nozīmēt gubernatorus 
– lps 3. kongress noraidīja. centrālistiem izdevās ra-
jonus likvidēt tikai 16 gadus vēlāk, bet centieni ieviest 
gubernatorus (tie turpinās aizvien jaunās formās) nav 
vainagojušies ar panākumiem.

trešo lielo centralizāciju – Rīgas rajonu un priekšpil-
sētu likvidāciju – lps 3. kongress pieļāva. valdība to 
arī izmantoja, un tagadējās Rīgas pašvaldības un Mi-
nistru kabineta attiecības ir toreizējās centralizācijas 
rezultāts.

ceturto lielo centralizāciju – primārās un sekundārās 
veselības aprūpes pārņemšanu centrālās valdības at-
bildībā – lps kongresi nespēja novērst. process tika 
organizēts, aizbildinoties ar pasaules bankas ekspertu 
padomiem un pakāpeniski, sākumā atstājot pašval-
dībām tiesības noteikt slimokasu reģionu politiku. 
diemžēl vietējie jautājumi šķita svarīgāki un uz re-
ģionālo slimokasu padomēm tika nosūtīti pašvaldību 
slimnīcu vadītāji, kas neprata aizstāvēt decentralizā-
ciju.

piektā lielā centralizācija – rajonu vēlēšanu atcelšana 
– notika slepeni, ar viltību iemānot šo jautājumu sa-
eimā uz trešo lasījumu. kongresā to nācās vērtēt jau 
kā notikušu faktu, kas tika īstenots bez konsultācijām 
ar pašvaldībām. tāpēc ilgāku laiku pastāvēja pagaidu 
variants tieši nevēlētu rajona padomju formā.

sesto centralizāciju – izpildvaras un lēmējvaras atdalī-
šanu – pašvaldībās izdevās aizkavēt. centrālā valdība 
regulāri nāk klajā ar centieniem pakļaut pašvaldības 
izpildvaru centrālajai valdībai, taču lps balstās uz ei-

ropas vietējo pašvaldību hartas tēzi par pašvaldību iz-
pildvaras atbildību vēlētajām domēm. tomēr ar dažā-
diem ieganstiem šo totalitārisma sistēmai raksturīgo 
ideju izvirza arvien jauni centrālie politiķi un ierēdņi.

saspringta situācija joprojām ir ar pašvaldību īpašu-
mu un uzņēmējdarbību. valdība kopš deviņdesmito 
gadu pirmās puses cenšas ierobežot pašvaldību īpa-
šuma autonomiju un pašvaldību tiesības uz efektīvu 
uzņēmējdarbību savu iedzīvotāju interesēs. talkā tiek 
ņemti gan ideoloģiski, gan no novecojušām ekono-
miskajām teorijām ņemti argumenti, gan solījumi tā-
dējādi (caur neko nedarīšanu) apkarot korupciju.

tikpat saspringts stāvoklis ir ceļu nozarē. deviņdes-
mito gadu sākumā tika pieņemts stratēģiski nepareizs 
lēmums pašvaldību ceļus finansēt no vienota ceļu 
fonda. Uzpūšot sociālos un birokrātijas paplašināša-
nas izdevumus, valsts izvēlējās samazināt izdevumus 
ceļiem, tādējādi liekot šķēršļus reģionu attīstībai un 
palielinot depopulāciju. diemžēl joprojām turpinās 
strausa politika – paslēpt galvu smiltīs un gaidīt pilnīgu 
ceļu sabrukumu.

Atkal un atkal centrālā valdība piedāvā samazināt 
pašvaldību finanšu autonomiju, pretī solot “taisnīgāk” 
sadalīt uz centrālo kasi pārņemtus nodokļu ieņēmu-
mus. tāpēc par fiskālās centralizācijas apturēšanu jā-
runā arī 25. kongresā.

kopš pašiem pirmajiem kongresiem dienaskārtībā 
ir jautājumi par pašvaldību demokrātiju un tās prin-
cipiem. centrālisti sāka ar sagrozītu satversmes in-
terpretāciju. egils levits centās saskatīt nepierādāmo 
un sagrozīt satversmes 58. pantu – it kā no šā panta 
izrietot vienota hierarhiskā sistēma. likumā par paš-
valdībām jau pašā sākumā tika iestrādāta nepamato-
ti liela Ministru kabineta loma, ļaujot tam regulēt arī 
pašvaldību funkcijas.

Apkaunojoša ir atklāto balsojumu ieviešana par valsts 
un pašvaldību amatpersonām. totalitārās sistēmas 
piekritēji izmanto katru izdevību, katru sabiedrības 
neinformētību, lai virzītos pretī psRs laika vērtībām.

centieni iegrožot pašvaldības turpinās. deviņdesmi-
to gadu vidū pašvaldību darbiniekus mēģināja iekļaut 
valsts civildienestā. pēdējos gados tiek kalti plāni par 
vienotas nomenklatūras (līdzīgi psRs laiku “kadru 
rezervei”) izveidošanu valsts un pašvaldību uzņēmu-
miem. ik pa laikam kāds ierosina pašvaldības pakal-
pojumus sniegt vienotā veidā.

pašvaldību demokrātijas pamatjautājumi detalizēti 
raksturoti 24. kongresa rezolūcijā. Arī šāgada kongre-
sā Aizkrauklē risināmais pamatjautājums ir par to, kā 
apturēt centralizāciju un koncentrāciju, kas vienu rei-
zi – 1940. gadā jau noveda pie brīvības un neatkarības 
zaudēšanas. saglabāt stipras pašvaldības ir nacionālās 
drošības jautājums.
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guntas klismetas
saruna ar
lps priekšsēdi
andri jaunsleini

– ar ko šis starpkongresu periods, kas ilga no 
pērnā gada augusta līdz šāgada maijam, atšķiras 
no citiem gadiem?

– pirmkārt, ar to, ka šoreiz kārtējais darba cēliens 
starp kongresiem bijis īsāks – kopš iepriekšējā kon-
gresa Aucē apritējuši tikai deviņi mēneši, nevis 
gads. ierasts, ka pašvaldību savienības kongresi 
parasti notiek maijā, bet 24. kongress pērn bija 
augustā, pēc pašvaldību vēlēšanām. Jauni spēki 
un jaunas sejas ienākušas gan pašvaldību domēs 
pilsētās un novados, gan lps valdē, komitejās un 
apvienībās. otrkārt, šis gads ieies vēsturē ar to, 
ka latvija pievienojās eirozonai un mūsu ikdienā 
un norēķinos latus nomainīja eiro. sagatavošanās 
posmā pārejai uz eiro pašvaldības bija cieši iesais-
tītas. trešā raksturīgākā iezīme 2014. gadā diemžēl 
saistīta ar notikumiem Ukrainā un valsts drošību.

– savukārt ar ko pagājušā gada rudens, ziema un 
šis gads iezīmīgs latvijas pašvaldību savienības 
ikdienā?

– viena no lps jaunākajām prioritātēm ir atbalsts 
uzņēmējdarbībai – gan cenšoties panākt labvēlīgas 
izmaiņas likumdošanas jomā, gan praktiski. lps 
izveidotais uzņēmējdarbības atbalsta tīkls šogad 
darbojas ļoti aktīvi un mērķtiecīgi, daudz esam 
darījuši, lai pašvaldību darbiniekus izglītotu par 
uzņēmējdarbības jautājumiem, un ar padomnie-
ces Andras feldmanes palīdzību uzņēmējdarbības 
atbalsta tīkla pašvaldību pārstāvjiem rīkojam regulā-
rus izglītojošus un informatīvus pasākumus. līdzīgi 
mēģinām strādāt arī citās jomās – tā padomniece 
ināra dundure veido tīklveida struktūru izglītības 
speciālistiem, pamazām tiek aptverti arī pašvaldību 
jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālis-
ti. sociālie darbinieki, no kuriem daudzus mūsu 
padomniece silvija Šimfa pazīst vaigā, kopā pulcē-
jas lps paspārnē izveidotajās apvienībās – latvijas 
pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienībā 
(lpsAiA) un latvijas pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienībā (lpsdvA). Ar tīklā iekļauto spe-
ciālistu palīdzību iespējams operatīvi iegūt infor-
māciju abām pusēm, tāpat noskaidrot viedokli 
par saskaņošanai izvirzītajiem jautājumiem. tās 
ir jaunas darba formas, ko esam ieviesuši tieši 
šajā starpkongresu laikposmā, protams, neatmetot 
tradicionālās – domes un valdes sēdes, darbību 
komitejās, apakškomitejās un apvienībās, dažādu 
semināru un konferenču rīkošanu.

– latvijas pašvaldību savienībai ir jau ilggadēji 
sadarbības partneri, bet vai šogad tiem pievieno
jies vēl kāds?

– Ar tradicionālajiem sociālajiem partneriem – 
latvijas darba devēju konfederāciju un latvijas 
brīvo arodbiedrību savienību, kā arī tirdzniecības 
un rūpniecības kameru, latvijas tirgotāju asociāciju 
un vēl citiem sadarbojamies jau gadiem, bet šogad 
laba sadarbība izveidojusies ar latvijas investīciju 
un attīstības aģentūru, rīkojot seminārus par uzņē-
mējdarbības tēmām. Šajā laikposmā vairāki infor-
matīvi pasākumi rīkoti kopā ar zinātņu akadēmiju, 
mēģinot izveidot ciešāku saistību starp zinātnie-
kiem, pašvaldībām un uzņēmējdarbību. tāpat arī 
lps noslēgusi sadarbības līgumus ar reģionālajām 
augstskolām, mērķējot šo sadarbību pagriezt reģio-
nālās attīstības virzienā un iesaistot šajā iniciatīvā arī 
pašvaldības, kuru teritorijā atrodas šīs augstskolas, 
un apkārtējos novadus.

paiet solīti pretī
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– rīkojot dažādus pasākumus un seminārus, 
pašvaldību savienība izmanto arī mūsdienīgas 
tehniskās iespējas.

– tehniskajā nodrošinājumā beidzamajos gados 
esam investējuši apzināti. to, ka rīkojam videokon-
ferences, pašvaldības jau ielāgojušas, un daudzi 
tagad netērē tālo ceļu uz Rīgu, bet skatās pārraidi 
savā darba vietā pie datora. līdz šim lps komiteju 
sēdes pārraidījām slēgtajā lps komiteju portālā, 
kur piekļuve bija nodrošināta visiem pašvaldību 
vadītājiem un izpilddirektoriem, kā arī pašvaldī-
bu deleģētajiem pārstāvjiem attiecīgajā komitejā. 
Šāgada jaunums ir tāds, ka komiteju dokumenti 
un lemjošā daļa pēc notikušās sēdes ir pieeja-
mi ne tikai šajā slēgtajā komiteju portālā, bet arī 
pašvaldību savienības mājaslapā. translējam un 
ierakstām arī publiskus pasākumus un tematiskus 
seminārus, kas tiek pārraidīti lps mājaslapā inter-
netā un kuru laikā iespējams arī uzdot jautājumus, 
bet tie, kam nav iespēju noskatīties tiešraidi, var 
to izdarīt vēlāk videoierakstā. Arī ministrijas sāk 
novērtēt šo videotiešraižu iespēju un arvien biežāk 
organizē savus tematiskos seminārus konkrētiem 
pašvaldību speciālistiem, piemēram, izglītības un 
zinātnes ministrija nesen tādu rīkoja skolu un paš-
valdību speciālistiem.

– kādas ir vēl neapgūtās vai iecerētās jomas, kam 
lps pievērsīs uzmanību turpmāk?

– Neesam sasnieguši apmierinošu rezultātu cīņai 
pret normatīvismu, kaut gan ceram, ka ar laiku 
izdosies labāk. Šogad pastiprinājām lps juridis-
ko dienestu, bet, protams, uzreiz tur nevar būt 
tādu redzamu rezultātu, ir jāpastrādā. domāju, 
ka spēsim sagatavot konkurētspējīgus priekšliku-
mus dažādu normatīvu samazināšanai, kas mums 
ir viens no darba kārtībā veicamajiem uzdevu-
miem. savu iespaidu atstājušas arī valdības un 
ministru maiņas, taču sadarbība ar jaunapstipri-
nāto valdību sākusies diezgan cerīgi un pozitīvi 
un gribētos domāt, ka tādā veidā tā notiks līdz 
pat vēlēšanām. pašvaldību ministra amatā šogad 
pabijuši jau divi, tomēr vARAM ministru maiņa 
nav atstājusi negatīvu ietekmi uz konstruktīvo 
sadarbību, risinot tās problēmas, kas pašvaldī-
bām ir aktuālas. veiksmīgs bijis pirmais mēģinā-
jums uzsākt dialogu ar valsts kontroli – gan orga-
nizējot tikšanos, gan nopublicējot valsts kontro-
les viedokli žurnālā “logs”. Mēs lūdzām viņus jau 
laikus – vēl pirms kontrolēm – informēt par tām 
lietām, kam jāpievērš uzmanība, lai nebūtu neva-
jadzīgu pārmetumu pašvaldībām.

– katrā lps kongresā pieņemtas kādas deklarā
cijas, arī aucē. kā šajos pēckongresa mēnešos 
veicies ar to izpildi?

– lps 24. kongresā pagājušā gada augustā pie-
ņēmām sešas rezolūcijas, no kurām svarīgākā ir 
pašvaldību autonomijas deklarācija un pašvaldību 
savienības kongresa aicinājums latvijas sabiedrībai 
apzināties, ka mūsu valstiskums būs apdraudēts, 
ja tā pamatā nebūs stabilas pašvaldību demokrā-
tijas. par to runājam jau kopš organizācijas sākuma 
gadiem, taču aktuāli tas ir vēl joprojām. tāpat 
pagājušās vasaras kongresā pieņemtajās rezolūcijās 
par 2014. gada pašvaldību budžetu un vidēja ter-
miņa budžetu, par pašvaldību tiesībām veikt uzņē-
mējdarbību, par ceļiem un sabiedrisko transportu 
prasītais jāatkārto arī šogad. finanšu jautājumi nav 
apieti nevienā kongresā, arī ceļu stāvoklis pēdējo 
desmit gadu laikā uzsvērts vairākkārt, jo pēc ceļu 
fonda likvidācijas šo jautājumu valsts faktiski neri-
sina. droši vien pašvaldību vadītāji šīs problēmas 
uzsvērs arī kongresā Aizkrauklē. Šogad gan situācija 
ir mazliet citāda, jo 2015. gada budžetu jau nepie-
ņems šī valdība, bet gan jaunā valdība un jaunais 
parlaments pēc ievēlēšanas.

– tā taču jau ir bijis arī agrāk.

– Jā, ir bijis, ka budžeta pieņemšana aizvelkas līdz 
martam. turklāt tagad klāt nākusi prasība budžeta 
projektu pirms pieņemšanas saskaņot ar eiropas 
atbildīgo institūciju, jo esam eirozonā. tas viss var 
ievilkties.

– pirms tam gan valdībai jāpanāk arī vienoša
nās ar lps. pērn bija tāds unikāls gadījums, ka 
ministru kabineta un latvijas pašvaldību savienī
bas vienošanās un domstarpību protokols netika 
parakstīts.

– Unikāls šis fakts nav, jo protokolu neparakstīju 
jau otro reizi lps vēsturē, bet nepatīkams gan. 
protokola neparakstīšana nozīmē to, ka neviena 
no pusēm neuzņemas nekādas saistības par tām 
lietām, kas protokolā minētas. taču valdība mums 
nepiedāvāja nekādu kompromisu, tā bija pilnīgi 
vienpusēja pieeja no iepriekšējās valdības puses, 
mums tas nebija pieņemami, tāpēc lps dome pie-
ņēma lēmumu šādu protokolu neparakstīt.

– vai tas nozīmē, ka arī šogad, nākamgad vai 
aiznākamgad var neparakstīt? kas no tā mainās – 
parak sta vai neparaksta?

– Atšķirība ir tāda: ja protokolu paraksta, tad abas 
puses uzņemas kaut kādas saistības, bet, ja nepa-
raksta, neuzņemas neviena. No valsts ilgtspējīgas 
attīstības viedokļa tas nav pareizi, un ceru, ka uz 
priekšu šāda prakse netiks piekopta. galu galā 
visi procesi, domāju, arī protokola neparakstīšana 
noveda pie tā, ka valdība krita. katrā ziņā Mk un 
lps protokola neparakstīšana nestiprināja valdības 
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pozīcijas. Neuzskatu, ka pie tā būtu vainojama paš-
valdību puse, jo vienoties taču nevar, tikai nodik-
tējot savas prasības un pat nemēģinot rast citus 
risinājumus.

– kas ir protokola sagatavošanā slidenākais 
punkts – vai ieņēmumu procentuālais sadalījums 
starp valsti un pašvaldībām?

– Raksturojot protokola sagatavošanas gaitu ar 
iepriekšējo valdību, tad jāsaka, ka, sākot ar pro-
centuālo sadalījumu līdz valdības neieinteresētībai 
vispār ar kādu meklēt kompromisu un beidzot 
ar nespēju redzēt valsti kopumā un saprast, kādi 
līdzekļi ir pašvaldībām un kādi paliek valdībai. būšu 
skarbs, bet teikšu tā: iepriekšējās valdības izturēša-
nās budžeta veidošanas gaitā liecināja par principu 
– es esmu priekšnieks, bet tu – muļķis. Mēs no savas 
puses darījām visu, lai vienotos, nevis lai nevieno-
tos. bet, ja protokolā nav neviena jautājuma, par ko 
varētu vienoties, ja vienošanos var panākt tikai tad, 
kad viena puse pilnībā, bez ierunām piekrīt visam 
tam, ko piedāvā otra puse, un nekā cita nav, tad nav 
jēgas šādu protokolu parakstīt un tādas vienošanās 
droši vien nekad arī nākotnē nebūs. domāju, ka tā 
ir ļoti slikta īstermiņa politika un, iespējams, atstās 
iespaidu ne tikai uz valdības krišanu, bet arī uz par-
lamenta vēlēšanām.

– ja likumā noteikts, ka valsts budžeta projekts 

saeimā jāiesniedz kopā ar lps un ministru kabi
neta vienošanās protokolu un pārējo dokumentu 
paketi, vai tad to var nodot bez šīs vienošanās?

– likums paredz, ka jāiesniedz kopā ar budžeta 
projektu, bet tā jau ir parlamenta kompetence. Ja 
parlaments būtu iedziļinājies, viņi varēja nostāties 
arī lps pusē un aicināt valdību tomēr vienoties ar 
pašvaldībām un šo protokolu parakstīt. starp valdī-
bu un pašvaldībām viss bija izdarīts, tālāk tā ir par-
lamenta kompetence. tāpēc jau arī saku, ka tas var 
atstāt savu ietekmi uz nākamās saeimas vēlēšanām, 
jo viss jau atstāj kādas pēdas.

– ja jūs ar toreizējo premjeru dombrovski būtu 
mainītās lomās, vai tad protokols tiktu parak
stīts?

– es noteikti būtu atradis kompromisu. bet pirms 
tam vajag paskatīties uz valsti kopumā, vienoties, 
ko gribam sasniegt un kādas ir mūsu prioritātes, un 
tad attiecīgi arī padalīties. Manuprāt, mazāk būtu 
jādod tām jomām, kur neredzu tiešu saistību ar 
uzņēmējdarbību vai kur finansējums nesekmē eko-
nomisko attīstību. Jebkurai jomai, sākot ar drošību 
vai izglītību, vai veselību – ikvienai jādod sava daļa, 
sava pievienotā vērtība, lai valstī notiktu ekonomis-
kā attīstība.

– ko tad skolotāji vai ārsti var pievienot?

– ļoti, ļoti daudz. skolotāji var pievienot savu vērtī-
bu, dodot mūsu bērniem tādu izglītību, kas ir laba 
un konkurētspējīga. diemžēl nevienā jomā mūsu 
valstī netiek nodrošināts adekvāts atalgojums. taču 
lielākā kļūda ir tā, ka katra sfēra ir pati par sevi, 
teiksim, veselība un laba veselības aprūpe – ļoti 
nozīmīga, lai mēs būtu konkurētspējīgi, arī izglītī-
ba ir nozīmīga, pat kultūrai ir svars konkurētspējā. 
Jautājums, vai tas, ko mēs šajā sfērā darām, dos 
savu pienesumu tautsaimniecībai un ekonomikai. 
Mēs, pašvaldības, esam spiestas risināt daudzus 
sasāpējušus jautājumus un saskaramies ar visām 
jomām, jo redzam teritoriju un cilvēkus. es domāju, 
ka neizmantotais potenciāls ir tajā, ka valsts attīs-
tību iztēlojamies caur nozarisko pieeju. Ja mūsu 
princips paliks “mans lauciņš, mana teritorija, mana 
valsts iekš otras valsts”, tad nekur arī netiksim un 
tādēļ mums neveicas.

bet tas viss ir atkarīgs no mums pašiem. Ja nemē-
ģinām meklēt kopīgo un paziņojam: tikai man ir 
taisnība, turklāt domājam, ka tādā veidā var node-
monstrēt savu stingro pozīciju: sak’, es nekad nekam 
nepiekāpjos un nekādus kompromisus nemeklēju, 
– tā ir īstermiņa stratēģija, kas vienmēr beidzas slikti. 
savukārt pozitīvi – ja tiek meklēti kopīgi risinājumi 
un paiets pretī otram soli, nu, kaut pussolīti.
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lai nodrošinātu iespēju veidot pārskatus par valsts 
budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palī-
dzības, tajā skaitā eiropas savienības fondu līdzfi-
nansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu, kā 
arī sniegtu iespēju analizēt šo informāciju pašvaldī-
bu griezumā, 2013. gadā latvijas pašvaldību savienī-
ba apkopoja visu centralizēti pieejamo informāciju 
par:

valsts budžeta ieguldījumiem pašvaldību investī-– 
ciju projektos 1995.–2013. gadā;
ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. – 
eiropas savienības fondu ieguldījumiem pašvaldī-
bu investīciju projektos 2000.–2013. gadā.

tā kā informācija par valsts budžeta un ārvalstu 
neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. es fondu, 
ieguldījumiem 1995.–2000. gadā centralizēti nebija 
pieejama, lps to lūdza no atbildīgajām nozaru minis-
trijām, kā arī pēc tam datus precizēja no likuma par 
valsts budžetu.

pēc sākotnējās datu ievades pašvaldību savienība 
aicināja pašvaldības pārbaudīt un precizēt centrali-
zēti savākto informāciju. papildus iepriekš apkopo-
tajiem datiem un balstoties uz pašvaldību iesūtīto 
informāciju, projektu saraksts tika papildināts ar 2013. 
gadā uzsāktajiem, bet vēl ekspluatācijā nenodota-
jiem pašvaldību investīciju projektiem.

lps iniciatīvas mērķis

Šīs iniciatīvas mērķis bija apkopot informāciju par 
katras pašvaldības teritorijā veiktajiem valsts budžeta 
un neatmaksājamās ārvalstu finanšu palīdzības, tajā 
skaitā eiropas savienības fondu ieguldījumiem, kas 
realizēti ar pašvaldību, pašvaldību iestāžu un pašval-
dību kapitālsabiedrību investīciju projektiem. lūdzot 
pašvaldībām precizēt informāciju, tika uzsvērts, ka 
šajā sarakstā nav jāiekļauj pašvaldības, pašvaldības 
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību līdzfinansē-
jums projektu īstenošanā.

Nākotnē būtu lietderīgi apkopot pilnīgi visu valsts 
budžeta un neatmaksājamās ārvalstu finanšu palī-
dzības, t.sk. eiropas savienības fondu, ieguldījumus 
katras pašvaldības teritorijā, jo tā būtu iespējams rak-
sturot, piemēram, infrastruktūras stāvokli, investīciju 
vidi un uzņēmējdarbības infrastruktūru. tomēr jau 
savāktā informācija liecina, ka ir problemātiski iegūt 
datus par pagājušo gadsimtu.

iemesli lps iniciatīvai

dažādos gados ļoti dažādu iemeslu dēļ ir bijuši dažādi 
valsts budžeta, valsts investīciju programmas, eiropas 
savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļu ieguldījumu mērķi un ieguldījumu principi 
dažādās latvijas teritorijās. Šie ieguldījumi, nenolie-
dzami, lielākā vai mazākā mērā atstājuši ietekmi ne 
tikai uz infrastruktūras (šā vārda visplašākajā nozīmē) 
stāvokli konkrētās teritorijās, bet arī uz pašvaldības 
attīstību, tās potenciālajiem un pieejamajiem resur-
siem. lps secina, ka precīzāka izvērtējuma veikšanu 
līdz šim apgrūtinājusi fragmentārā informācija un 
nereti arī tās trūkums.

par valsts un pašvaldību investīciju efektivitātes gal-
veno kritēriju bieži vien izvirza nosacījumu – vai tās 
veicina ekonomiskās aktivitātes, privāto investīciju un 
produktivitātes pieaugumu. tomēr praksē ne vienmēr 
publisko investīciju apjoma pieaugums rada propor-
cionālu izaugsmes un produktivitātes palielinājumu. 
lai noteiktu investīciju efektivitāti, jāsalīdzina sabied-
riskās izmaksas ar sabiedriskajiem ieguvumiem, kur 
mikrolīmenī, izvērtējot atsevišķus investīciju projektus, 
tas ir iespējams, un tad makrolīmenī, nosakot efektivi-
tāti visām valsts un pašvaldību investīcijām, salīdzina 
tās pa nozarēm vai ar alternatīvajiem izdevumiem 
– ir redzams, ka trūkst atbilstošas informācijas par 
visiem finanšu avotiem, lai noteiktu katras pašvaldības 
ekonomiskos un sabiedriskos ieguvumus. investīciju 
apjoms un sektors pašvaldību ekonomiskajā attīstībā 
ir ļoti svarīgs rādītājs, jo tieši investīcijas bieži ietekmē 
uzņēmēju lēmumus investēt konkrētā teritorijā vai 
vietējiem uzņēmējiem attīstīt savu biznesu. lps cer, ka 
apkopotā informācija varētu būt pirmais solis tālākas 
analīzes vai izvērtējuma veikšanā.

datu vākšanas un precizēšanas pieeja

datu vākšanas pamatā bija nepieciešamība noskaid-
rot, cik daudz investīciju katrā no pašvaldībām ienā-
kušas, sākot ar 1995. gadu.

lps centralizēti apkopoja datus no šādiem avotiem 
un politikas iniciatīvām, lūdzot pašvaldības precizēt 
un papildināt šo apkopojumu:

no 1995. gada – valdības finansiāls atbalsts paš-– 
valdību investīciju projektu īstenošanai, paredzot 
mērķdotācijas investīcijām;
no 2000. gada – pašvaldībām pieejamais – 
finansiālais atbalsts strukturālām reformām 

valsts budŽeta un ārvalstu 
Finanšu palīdzības projekti 

pašvaldībās 1995.–2013. gadā
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296 532,14 - 6 335 363,98

6 335 363,98 - 15 671 915,55

15 671 915,55 - 33 633 859,78

33 633 859,78 - 92 036 889,09

92 036 889,09 - 191 874 758,17

Apzīmējumi
Latvijas novadi un 
republikas nozīmes pilsētas
Summa, LVL

Valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu investīciju, 
apjoms Latvijas pašvaldību projektos no 1995. līdz 2013. gadam
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Apzīmējumi
Latvijas novadi un 
republikas nozīmes pilsētas
Summa, LVL

Valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu investīciju, 
apjoms Latvijas pašvaldību projektos no 1995. līdz 2013. gadam
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lauksaimniecības un lauku attīstībai – sApARd 
(Special Action Programme for Agriculture and rural 
Development);
no 2001. gada – pašvaldību īstenotie projekti vides – 
aizsardzības sektorā, kur bija pieejami finanšu 
līdzekļi no ispA programmas (2000. gads – 2004. 
gada 1. maijs – strukturālās politikas pirmsiestāša-
nās finanšu instruments ispA), tāpat īstenota akti-
vitāte, kas bija vērsta uz sēra satura samazināšanu 
konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem;
no 2004. gada – valsts investīciju programmas – 
(vip) sastāvdaļu, arī es struktūrfondu un kohēzijas 
fonda līdzfinansētie projekti (lielākā daļa finansē-
juma investīcijām valsts budžetā bija plānotas kā 
priekšfinansējums un līdzfinansējums es struktūr-
fondu un kohēzijas fonda projektiem);
2004.–2007. gada finansēšanas periodā – es fondi – 
(eiropas Reģionālās attīstības fonds (eRAf), eiropas 
sociālais fonds (esf) un kohēzijas fonds (kf)), 
ieskaitot es programmu palielinājumus;
2007.–2013. gada finansēšanas periodā – es fondi – 
(eRAf, esf un kf) pašvaldībās;
latvijas–Šveices programma – latvijas–Šveices – 
sadarbības programma pašvaldību un pašvaldību 
kapitālsabiedrību un iestāžu investīciju projek-
tiem;
iNteRReg ivc – starpreģionu sadarbības prog-– 
ramma, kas ir viena no eiropas savienības struk-
tūrfondu 3. mērķa “eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām;
iNteRReg ivA – centrālā baltijas jūras reģiona – 
iNteRReg ivA pārrobežu sadarbības program-
ma;
iNteRReg iiib – baltijas jūras reģiona – 
kaimiņattiecību programma, kas ir viena no es 
struktūrfondu 3. mērķa “eiropas teritoriālā sadar-
bība” programmām;
URbAct ii – vides aizsardzības un reģionālās attīs-– 
tības ministrijas administrētā pilsētvides attīstības 
programma;
bsR – baltijas jūras reģiona transnacionālās sadar-– 
bības programma, kas ir viena no es struktūrfondu 
3. mērķa “eiropas teritoriālā sadarbība” program-
mām;
igaunijas–krievijas–latvijas pārrobežu sadarbības – 
programma 2007.–2013. gadā es struktūrfondu 3. 
mērķa “eiropas teritoriālā sadarbība” program-
mā;
latvijas–lietuvas pārrobežu sadarbības program-– 
ma 2007.–2013. gadā es struktūrfondu 3. mērķa 
“eiropas teritoriālā sadarbība” programmā;
RAplM t.s. reformu nauda – Reģionālās attīstības – 
un pašvaldību lietu ministrijas administrētā paš-
valdību t.s. reformu nauda;
pb – pasaules bankas aizdevums, kas pārstruktu-– 
rēts kā grants izglītības iestādēm;
eez/Nfi – eiropas ekonomikas zonas finanšu ins-– 
trumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finan-
šu instrumenta grants (dažās pašvaldībās lietots kā 
eez/Norvēģijas finanšu instruments);

leAdeR – zemkopības ministrija, lauku atbalsta – 
dienesta administrētā lauku attīstības program-
ma;
elflA – zemkopības ministrija, eiropas lauk saim-– 
niecības fonds lauku attīstībai;
ezf – zemkopības ministrija, eiropas zivsaimniecī-– 
bas fonds;
phARe – es phARe programma;– 
zvfi – zemkopības ministrija, zivsaimniecības – 
vadības un finanšu instruments;
elvgf – zemkopības ministrija, eiropas – 
lauksaimniecības virzības un garantiju fonds;
kpfi – vides aizsardzības un reģionālās attīstības – 
ministrijas administrētais klimata pārmaiņu finan-
šu instruments;
eNpi – latvijas, lietuvas un baltkrievijas pārrobežu – 
sadarbības programma;
Nefco – ziemeļvalstu vides finanšu korporācija – 
(nordic environment finance Corporation);
citi avoti – – town twinning, Comenius, leonardo 
da Vinci, ziemeļu Ministru padomes grantu prog-
ramma nordPlus, ziemeļvalstu un baltijas valstu 
mobilitātes programma “valsts administrācija”, 
Grundtvig.

ierobežojumi

savāktie dati par ārvalstu neatmaksājamās finanšu 
palīdzības, tajā skaitā es fondu, ieguldījumiem 1995.–
2000. gadā ir ar vislielāko neprecizitāti, jo tos neva-
rēja iegūt centralizēti un pašvaldību iespējas apkopot 
šo informāciju bija ierobežotas ne tikai to realizācijas 
gadu vēsturiskuma dēļ, bet arī tāpēc, ka ļoti dau-
dzas pašvaldības tika apvienotas lielajos novados un 
apvienošanas brīdī vēsturiskās informācijas vienota 
apkopošana nevarēja būt prioritāte. Šo iemeslu dēļ 
daudzās pašvaldībās nav uzrādīti daudzi realizētie 
projekti, tomēr vienlaikus jāatzīst, ka visām pašval-
dībām pieejamie ārvalstu finanšu palīdzības apjomi 
1995.–2000. gadā vērtējami kā mazāk būtiski salīdzi-
nājumā ar laikposmu pēc 2000. gada un jo īpaši pēc 
latvijas pievienošanās eiropas savienībai.

savukārt apkopotie dati par valsts budžeta ieguldīju-
miem vērtējami kā ļoti ticami, jo būtiskākie ieguldīju-
mi visos gados apstiprināti ar normatīvajiem aktiem, 
kas tika izmantoti informācijas centralizētā apkopo-
šanā. taču jāatzīst, ka gadu gaitā bijuši arī citi valsts 
budžeta ieguldījumi, kas nav atrodami normatīvajos 
aktos, bet par ko liecina valsts un pašvaldību budžetu 
pārskati. Šāda veida ieguldījumi apkopotajā informā-
cijā ir iekļauti tikai tādā gadījumā, ja pati pašvaldība 
šo informāciju sniegusi.

lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku informāciju, 
apkopojumā iekļautie dati tika nosūtīti visām 119 paš-
valdībām, un lps paļāvusies uz pašvaldību iesnieg-
tajiem precizējumiem. katrai pašvaldībai nosūtītajā 
pavadvēstulē bija uzsvērts, ka atbildes nesaņemšanas 
gadījumā tiks uzskatīts, ka nosūtītā informācija ir 
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korekta un izmantojama datu analīzē. Jāuzsver, ka ļoti 
daudzas pašvaldības norādījušas, ka informācijas pre-
cizēšana par tik ilgu laika periodu bijusi apgrūtināta, 
un tikai viena pašvaldība iebildusi pret jau apkopotās 
informācijas tālāku iespējamu izmantošanu pašvaldī-
bu savstarpējā salīdzināšanā.

par informācijas apkopošanas mērķi tika uzstādīti 
ieguldījumi fiziskajā infrastruktūrā (šā vārda plašākajā 
nozīmē), bet, tā kā centralizēti savāktajā informācijā 
par ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. 
eiropas savienības fondu, ieguldījumiem 2000.–2013. 
gadā pašvaldību investīciju projektos virkne valsts 
institūciju uzrādīja projektus, kas, ļoti iespējams, nav 
ieguldījumi fiziskajā infrastruktūrā, lps tomēr paļāvās 
uz pašvaldību sniegto informāciju un nav to izslēgusi. 
Apkopojot pašvaldību sniegtos precizējumus, nākas 
secināt, ka daudzas pašvaldības ir precīzi papildinā-
jušas savu realizēto projektu sarakstus ar vēl citiem 
projektiem, kaut dažos gadījumos tie nav ieguldījumi 
fiziskajā infrastruktūrā. Šie projekti netika izslēgti no 
kopējā saraksta, balstoties uz apsvērumu, ka lielāks 
informācijas apjoms vienmēr ir noderīgāks un, pub-
liskojot pilnīgi visu pašvaldību iesniegto un precizēto 

projektu sarakstu, katram šīs informācijas tālākam lie-
totājam pašam ir iespējams iedziļināties informācijas 
detaļās.

tā kā ieguldījumi absolūtos ciparos ir tikai viens no 
raksturlielumiem, lai uzsāktu un iedrošinātu šīs apko-
potās informācijas tālāku izmantošanu, kā arī cerot uz 
tās precizēšanu un pilnveidošanu, lps veikusi iegul-
dījumu robustu salīdzinājumu starp pašvaldībām, 
salīdzinājumiem izvēloties ieguldījumu atspoguļoša-
nu uz vienu konkrētās pašvaldības platības kvadrāt-
kilometru (statistikas pārvaldes dati), kā arī ieguldī-
jumu atspoguļošanu uz vienu konkrētās pašvaldības 
iedzīvotāju, iedzīvotāju skaita raksturošanai izvēloties 
2013. gada sākumu (pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes dati, kas izmantoti 2014. gada pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas aprēķinā).

Ar lps apkopoto informāciju un grafiskajiem attēliem 
varat iepazīties latvijas pašvaldību savienības mājas-
lapā: www.lps.lv.

sagatavojuši sanita šķiltere, andra Feldmane, 
zane zvaigzne un jānis upenieks
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Apzīmējumi
Latvijas novadi un republikas nozīmes pilsētas
Valsts budžets 1995-2013

0,00 - 976 839,00

976 839,00 - 2 286 756,00

2 286 756,00 - 4 459 041,00

4 459 041,00 - 8 090 326,61

8 090 326,61 - 11 745 979,47

valsts budžeta investīciju apjoms pašvaldību projektos 
no 1995. līdz 2013. gadam (latos)
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No LPS vadības ziņojuma

latvijas pašvaldību savienība (lps) atrodas Rīgā, 
Mazajā pils ielā 1, lv 1050;
e–pasta adrese: lps@lps.lv;
tālruņi: 67226536, 29446566;
fakss: 67212241.

organizācija reģistrēta Rīgā 1993. gada 17. novembrī 
latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 
lv40008020804.

andris jaunsleinis ievēlēts par lps priekšsēdi lps 24. 
kongresā Aucē 2013. gada 9. augustā.

latvijā pavisam ir 119 pašvaldības – deviņas republikas 
pilsētas un 110 novadu.
latvijas pašvaldību savienības biedres ir 118 pašvaldī
bas: deviņas republikas pilsētas un 109 novadi.
viena pašvaldība – krāslavas novads – nav lps biedre.

lps galvenais uzdevums ir pašvaldību interešu pār-
stāvniecība valdībā, kā arī citās latvijas un starptau-
tiskās institūcijās.
lps dome izvirza latvijas pašvaldību pārstāvjus 
eiropas vietējo un reģionālo varu kongresā (clRAe) 
un eiropas savienības Reģionu komitejā (Rk).
lps ir arī vispasaules pašvaldību organizācijas (iUlA) 
dalībniece.

lps izstrādā pašvaldību savienības viedokli latvijas 
pašvaldību politikā atbilstoši pašvaldību un to apvie-
nību priekšlikumiem.
lps sniedz juridisku un metodisku palīdzību paš-
valdībām latvijā un nodrošina tās ar nepieciešamo 
informāciju un pakalpojumiem.

lps koordinē un palīdz pašvaldībām atrast sadar-
bības partnerus eiropā un citās pasaules valstīs. lps 
Ārējo sakaru nodaļa sniedz pašvaldību politiķiem un 
darbiniekiem gan konsultācijas, gan informāciju par 
citu valstu pašvaldībām, kā arī citu valstu pašvaldības 
var saņemt aktuālu informāciju par dažādiem jautāju-
miem, kas skar pašvaldību darbību latvijā. lps admi-
nistrācijas darbinieki darbojas kā eksperti dažādu es 
un citu starptautisku projektu īstenošanā.

lps pārstāvniecība briselē koordinē lps lobēšanas akti-
vitātes eiropas savienībā un nodrošina sekretariāta funk-
cijas es Reģionu komitejas locekļiem. pārstāvniecība 
arī koordinē viedokļu izstrādi es Rk izskatāmajos jau-
tājumos un līdzdalību vietējo un reģionālo pašvaldību 
padomes (ceMR) darba grupās un priekšlikumu saga-
tavošanu ceMR izskatāmajos jautājumos.

lps augstākais lēmējs – kongress – notika 2013. gada 
9. augustā Aucē, un tas bija 24. pēc kārtas. lps 24. 
kongress bija tiesīgs lemt, jo tajā bija pārstāvēta vairāk 
nekā puse lps biedru. kongresa lēmumus pieņēma 
ar klātesošo delegātu balsu vairākumu.

kongresu starplaikos lps darbu vada dome, kas kopš 
2013. gada 9. augusta pulcējusies četrās sēdēs. dome 
pieņēmusi lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu.

lps valde vada pašvaldību savienības darbu domes 
starplaikos. laikposmā starp kongresiem valde pulcē-
jusies deviņās sēdēs. valde pilnvarojusi lps pārstāv-
jus pārstāvēt pašvaldību savienību un paust viedokli 
konkrētos jautājumos lR saeimā, Ministru kabinetā 
un citās valsts pārvaldes institūcijās.

revīzijas komisija pēc kongresā apstiprinātā noliku-
ma kontrolē lps domes, valdes un administrācijas 
finansiālo darbību, lps kongresa, domes un valdes 
lēmumu izpildi un lps statūtu ievērošanu. Revīzijas 
komisija sniegusi atskaiti lps 24. kongresam.

latvijas pašvaldību savienībā pastāvīgi darbojas piecas 
komitejas – finanšu un ekonomikas jautājumu komite-
ja, tehnisko problēmu komiteja, Reģionālās attīstības 
un sadarbības komiteja, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteja un veselības un sociālo jautājumu komiteja 
un trīs apakškomitejas – bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomiteja, sporta jautājumu apakško-
miteja un informātikas jautājumu apakškomiteja.

lps ietvaros darbojas šādas apvienības: latvijas Novadu 
apvienība, latvijas piekrastes pašvaldību apvienība un 
latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija.

latvijas pašvaldību savienības administrācija darbo-
jas pēc lps domes apstiprinātā nolikuma, aizstāvot 
pašvaldību intereses valsts varas un pārvaldes institū-
cijās un gatavojot atzinumus valdības izstrādātajiem 
tiesību aktu projektiem.

lps administrācija organizē sarunu protokola sagata-
vošanu ar valdību, kā arī analizē problēmas pašvaldību 
darbības laukā un piedāvā to apspriešanu politiķiem.

kongresu starplaikos lps darbinieki 149 reizes devu-
šies uz latvijas pašvaldībām, kur tikušies ar pašval-
dību vadītājiem, deputātiem un darbiniekiem, lai 
nodrošinātu pašvaldības ar tām nepieciešamo infor-
māciju, izstrādātu lps viedokli latvijas pašvaldību 
politikā atbilstoši pašvaldību un to apvienību priekš-
likumiem, kā arī lai iepazītos ar pašvaldību pieredzi 
dažādu jautājumu risināšanā un gatavotu publikācijas 
lps žurnālam “logs”.

latvijas pašvaldību 
savienībā
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lps dibināts uzņēmums ir siA “pkc”. lps ir dalībniece 
biedrībā “latvijas pašvaldību mācību centrs”.

latvijas pašvaldību savienība kongresu starplaikā īste-
nojusi vairākus projektus:

saskaņā ar dāvinājuma (ziedojuma) līgumu vAs – 
“latvenergo” sociālās palīdzības programmas 
realizācija trūcīgajām un citām mazaizsargātajām 
ģimenēm ar bērniem;
projekts “iepazīstam koku visu reģionu pašvaldī-– 
bās Meža dienās 2013” saskaņā ar līgumu ar lauku 
atbalsta dienestu par valsts atbalsta saņemšanu;
koordinēšanas darbs lielās talkas organizēšanā;– 
konkursa “eiropas gada pašvaldība 2013” organi-– 
zēšana sadarbībā ar eiropas komisijas pārstāvnie-
cību latvijā, kultūras ministriju, veselības minis-
triju, labklājības ministriju, izglītības un zinātnes 
ministriju un vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju ar mērķi veicināt pašvaldību 
atbalstu iedzīvotāju integrācijai, kultūrai, vese-
līga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī eiropas 
savienības vērtību popularizēšanai un sabiedrības 
iesaistei starptautiskā sadarbībā;
sadarbībā ar Nīderlandes fondu – koninklijke 
nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij 
(kNhM) projekts “sabiedrība ar dvēseli – latvija”;
gRisi projekts – lauku ģeomātikas informācijas – 
sabiedrības iniciatīva (eiropas komisijas iNteRReg 
ivc programmas 4. uzsaukuma ietvaros atbal-
stīts projekts), kura mērķis ir pilnveidot attīstības 
politikas lauku teritorijās, izmantojot ģeomātiskās 
informācijas rīkus;
4poWeR – (Policy and Public–Private Partnerships 
for offshore Wind energy) projekts, kura mērķis 
– sagatavot es piekrastes reģionus vēja enerģi-
jas izmantošanas attīstībai, izmantojot zināšanu, 

labās prakses un pieredzes apmaiņu;
projekts “Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai – 
ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” 
igaunijas–latvijas–krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas eiropas kaimiņattiecību un partne-
rības instrumenta ietvaros 2007.–2013. gadā, kura 
mērķis – attīstīt ilgtspējīgu sadarbību starp latvijas 
pašvaldību savienību un asociāciju “ļeņingradas 
reģiona pašvaldību padome”, veicināt sociālo dia-
logu starp iedzīvotājiem un vietējām pašvaldībām 
lauku apvidos un paaugstināt vietējo pašvaldī-
bu kapacitāti, ceļot to kvalifikāciju ar apmācību 
un pieredzes apmaiņas palīdzību un izmantojot 
labas pārvaldības principus;
projekts “lietpratīga pārvaldība un latvijas pašval-– 
dību veiktspējas uzlabošana” Norvēģijas finanšu 
instrumenta ietvaros, kura mērķis ir stiprināt insti-
tucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālā līmenī;
projekts “Working together for development”, – 
kura mērķis – stiprināt pašvaldību asociāciju lomu 
attīstības politikas īstenošanā un veicināt to dar-
bību starptautiskā līmenī – gan eiropā, gan ārpus 
tās;
projekts “plAtfoRMA”, kura mērķis – pašvaldī-– 
bu un Nvo lomas stiprināšana attīstības politi-
kas īstenošanā, veicinot starpvalstu sadarbību un 
iepazīstinot ar labās prakses piemēriem;
twinning–  projekts “vit – ļoti nozīmīgā sadraudzī-
ba. brīvprātīgais darbs pašvaldībās”;
twinning–  projekts ““bee” – be european” – iedzī-
votāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā 
– labie piemēri.

sagatavojusi mudīte priede,
lps ģenerālsekretāre

lps domē
lps domes sastāvā ir 118 pašvaldību pārstāvji.

pārskatā periodā – no 2013. gada 9. augusta līdz 2014. 
gada 30. maijam – notikušas četras domes sēdes.

2013. gada 25. septembrī lps domes sēde notika 
divās daļās. sēdes atklātajā daļā piedalījās arī Ministru 
prezidents valdis dombrovskis un finanšu ministrs 
andris vilks.
lps dome izskatīja ministru kabineta un latvijas 
pašvaldību savienības 2014. gada vienošanās un 
domstarpību protokola projektu un vienbalsīgi 
nolēma nepilnvarot lps priekšsēdi to parakstīt, taču 
turpināt dialogu ar valdību kompromisa panākšanai 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē starp pašval
dībām un valsti.

par pašvaldību budžetu ieņēmumiem vidējā termi
ņā lps uzskata, ka, lai pašvaldībām tiktu nodrošināti 
pietiekami un pienākumiem proporcionāli finanšu 
resursi, būtu jāpalielina tām piekrītošā nodokļu daļa 
no visiem nodokļiem par vienu procentpunktu gadā, 
līdz 2020. gadā pašvaldību daļa sasniegtu 25% no 
tām piekrītošo nodokļu daļas.
lps arī turpinās prasīt līdzekļu novirzīšanu valsts 
autoceļu fondam, kas atbilstu 100% ieņēmumu no 
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un 30% ieņē-
mumu no akcīzes nodokļa par naftas produktiem.

18. decembrī domes sēdē, apspriežot es struk
tūrfondu izlietojuma plānu 2014.–2020. gadam, 
tika pieņemts lps domes lēmums par partnerības 
līgumu un līdzsvarotas attīstības iespējām, neat-
balstot ne partnerības līguma eiropas struktūrfondu 
un investīciju fonda 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam, ne darbības programmas “izaugsme un 
nodarbinātība” projekta iesniegšanu eiropas komisijā 
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un aicinot finanšu ministriju kā es fondu vadošo 
iestādi sadarbībā ar latvijas pašvaldībām pārstrādāt 
es struktūrfondu 2014.–2020. gada plānošanas perio-
da plānošanas dokumentus.
savā lēmumā lps dome aicināja jaunveidojamo 
valdību un politiskās partijas veikt pasākumus, kas 
kompensē partnerības līguma ietvaros neiekļauto:

nekavējoties izveidot valsts attīstības finansēju-– 
ma programmu, kurā nodrošinātas tās nacionālās 
prioritātes, kas nav iekļautas es uzdevumu sarakstā 
un tādējādi neietilpst partnerības līgumā, tajā skai-
tā nodrošinot pašvaldību iesaisti nacionālo priori-
tāšu īstenošanā ar kvotām katrai pašvaldībai;
atcelt normas, kas nepamatoti kavē valsts un paš-– 
valdību tiešo atbalstu uzņēmējdarbībai;
saglabāt valsts īpašumā finanšu institūciju, kas – 
spētu kreditēt konkurētspējīgu ekonomiku, tajā 
skaitā rūpniecības pārstrukturēšanu arī tad, ja 
ārvalstu bankām tas nav izdevīgi;
ik gadu palielināt pašvaldību daļu kopējos valsts – 
budžeta ieņēmumos, līdz tā sasniegs 25%, radot 
iespēju pašvaldībām īstenot tās vietējās investīciju 
un uzņēmējdarbības atbalsta prioritātes, kas nav 
iekļautas es vai valsts uzdevumu sarakstā.

lps priekšsēdis andris jaunsleinis atgādināja jau lps 
22. kongresā 2011. gada 20. maijā koknesē pieņemto 
rezolūciju “par attīstības vadības principu maiņu”, 
kurā prasīta kvota katrai pašvaldībai, kas izmantojama 
eS2020 noteiktajiem virzieniem.

2014. gada 15. janvārī lps domes sēdē piedalī-
jās arī tābrīža Ministru prezidenta amata kandidā-
te laimdota straujuma, un domnieki viņai pauda 
atbalstu kā premjera amata pretendentei un uzteica 
viņas vadītās zemkopības ministrijas darbu eiropas 
savienības fondu līdzekļu apsaimniekošanā.
Apspriežot es līdzekļu izmantošanas plānu 2014.–
2020. gadam, pašvaldības vienojās, ka partnerības 
līgumam un darbības programmām jāatbild uz 
diviem jautājumiem: kā konkrētais finansējums vei-
cinās uzņēmējdarbības un ekonomikas izaugsmi un 
kāds ir finansējuma teritoriālais pārklājums, turklāt 
tam jābūt vienmērīgam visā latvijas teritorijā.
domes sēdē izskatīja arī būvniecības likuma sagata
vošanas gaitu, un lps iestājās par termiņa pagarinā-
šanu, jo vēl nav izstrādāti vairāki ar šo likumu saistītie 
normatīvie akti.

13. martā domes sēdē piedalījās gan Ministru pre-
zidente laimdota straujuma, gan finanšu ministrs 
andris vilks, toreizējais vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs einārs cilinskis un vairāku 
ministriju atbildīgie darbinieki.
pirms tam lps valdes sēdē tika formulēti virkne 
jautājumu, uz kuriem pēc lps lūguma Ministru pre-
zidentes komanda bija gatava sniegt atbildes un 
skaidrojumus.
Aktuālākais jautājums pašvaldībām šobrīd ir 2015. 
gada budžeta sagatavošanas gaita un pašvaldību 
loma tajā. lps priekšsēdis Andris Jaunsleinis atgādi-
nāja, ka pašvaldības nav mierā ar to sarunu modeli, 

kāds bijis iepriekšējos gados, kad valdība uzklausīja 
pašvaldību savienības priekšlikumus un vēlmes, bet 
palika pie savas pozīcijas. viņš aicināja nākamā gada 
budžeta veidošanu balstīt uz kompromisu, uzsve-
rot, ka kompromiss ir tad, kad abas puses diskusijās 
panāk abām piemērotus risinājumus. Ministru prezi-
dente konkrētus skaitļus un proporcijas nesolīja, taču 
apliecināja, ka valdība sadarbosies ar pašvaldībām 
nākamā gada budžeta izveidē.
premjere atgādināja arī smagās sarunas ar lps vadītā-
ju saistībā ar plānoto elektroenerģijas tirgus atvērša
nu un kompensācijas mehānismu pašvaldībām un 
uzsvēra, ka liberalizācijai, kaut pagaidām tā atlikta, ir 
jānotiek un jāsagatavo iespēja elektroenerģijas tirgū 
ienākt citiem “spēlētājiem”.
Attiecībā uz eiropas savienības fondiem un to plā
nošanu finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
es fondu jautājumos armands eberhards uzsvēra, 
ka šoreiz mēģināts ieviest jaunu pieeju – nevis iegul-
dīt naudu kādā sektorā, bet lai sasniegtu uzņemtos 
mērķus – gan tos, ko par prioritāti noteikusi eiropa, 
gan tos, kas izvirzīti mūsu valsts Nacionālajā attīstības 
plānā. viens no lielākajiem ieguldījumiem paredzēts 
transporta infrastruktūras attīstībā (27%). pašvaldību 
iniciatīvām no fondiem plānota aptuveni ceturtā daļa 
(24%), nacionālajām iniciatīvām – 25% un uzņēmēj-
darbības attīstībai – 24%.
pašvaldības gaida arī valsts investīciju programmas 
atjaunošanu, tomēr premjerministre to nesolīja tuvā-
kajā laikā, vienīgi iespējams palielināt aizņēmumu 
limitus pašvaldībām.
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
einārs cilinskis pateicās pašvaldībām par līdzšinējo 
sadarbību, ko gan no ministrijas puses vērtēja visai 
kritiski, toties solīja, ka turpmāk tā būs labāka. viņš 
uzsvēra plānošanas reģionu nostiprināšanas nepie-
ciešamību, uzteicot latgales pieredzi.
domes sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes minis-
trijas valsts sekretāre sanda liepiņa, kura informē-
ja par profesionālās izglītības finansējumu un šo 
ie stāžu pārņemšanu pašvaldību īpašumā. izM uzde-
vums ir izstrādāt pašvaldību profesionālās izglītības 
iestāžu finansējuma modeli, tāpēc šogad ministrija 
aktualizēs programmu īstenošanas izmaksas profe-
sionālajā izglītībā un nākamgad jau sniegs piedāvāju-
mu, uzskatot, ka nepieciešams pāriet uz programmu 
finansēšanas principu.
vēl lps dome apsprieda veselības aprūpes finansēša
nas likuma tapšanas gaitu. Šobrīd tiek iesniegti priekš-
likumi otrajam lasījumam saeimā, kur speciāli izveidota 
darba grupa, kuras sastāvā ir arī lps pārstāvji.
tāpat domes sēdē pārrunāja jautājumu par iedzī-
votāju ienākuma nodokļa pārdali, par finansējumu 
pirmsskolas izglītībā nodarbināto pedagogu darba 
algām, par plānošanas reģionu attīstību un citus.
lps dome pieņēma lēmumu par grozījumiem 
novadu apvienības nolikumā, paplašinot tās valdes 
sastāvu.

sagatavojusi olga kokāne,
lps priekšsēža padomniece
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lps valdē

pārskata periodā starp lps 24 un 25. kongresu notiku-
šas deviņas valdes sēdes. valde apspriedusi un iztei-
kusi viedokli par pašvaldībām nozīmīgām tēmām, un 
ar ziņojumiem valdē uzstājušies komiteju priekšsē-
dētāji, lps priekšsēdis Andris Jaunsleinis un padom-
nieki.

2013. gada 26. augustā un 11. septembrī lps valde 
tikās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai apspries-
tu nākamā gada budžetu un sāktu darbu pie Ministru 
kabineta un latvijas pašvaldību savienības 2014. gada 
vienošanās un domstarpību protokola.

18. oktobrī latvijas pašvaldību savienības valdes 
sēdē izskatīja sarunu rezultātus ar finanšu ministriju 
par pašvaldību budžeta ieņēmumiem 2014. gadā, 
kā arī vidējā termiņā un lēma par Mk un lps 2014. 
gada vienošanās un domstarpību protokola nostād-
nēm.

5. novembrī valde apsprieda un pieņēma izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas sagatavoto lēmumu 
par atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm.
sakarā ar izmaiņām pilsonības iegūšanas kārtībā, 
paredzot solījuma nodošanu svinīgos apstākļos, 
valde atbalstīja pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes Naturalizācijas pārvaldes aicinājumu pašval-
dībām piedalīties ar telpu iznomāšanu un citām 
aktivitātēm tad, kad topošais pilsonis zvērēs uzticību 
latvijas valstij.
tāpat valde aicināja pašvaldības piedalīties karogu 
alejas “lepni zem latvijas karoga” veidošanā festivāla 
“staro Rīga” laikā.
valde apsprieda un pozitīvi novērtēja konkursa 
“eiropas gada pašvaldība 2013” norisi un rezultātus, 
kā arī nolēma to turpināt 2014. gadā.

10. decembrī, apspriežot jautājumu par būvniecības 
procesu un valsts un pašvaldību atbildību, valde 
uzdeva padomniekiem turpināt saeimā uzturēt un 
akcentēt prasību par personīgās atbildības nodalīša-
nu būvniecībā, kā arī lps tehnisko problēmu komi-
tejas sēdē izskatīt jautājumu par izglītības un prasību 
samērīgumu būvuzraugiem, pieaicinot pārstāvjus no 
RtU un būvinženieru asociācijas.

valdes sēdēs piedalījušies arī pārstāvji no ministrijām. 
tā, piemēram, 7. janvārī ar lps valdi tikās finanšu 
ministrijas valsts sekretāra vietnieks essfk jautājumos 
armands eberhards un es fondu stratēģijas depar-
tamenta direktors edgars šadris, kuri iepazīstināja 
ar eiropas komisijas uzstādījumiem un mūsu valsts 
pārstāvju iebildumiem.
valde arī sagatavojusi virkni priekšlikumu apsprieša-
nai lps domes sēdēs, tajā skaitā par lps ieņēmumu 
un izdevumu tāmi 2014. gadam, kā arī nozīmīgus 

lēmumu projektus, piemēram, par partnerības līgu-
mu un līdzsvarotas attīstības iespējām.

4. februārī lps valdē notika saruna ar toreizējo vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru eināru 
cilinski, kurā apsprieda veselības aprūpes finansē-
šanas likumprojektu, būvniecības un to pavadošo 
dokumentu paketes projektus, grozījumu projektu 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, 
zemes pārvaldības likumprojektu, grozījumus liku-
mā “par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un 
atkritumu apsaimniekošanas problēmas.

4. marta sēdē valde apsprieda un pieņēma lēmumu 
par Novadu apvienības valdes izstrādāto lēmuma pro-
jektu “par atbalsta instrumenta nepieciešamību uzņē-
mējdarbības attīstībai”, pamatojot to ar izaicinājumiem 
publiskās infrastruktūras kvalitātē un ar to saistītām 
loģistikas izmaksām, tāpat apzinoties, ka industriālās 
teritorijas, kam ir nesakārtoti pievadceļi un nepilnīgas 
inženierkomunikācijas, ir ne tikai nacionālas un reģio-
nālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, bet arī 
pilnīgi visās pašvaldībās ārpus t.s. 9 + 21 modeļa.
valde, pamatojoties uz Novadu apvienības valdes 
lēmumu, pieņēma lēmumu par uzņēmējdarbības 
atbalstu novados, aicinot Ministru kabinetu izveidot 
valsts atbalsta mērķprogrammu uzņēmējdarbības 
atbalstam 2015.–2020. gadā un iekļaut tajā papildu 
līdzekļus esošo industriālo zonu pielāgošanai un ceļu 
un inženierkomunikāciju sakārtošanai līdz ražošanas 
objektiem.

vairākās sēdēs valde apspriedusi un diskutējusi par 
grozījumiem pašvaldību attīstības vadlīnijās, tāpat 
apspriedusi un akceptējusi lps 25. kongresa rezo-
lūcijas projektu par priekšlikumiem politisko partiju 
priekšvēlēšanu programmām.

8. aprīlī lps valde reģistrēja un uzņēma latvijas 
pašvaldību savienības sastāvā rīgas pilsētas pašval
dību.

sagatavojusi olga kokāne,
lps priekšsēža padomniece
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andris jaunsleinis,
lps priekšsēdis un komitejas priekšsēdētājs,

sanita šķiltere un lāsma ūbele,
lps padomnieces finanšu un ekonomikas jautājumos

lps finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā dar-
bojas vairāk nekā 100 pašvaldību politiķu un darbi-
nieku. komitejas priekšsēdētājs ir lps priekšsēdis 
andris jaunsleinis, priekšsēdētāja vietnieki – Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs aleksandrs lielmežs 
un ogres novada domes deputāts edvīns bartkevičs. 
komitejas darbu organizē lps padomnieces sanita 
šķiltere un lāsma ūbele.

finanšu un ekonomikas jautājumu komitejai pie
kritīgo jautājumu loks ir plašs un daudzveidīgs – tā 
nodarbojas ar nodokļu un nenodokļu politikas un 
ieņēmumu, valsts budžeta mērķdotāciju un dotāciju, 
pašvaldību aizņēmumu un galvojumu, grāmatve-
dības, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, sabiedris-
kā sektora atlīdzības politikas, Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra, zemesgrāmatas, nekustamo īpašumu 
kadastrālās vērtēšanas sistēmas, es struktūrfondu un 
kohēzijas fonda un citiem jautājumiem, kas skar paš-
valdību budžetu un finanšu jomu.

komitejas ikdienas darbs saistīts ar pašvaldību priekš-
likumu īstenošanu normatīvo aktu pilnveidošanai un 
ministriju sagatavoto normatīvo aktu projektu (likum-
projekti un Ministru kabineta noteikumu projekti) 
izvērtēšanu un pozīcijas aizstāvēšanu – pašvaldību 
informēšana, priekšlikumu un iebildumu apzināšana, 
piedalīšanās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs, 
Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta 
sēdēs, saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komi-
sijas sēdēs, līdzdarbošanās saeimas un ministriju 
veidotajās darba grupās par pašvaldībām aktuāliem 
jautājumiem u.tml.

finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas uzma-
nības centrā šajā pārskata periodā bija jautājumi, 
kas saistīti ar prognozējamiem un pašvaldību pie-
nākumiem atbilstošiem pašu finanšu resursiem un 
eiropas savienības fondu finansējumu 2014.–2020. 
gada es fondu plānošanas periodā.

Jautājums par publisko resursu sadali starp centrālo 
varu un pašvaldībām bija viens no būtiskākajiem 
lps un valdības sarunās par 2014. gada budžetu. 
pašvaldību savienība atbilstoši 2013. gada 27. februāra 
lps domes rezolūcijai “par stabilām valsts un pašval-
dību budžeta proporcijām” prasīja noteikt pašvaldī-
bām piekrītošo nodokļu ieņēmumu daļu (proporciju) 
no kopējiem nodokļu ieņēmumiem valstī (ieskaitot 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2. 
pensiju līmenī) un ik gadu, sākot jau no 2014. gada, 
palielināt pašvaldību nodokļu ieņēmumu daļu par 
vienu procentpunktu gadā, kamēr tā sasniegtu 25% 
no valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmu-
miem. lps prasības izpilde nodrošinātu proporcio-
nalitātes principa ievērošanu starp valsts un pašvaldī-
bu finanšu iespējām un darbotos ilgtermiņā – proti, 
palielinoties nodokļu ieņēmumiem valstī kopumā, 
pieaugtu arī pašvaldībām pieejamais līdzekļu apjoms; 
attiecīgi krīzes laikos, sarūkot kopējiem ieņēmumiem, 
pašvaldību budžeti samazinātos proporcionāli. Šāds 
princips ir ļoti vienkāršs, visiem ieinteresētajiem viegli 
aprēķināms un pārbaudāms. vienlaikus tas rada stabi-
litāti un prognozējamību resursu sadalē gan centrāla-
jai valdībai, gan pašvaldībām.

Atbildot uz pašvaldību prasību, Finanšu ministrija 
piedāvāja citu mehānismu valsts budžeta un paš-
valdību budžeta salīdzināšanai, par pamatu ņemot 
pašvaldību budžeta ieņēmumu (nodokļu ieņēmumu 
un atsevišķu valsts budžeta transfertu) salīdzināšanu ar 
daļu no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunk-
cijām. Šāds ministrijas piedāvājums tika noraidīts, jo 
tam ir daudzas nepieņemamas nepilnības, kuru ietek-
mē abu budžetu salīdzināšanas formula ļauj valsts 
budžeta vidējo pieauguma tempu vidējā termiņā 
uzrādīt mazāku par patieso, kas savukārt nozīmē to, 
ka valdība apņemtos palielināt pašvaldību budžetus 
mazākā mērā, nekā tas tiktu darīts valsts pusē.

citu veidu, kā salīdzināt valsts un pašvaldību budže-
tus, valdība nepiedāvāja, bet arī neatbalstīja lps 
priekšlikumu par proporcijas noteikšanu, līdz ar to 
jautājums par pašvaldību budžetu ieņēmumiem 
vidējā termiņā joprojām ir atklāts un risināms turp-
mākajās sarunās. tas ir ļoti būtisks, jo iezīmējas ten-
dence pašvaldībām piekrītošo nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaram valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmu-
mos (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas 2. pensiju līmenī) samazināties. 2013. 
gadā pašvaldību daļa kopējos nodokļu ieņēmumos 
bija 18,97%, 2014. gadā tā prognozēta 18,5%, bet 
2015. un 2016. gadā saskaņā ar likumu “par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam” 
– attiecīgi 18,1% un 17,8%.

lps Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejā
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sarunās par 2014. gada budžetu netika panākta vie-
nošanās arī par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (iin) 
pārdali pašvaldībām. lai kompensētu iiN pasākumu 
(palielināts neapliekamais minimums un atvieglo-
jums par apgādībā esošu personu) fiskālo ietekmi 
uz pašvaldību budžetu, kas lēšama ap 48 miljoniem 
eiro, sākotnējā prasība bija pašvaldībām piekrītošo 
iiN ieņēmumu daļu palielināt no 80% uz 84%. lps 
domes sēdē tika izteikts kompromisa piedāvājums 
– kompensēt daļu no negatīvās fiskālās ietekmes paš-
valdību budžetam un noteikt iiN ieņēmumu propor-
ciju starp pašvaldībām un valsti attiecīgi 82% un 18%, 
kas nozīmētu proporcionālāku iiN pasākumu fiskālās 
ietekmes sadali starp valsts un pašvaldību budžetu. 
Šāda soļa rezultātā pašvaldības kopumā papildus 
iegūtu apmēram 27 miljonus eiro prognozētajos iiN 
ieņēmumos.

iiN pasākumu negatīvā fiskālā ietekme uz valsts un 
pašvaldību budžetu ir būtiski atšķirīga – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis ir galvenais pašvaldību ieņēmu-
mu avots un veido 85% no visiem nodokļu ieņē-
mumiem pašvaldību budžetā, bet valsts budžetā šis 
nodoklis sastāda tikai 5% no nodokļu ieņēmumu 
kopsummas. līdz ar to jebkādām darbībām, kas 
samazina iiN ieņēmumus, ir liela ietekme uz pašval-
dību ieņēmumiem kopumā, taču uz valsts budžeta 
ieņēmumiem – salīdzinoši maza. Nesaskaņas starp 
valdību un pašvaldībām par 2014. gada budžetu 
rezultējās lps domes vienbalsīgā lēmumā nepilnva-
rot lps priekšsēdi parakstīt Ministru kabineta un lps 
2014. gada vienošanās un domstarpību protokola 
projektu, un tas uzskatāms par ārkārtēju gadījumu. 
tikpat spraigas sarunas gaidāmas arī šogad par 2015. 
gada budžetu, jo nākamajā gadā plānots samazināt 
iiN likmi līdz 23%, bet 2016. gadā – līdz 22%.

papildu drauds pašvaldību iiN ieņēmumiem ir 
veselības ministrijas virzītais veselības aprūpes finan
sēšanas likumprojekts, kas saeimā pieņemts pirmajā 
lasījumā. lps izdevās panākt, ka veselības ministrija 
atsakās no idejas noteikt valsts veselības apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas 3,65% apmērā, vienlaikus 
samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi vēl 
par četriem procentpunktiem (tas nozīmētu, ka iiN 
likme 2016. gadā varētu būt tikai 18%), taču neizdevās 
panākt, ka valsts veselības apdrošināšanas obligātās 
iemaksas vispār netiek saistītas ar iiN. likumprojektā, 
kas iesniegts saeimā, ir paredzēts, ka par valsts vese-
lības apdrošināšanas obligātajām iemaksām uzskatā-
ma valsts budžetam piekritīgā iiN ieņēmumu daļa.

lps sagatavoja un iesniedza saeimas budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisijai un sociālo un darba 
lietu komisijai (atbildīgajām komisijām) likumprojek-
ta “veselības aprūpes finansēšanas likums” otrajam 
lasījumam vairāk nekā desmit priekšlikumus, kā arī 
nosūtīja tos visām saeimas frakcijām. lps pozīcija 
šajā jautājumā ir nemainīga – līdzīgi kā igaunijā valsts 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ir jāsais-
ta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto (vsAo) 

iemaksu aprēķināšanas faktu vai veselības aprūpes 
sistēmai jānovirza nākamajos gados plānotais sociālās 
apdrošināšanas iemaksu likmes pieaugums fondēto 
pensiju shēmā (2%), kas veselības nozarei papildus 
dotu vairāk nekā 100 miljonus eiro. valsts budžetam 
piekritīgās iiN daļas iezīmēšana veselības aprūpes 
nozarei nedos papildu finansējumu, jo šī daļa tiek 
ievērtēta kopējā veselības budžetā, par kura lielu-
mu plānots lemt katru gadu, izskatot nākamā gada 
budžetu. lps savu pozīciju turpina aizstāvēt saeimā 
izveidotajā darba grupā veselības aprūpes finan-
sēšanas likumprojektam uz otro lasījumu iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšanai.

Uzskatām, ka valsts veselības apdrošināšanas obli
gāto iemaksu sasaistei ar vsao iemaksām ir virkne 
priekšrocību:

valsts obligātā veselības apdrošināšana pēc savas – 
būtības atbilst sociālās apdrošināšanas sistēmas 
raksturam un pamatprincipiem – apdrošināšanas 
sistēmas dalībnieku savstarpēja palīdzība (solida-
ritāte);
vienlīdzības principa ievērošana (visi apdrošinātie – 
tiesīgi saņemt vienāda līmeņa veselības aprūpes 
pakalpojumus tiem nepieciešamajā apjomā);
pakalpojums tiek saņemts kā atbilde uz veikta-– 
jām iemaksām, vienlaikus iemaksas apjoms netiek 
diferencēts atkarībā no saslimšanas riska vai citiem 
faktoriem;
valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā jau ir per-– 
sonificēta uzskaite attiecībā uz iemaksu maksātā-
jiem;
sistēmā ir uzkrāta vēsturiskā informācija par katru – 
iemaksu veicēju;
valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā jau pastāv – 
kārtība, kādā persona var brīvprātīgi pievienoties 
valsts sociālajai apdrošināšanai, līdz ar to nebūtu 
nepieciešams veidot paralēlu brīvprātīgās pievie-
nošanās shēmu valsts veselības apdrošināšanas 
sistēmai;
sasaiste ar vsAo iemaksām nodrošinātu mazākas – 
valsts veselības apdrošināšanas modeļa ieviešanas 
un administrēšanas izmaksas u.c.

laikposmā kopš iepriekšējā lps kongresa noritē-
jis intensīvs darbs pie 2014.–2020. gada plānoša
nas perioda eiropas savienības struktūrpolitikas 
finansēšanas fondu plānošanas dokumentu pro
jektu sagatavošanas. par partnerības līguma projekta 
versijām (četras versijas ar vairākām apakšversijām), 
darbības programmas versijām (septiņas versijas ar 
vairākām apakšversijām) un darbības programmas 
papildinājuma versiju lps kopumā izteikusi iebildu-
mus vairāk nekā uz 110 lappusēm un piedalījusies 
šo iebildumu izskatīšanas sanāksmēs, aizstāvot paš-
valdību viedokli gan pagaidu uzraudzības komitejā, 
gan Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā. 
tāpat atzinumi sniegti par eiropas savienības struk-
tūrfondu un kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plā-
nošanas perioda vadības likumprojektu, kā arī citiem 
ar fondu vadību saistītiem dokumentu projektiem.
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lai arī Ministru kabinets plānošanas dokumentu pro-
jektos nav tiešā veidā ņēmis vērā lps 22. kongre-
sa rezolūciju “par attīstības vadības principu maiņu” 
(2011. gada 20. maijā koknesē), kā arī tikai daļēji ņemts 
vērā lps 2013. gada 18. decembra domes lēmums 
“par partnerības līgumu un līdzsvarotas teritorijas attīs-
tības iespējām”, tomēr pozitīvi jāvērtē gan finanšu 
ministrijas veiktie uzlabojumi plānošanas dokumen-
tos, gan ministru kabineta uzdotais ministrijām (Mk 
2014. gada 4. februāra protokols Nr. 7, 48.§):

specifisko atbalsta mērķu īstenošanai sagatavot – 
vajadzību analīzi, no tās izrietošus kritērijus un 
sasniedzamos rādītājus teritoriālā sadalījumā;
sagatavot teritoriālo kartējumu;– 
noteikt indikatīvās rezultāta rādītāju vērtības, kurās – 
tiks iekļauti mērījumi, kas raksturo valsts rīcībā 
esošo datu automatizētu izmantošanu pašvaldī-
bās, valsts informāciju sistēmu datu savstarpē-
jo savietojamību, nodrošināt tālāku sistemātisku 
datu uzkrāšanu un analīzi pašvaldību sadalījumā 
un paredzēt sasniedzamos rādītājus reģionālā 
sadalījumā u.c.

Šie Ministru kabineta uzdevumi pēc būtības atbilst 
lps 2014. gada 21. janvāra vēstulē Nr. 0820131832/
A272 lūgtajam:

sagatavot detalizētu vajadzību analīzi teritoriālā – 
līmenī/griezumā;
no šīs analīzes izrietošos apsvērumus iekļaut spe-– 
cifiskā atbalsta mērķa īstenošanas aprakstā/pie-
teikumā;
atbilstoši šai analīzei definēt nacionālajā līmenī – 
sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasnie-
dzamās vērtības teritoriālā līmenī;
atbilstoši šai analīzei noteikt indikatīvo/ilustratīvo – 
katra specifiskā atbalsta mērķa finansējuma terito-
riālo sadalījumu;
projektu iesniegumu atlases kritērijos un Ministru – 
kabineta noteikumos ietvertajos ieviešanas nosa-
cījumos ņemt vērā gan šo analīzi, gan teritoriāli 
sasniedzamos rezultātus;
atbilstoši šai analīzei un teritoriāli sasniedzama-– 
jiem rezultātiem paredzēt datu tālāku vākšanu un 
sistemātisku analīzi.

tomēr bažas joprojām raisa, vai eiropas savienības 
finansējuma sadalē tiks ievēroti divi principi – patiess 
atbalsts uzņēmējdarbībai un teritoriālais princips. 
Joprojām nav veikts ministriju resorisko programmu 
teritoriālais kartējums pašvaldību līmenī, kā arī nav 
noteikti katrā specifiskajā atbalsta mērķī sasniedza-
mie rezultāti katras pašvaldības līmenī. ļoti jācer, ka 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(vARAM) centieni nodrošināt es fondus katrā pašval-
dībā vainagosies ar panākumiem.

Joprojām aktuāla ir jaunas pašvaldību finanšu izlī
dzināšanas sistēmas izveide, ko uzdots izstrādāt 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
diemžēl varam sagatavotie priekšlikumi jaunam 
aprēķina modelim piedāvā izmaiņas, kas samazina 

pašvaldību finanšu neatkarību, līdz ar to nav atbalstā-
mi. tā, piemēram, viens no ierosinājumiem paredz 
būtiski mainīt līdzšinējo iiN ieņēmumu sadales prin-
cipu – nodokļa maksājumus ieskaita tās pašvaldī-
bas budžetā, kur nodokļa maksātājs dzīvo (nodoklis 
nonāk teritorijā, kuras iedzīvotāji to ir samaksājuši). 
tiek piedāvāts iiN dalīt arī pēc citiem kritērijiem 
– pēc pašvaldību izdevumus raksturojošiem kritēri-
jiem, pēc izlīdzināto ieņēmumu līmeņa iepriekšējos 
gados u.tml. iiN ieņēmumu sadales maiņas rezultā-
tā zūd saikne starp pašvaldības teritorijā dzīvojošo 
cilvēku nomaksāto nodokļa apjomu un pašvaldības 
ieņēmumiem, pēc būtības daļa no iiN ieņēmumiem 
kļūst par valsts budžeta dotāciju, kā rezultātā savukārt 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma kļūst viegli 
ietekmējama no valdības puses.

lps prasības vARAM, izstrādājot jaunu pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas sistēmu, ir atbilstošas 2013. 
gada 27. februārī lps domes sēdē pieņemtajā rezo-
lūcijā “par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli” 
noteiktajām:

saglabāt sistēmas pēctecību;– 
finanšu nepieciešamību noteikt proporcionāli visu – 
nodokļu kopsummai, ieskaitot valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas 2. pensiju līmenī;
papildus četriem demogrāfiskajiem izlīdzināšanas – 
kritērijiem ieviest piekto objektīvo kritēriju – teri-
torija;
ieviešot piekto kritēriju un palielinot kopējās paš-– 
valdību finanšu nepieciešamības proporciju, vie-
nādots aprēķina algoritms republikas pilsētām un 
novadiem;
atteikšanās no pašvaldību dalījuma grupās (repub-– 
likas pilsētas, novadi) un teritorijas kritērija ievie-
šana veicama, tikai nodrošinot pietiekamu valsts 
budžeta dotāciju, lai kompensētu novadu pašval-
dību ieņēmumu samazinājumu.

finanšu nepieciešamības piesaiste nodokļu ieņēmu-
miem valsts konsolidētajā kopbudžetā pasargātu paš-
valdības no straujiem budžetu kritumiem, jo, samazi-
noties pašvaldību ieņēmumiem, attiecīgi būtu jāpalie-
lina valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondam.

pēc vairāk nekā trīs gadu diskusijām saeima beidzot 
atbalstīja lps iniciatīvu un precizēja nekustamā īpa
šuma nodokļa piemērošanu, viennozīmīgi nosakot, 
ka komersantu īpašumā esošajām dzīvojamajām tel-
pām, kas nav izīrētas fiziskām personām dzīvošanai, 
ir jāpiemēro 1,5% likme. turklāt šīs normas adminis-
trēšanai nepieciešamos datus strukturētu datu lauku 
veidā pašvaldībām nodod zemesgrāmata.

tāpat pēc vairāk nekā divu gadu diskusijām ar nekus
tamā īpašuma nodokli tiek aplikti līdz šim neaplie-
kamie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, ja 
valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir 
nosūtījusi pašvaldībai atzinumu, ka konkrētais nekus-
tamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši kultūras 
pieminekļu aizsardzības prasībām.
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pērn pašvaldības pirmo reizi saņēma valsts informāci
ju sistēmu savietotāja automatizēti savietotos datus, 
kas nepieciešami, lai piemērotu nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm. savietotāja 
izstrāde “lieliski” uzrādīja gan valsts informāciju sis-
tēmu tehniskās, gan juridiskās, gan datu korektuma 
problēmas, ko līdz šim iestādes netika atzinušas, bet 
ar ko ikdienā saskaras ikviena pašvaldība.

2013. gada beigās atbilstoši Ministru kabineta uzdevu-
mam par nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ar 
valsts ieņēmumu dienesta (vid) rīcībā esošo informā-
ciju par nodokļa maksātāja apliekamajiem un neaplie-
kamajiem ienākumiem pašvaldības pirmo reizi ieguva 
reālu iespēju tiešsaistē saņemt datus no vid, tomēr 
jāatzīst, ka vid piedāvātais datu klāsts vēl ne tuvu 
neatbilst pašvaldību vajadzībām, kā arī neatbilst paša 
Ministru kabineta solītajam ikgadējā sarunu procedūrā.

Jāatzīmē arī tas, ka valsts zemes dienests beidzot 
atzinis, ka tirgus analīze liecina par būtiskām cenu 
atšķirībām starp dzīvokļiem padomju laikā celtajās 
daudzdzīvokļu ēkās un ēkās, kas, izmantojot jau 
modernākus materiālus un tehnoloģijas, būvētas pēc 
2000. gada, tomēr kadastrālajās vērtībās šīs atšķi-
rības neatspoguļojas. lps cer, ka šī neatbilstība tiks 
novērsta jau šogad un valsts zemes dienests primāri 
nodrošinās kadastrālo vērtību tuvinājumu tirgus vērtī-
bām ekskluzīvo īpašumu segmentā.

lps lūgusi valdībai nodrošināt, lai valsts reģistri ievē-
rotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 64. 
pantā noteikto, ka visu veidu norādēs uz kadastra 
objektu valsts informācijas sistēmās un dokumentos 
lieto tam piešķirto kadastra apzīmējumu. tā, piemē-
ram, zemkopības ministrija jau attiecīgi sakārtojusi 
prasības veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzē-
jiem. konceptuāla izpratne ir panākta no finanšu 
ministrijas par nepieciešamību nodokļu maksātāju 
struktūrvienību reģistrācijā izmantot kadastra apzī-
mējumus, kā arī par nepieciešamību šāda veida infor-
māciju tiešsaistē nodot pašvaldībām.

zemesgrāmatas un kadastra reģistra datu savstarpē-
jās precizitātes nodrošināšanā gaidāmi uzlabojumi, 
jo tieslietu ministrija beidzot uzsākusi šo divu reģistru 
likumdošanas un procedūru savstarpējo salāgošanu, 
kaut gan tās temps varētu būt daudz ātrāks.

liels darba apjoms ieguldīts dažādās tieslietu minis
trijas darba grupās – gan par piespiedu dalītā īpa-
šuma iespējamiem izbeigšanas scenārijiem, gan 
par apbūves tiesību iespējamo regulējumu, gan par 
nekustamā īpašuma nodokli piespiedu zemes nomas 
gadījumos, gan par iespējamo regulējumu, kas varētu 
kopīpašumu gadījumos atvieglot atsevišķā īpašuma – 
dzīvokļa īpašuma izdalīšanu un izveidi.

diemžēl finanšu ministrija joprojām nenodrošina visu 
valstij piekritīgo īpašumu savlaicīgu apsaimniekošanu 
un juridisko formalitāšu savlaicīgu (ne ilgāk par gadu) 

nokārtošanu. tāpat vēl nav izpildīts Ministru kabineta 
uzdevums par būvju klasifikācijas precizēšanu, lai 
mazinātu iespējas izvairīties no nekustamā īpašuma 
nodokļa atbilstošas nomaksas. kadastrā aizvien nav 
reģistrētas visas ar nekustamā īpašuma nodokli aplie-
kamās inženierbūves, tāpat kadastrā nav nodrošināts 
precīzs palīgēku dalījums dzīvojamo māju palīgēkās 
un nedzīvojamo ēku palīgēkās. diemžēl šogad valsts 
zemes dienests atkal sācis pieprasīt, lai pašvaldības 
apmaksā ēku datu deklarāciju reģistrēšanu kadastrā.

pēc ļoti ilgām diskusijām izdevies būtiski mazināt 
absurdu normu, ka gadījumos, kad vairāku zemes 
vienību robežplāni, kas katrs izgatavots uz atsevišķām 
lapām, bet ir cauraukloti un sašūti kopā vienā “juridis-
kā” dokumentā un fiziski vēlas sadalīt tikai vienu no šīm 
zemes vienībām, kamerāli pārzīmējami arī visu pārējo 
zemes vienību robežplāni, un to varēja veikt tikai zvēri-
nāti mērnieki un pārzīmēšanas cenas bija ievērojamas. 
kaut arī fiziskā pārzīmēšana pēc grozījumiem Ministru 
kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 
“kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktu-
alizācijas noteikumi” un Mk 2011. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1019 “zemes kadastrālās uzmērīša-
nas noteikumi” joprojām būs nepieciešama, tomēr to 
varēs pieprasīt veikt valsts zemes dienestam un kopējā 
maksa nedrīkstēs pārsniegt 31,93 eiro par visiem caur-
auklotajiem zemes vienību robežplāniem kopumā.

citāts no Mk noteikumu projekta anotācijas: “Valsts 
zemes dienests gadījumos, kad zemes robežu plānā ir 
attēlotas divas vai vairākas zemes vienības, kas apvieno
tas (caurauklotas) vienā dokumentā, nodrošinās esošo 
zemes robežu plānu vietā katrai zemes vienībai atse
višķu jaunu zemes robežu plānu izgatavošanu, nepār
sniedzot 31,93 eiro (22,40 lVl) kopumā par vienu caur
aukloto dokumentu viena nekustamā īpašuma ietvaros 
neatkarīgi no zemes vienību skaita (samaksa par doku
mentu sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2013. 
gada 17. septembra noteikumiem nr. 896 “Valsts zemes 
dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” – konkrēti pie
likuma 43. punktu “informācijas sagatavošana, arī spe
ciāla datu atlase un apstrāde elektroniskā formātā (tajā 
skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas pro
cesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu 
pieprasījumu” – 31,93 eiro (22,40 lVl)).”

paldies visiem Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas locekļiem par līdzdalību komitejas darbā, 
atsūtītajiem komentāriem un ierosinājumiem un par 
palīdzību dažādu aktuālu jautājumu risināšanā!



lps 25. kongresu sagaidot
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aivars okmanis,
komitejas priekšsēdētājs,

aino salmiņš,
lps padomnieks,

un andra miklucāne,
padomnieka palīdze

Aizvadītajā laikposmā starp kongresiem tehnisko 
problēmu komiteja risinājusi jautājumus par auto-
ceļu un ielu finansējumu, pasažieru pārvadājumu 
organizēšanu, enerģētiku, būvniecību, dzīvokļu 
un komunālo jomu un publiskajiem iepirkumiem. 
komiteja sagatavojusi priekšlikumus lps sarunām 
ar ekonomikas ministriju, Aizsardzības ministriju, 
satiksmes ministriju un iekšlietu ministriju.

mājokļu politika

lps tehnisko problēmu komiteja nav atbalstījusi 
ekonomikas ministrijas priekšlikumu par vienotiem 
nosacījumiem dzīvokļa pabalsta saņemšanai, ja 
netiek paredzēts valsts līdzfinansējums.

komiteja neatbalstīja likumprojekta “dzīvojamo 
telpu īres likums” tālāku virzību, jo tas ievērojami 
ierobežo dzīvojamo māju īrnieku tiesības un pašval-
dībām paredz pienākumu izveidot īres līgumu reģis-
tru. Šāds reģistrs pašvaldībām būtu jāizveido no jauna 
un jānodrošina tā turpmākā uzturēšana, turklāt jāveic 
par saviem finanšu līdzekļiem, kas nav pašvaldību 
autonomā funkcija. ignorēta pašvaldību ekskluzīvā 
kompetence īres maksu noteikšanā.

komitejas viedokli esam izteikuši saeimas valsts pār-
valdes un pašvaldības komisijas dzīvokļu apakško-
misijā, un likumprojekta tālāka virzība pašlaik ir 
apturēta.

dzīvojamo māju pārvaldīšana

komiteja iebilda pret grozījumiem dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā, kas paredzēja obligātus tie-
šos norēķinus ar pakalpojuma sniedzēju un nerisināja 
jautājumu par pakalpojuma parādu samazinājumu. 
valstī joprojām nav izstrādāts darbotiesspējīgs parādu 

apjoma kontroles un parādu piedziņas mehānisms. 
Neargumentēti pārkārtojot norēķinu kārtību, tiktu radīti 
papildu riski parādu apjoma pieaugumam. grozījumi 
nerisina debitoru parādu apjoma samazināšanas prob-
lēmu, nenosaka juridiskās atbildības sadalījumu un 
nepamatoti rada apstākļus netiešam komercbanku 
atbalstam, kas veidotu papildu izmaksas iedzīvotāju 
maksājumos. tiešo norēķinu administratīvās izmaksas 
par atsevišķiem pakalpojumu veidiem (elektrības patē-
riņš koplietošanas telpās un atkritumu apsaimniekoša-
na) nereti var pārsniegt paša pakalpojuma izmaksas.

komiteja uzskata, ka likumprojektā piedāvātais regulē-
jums par tiešajiem norēķiniem starp pakalpojuma pie-
gādātājiem un saņēmējiem būtu lietderīgs un sasniegtu 
izvirzīto mērķi tikai gadījumos, kad dzīvojamās mājas 
īpašnieki, dodot pārvaldīšanas uzdevumu pārvaldnie-
kam, nevēlas tam uzticēt norēķinus ar pakalpojumu 
piegādātājiem un pieņem lēmumu par pakalpoju-
miem norēķināties tieši. tehnisko problēmu komiteja 
uzsver, ka norēķinu kārtības unificēšana ir jāpiemēro 
vietējiem apstākļiem, jo katrā pašvaldībā izveidojusies 
sava komunālo maksājumu iekasēšanas prakse.

esam panākuši, ka:
no dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izslēgts – 
regulējums, kas definēja norīkotā pārvaldnieka 
darbību, jo praksē šādu institūciju nebija izveido-
jusi neviena pašvaldība;
likumā ir noteikta kārtība pārvaldīšanas uzdevuma – 
atsaukšanai un piedāvāto grozījumu normās pre-
cizēta dzīvokļa īpašnieka atbildība;
tikai dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties norēķinu – 
veidu;
norēķini par pakalpojumiem (sadalījums pa dzī-– 
vokļiem, rēķinu sagatavošana un piegāde, datubā-
zes izveidošana un uzturēšana, naudas iekasēšana 
un piedziņa) tiks izdalīti kā atsevišķs pakalpojums, 
par kuru saņemama atlīdzība.

ūdenssaimniecība

izskatot ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, 
tehnisko problēmu komiteja nolēma izveidot paš-
valdību pārstāvju darba grupu, lai definētu ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas robežu un pakalpojuma sniedzēja izvēli, 
nodalot publisko iepirkumu ceļā izvēlētu komersan-
tu no pašvaldības komersantiem.

komiteja aicina ūdenssaimniecības objektu pieslē-
gumiem paredzēt finansējumu ne tikai no pašvaldību 
budžeta, bet arī no valsts budžeta un es fondiem. 
likumā skaidri jānodala publisko iepirkumu ceļā 
izvēlēta komersanta pakalpojumi no pašvaldības, 
tās iestādes un pašvaldības siA ūdenssaimniecības 

lps teHnisko problēmu komitejā
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pakalpojumu nosacījumiem. Jādefinē, ka ūdenssaim-
niecības pakalpojumi ir stratēģiski svarīga nozare, lai 
izvairītos no riska, kas saistās ar ārzemju firmu vēlmi 
viegli nopelnīt, izmantojot esošo infrastruktūru, un 
saglabātu in–house principu šajā nozarē.

latvijas pašvaldību savienība atzinīgi vērtē, ka vairā-
ki tās iepriekš likumprojekta saskaņošanas procesā 
izteiktie iebildumi un priekšlikumi ir ņemti vērā.

esam panākuši, ka no likumprojekta izslēgts obligā-
tais pienākums pašvaldībām organizēt gruntsūdens 
līmeņa pazemināšanu, kā arī to, ka ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniedzējs var būt komersants vai 
pati pašvaldība.

sabiedriskais transports

komiteja izstrādāja grozījumus sabiedriskā trans
porta pakalpojuma likumā. tie nosaka, ka plānoša-
nas reģionu un siA “Autotransporta direkcija” kom-
petence jāapvieno sabiedriskā transporta padomē, 
kas ir lemttiesīga, koleģiāla institūcija attiecībā uz 
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu un 
maršrutu tīklu pārzināšanu reģionālajos starppilsētu 
un reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos, kā arī 
dzelzceļa maršrutos. likuma grozījumi saeimā pie-
ņemti 2013. gada 11. decembrī.

esam panākuši, ka:
plānošanas reģioniem jāsaglabā kompetence – 
sabiedriskā transporta plānošanā;
padome lemj par finansējuma apjomu – ne tikai – 
par vietējo reģionālo maršrutu finansējuma lielu-
mu, bet uz paritātes principiem arī par starppilsē-
tu un dzelzceļa pārvadājumiem;
padome ir lemttiesīga par maršruta tīkla grozīju-– 
miem, dotāciju sadali un izmaksu starp pārvadāju-
mu veidiem un pārvadātājiem, pieņem lēmumus 
par iepirkumu organizēšanu un apstiprina iepir-
kumu rezultātus gan starppilsētu, gan reģionālo 
vietējo un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma 
nodrošināšanai, apstiprina braukšanas maksas 
tarifus un to izmaiņas u.c.;
no likuma izslēgta antikonstitucionālā norma, kas – 
paredzēja pilnā mērā segt ar sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus 
no pašvaldību budžetiem – reģionālo vietējas 
nozīmes maršrutu tīklu maršrutos par to sabied-
riskā pakalpojuma pasūtījuma daļu, kas pārsniedz 
šo pakalpojumu nodrošināšanai paredzēto valsts 
budžeta līdzekļu ietvarus.

sarunās ar satiksmes ministriju šāgada 30. aprī-
lī norādījām, ka nav izpildīts Ministru kabineta un 
latvijas pašvaldību savienības 2013. gada vienošanās 
un domstarpību protokolā fiksētais, ka, sagatavo-
jot 2014. gada budžetu, satiksmes ministrijai jādefi-
nē minimālais sabiedriskā transporta pakalpojumu 
apjoms atbilstoši latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2014.–2020. gadam noteiktajam apjomam.

satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 2011., 
2012. un 2013. gadā plānotais finansējums kompen
sācijām reģionālajam vietējas nozīmes maršrutu 
tīklam tika apstiprināts bez ekonomiska pamatoju-
ma. lps norāda, ka šāda tendence turpinās, sastādot 
budžetu 2014. un 2015. gadam. tā rezultātā valsts 
budžeta dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem ar autobusiem 
šogad nepietiek 4,6 miljonu eiro, bet nākamgad – jau 
5,2 miljonu.

komiteja atbalsta satiksmes ministrijas iesniegto pie-
prasījumu valsts jaunās politikas iniciatīvām 2015. 
gadam 24,056 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā auto-
busiem kvalitātes prasību izpildei – 2 378 140 eiro un 
latvijas Nacionālajā attīstības plānā minēto pasāku-
mu izpildei – 4 410 903 eiro.

satiksmes ministrija, piemērojot Mk noteikumu Nr. 
341 “kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedris-
kā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zau-
dējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā trans-
porta pakalpojuma tarifu” 1. pielikumu par maksimāli 
kompensējamo izmaksu aprēķinu par 2013. gadu, 
formāli ieekonomējusi 622 405 eiro starppilsētu pār-
vadājumos un 757 036 eiro vietējas nozīmes pārva-
dājumos. tas nozīmē, ka par 2013. gadu zaudējumu 
kompensācija tiks samazināta par 1,4 miljoniem eiro.

komiteja uzskata, ka saistībā ar Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 341 piemērošanu maksimāli kompen-
sējamo izmaksu kompensēšanas samazinājums par 
1,4 miljoniem eiro ir pretrunā ar eiropas padomes un 
parlamenta Regulas Nr. 1370/2007 prasībām.

Mk noteikumi Nr. 341 diskriminē pārvadātājus, nosa-
kot nesamērīgi zemu peļņas procentu – 1,5–2,5% no 
ieņēmumiem. turklāt, aprēķinot peļņu no biļešu 
ieņēmumiem, tiek diskriminēti reģionālie vietējas 
nozīmes pārvadātāji, kam objektīvu iemeslu dēļ ir 
zemi biļešu ieņēmumi, un būtiski ietekmēts sabied-
riskā transporta pakalpojumu sniedzēju ekonomis-
kais un finansiālais stāvoklis.

izvērtējot aprīļa avansa maksājumus, kas pārrēķināti 
pēc šo noteikumu 1. pielikuma, daudzos gadījumos 
maksājumi ir būtiski samazināti. līdz ar to vismaz 
16 pārvadātājiem, kas nodrošina reģionālos vietējas 
nozīmes pārvadājumus Rīgas un latgales plānošanas 
reģionā, rodas problēmas ar naudas plūsmas nodro-
šināšanu tuvākajos mēnešos un pastāv draudi par 
maksātnespējas iestāšanos.

Noslēgtajos koncesijas līgumos noteikts, ka zaudēju-
mu kompensāciju aprēķina kā starpību starp ieņēmu-
miem nepieciešamajiem izdevumiem.

esam vienojušies ar satiksmes ministriju, ka:
lai netiktu apdraudēta sabiedriskā transporta – 
pakalpojumu nodrošināšana reģionālajos starp-
pilsētu un vietējas nozīmes maršrutos, jau šogad 
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jāizdara grozījumi Mk noteikumos Nr. 341 un 2015. 
gadā piemērojams jauns regulējums, kas mazinātu 
citu pārvadātāju vidējās pašizmaksas ietekmi uz 
pārvadātājam izmaksājamās dotācijas apjomu;
līdz jauna regulējuma pieņemšanai tiks noteikts, – 
ka uzņēmumiem, kuri pārsniedz aprēķināto paš-
izmaksu par vairāk nekā 5%, nekompensēs zaudē-
jumus, kas pārsnieguši šo robežu.

valsts vietējie un pašvaldību autoceļi

tehnisko problēmu komiteja kopā ar lps Reģionālās 
attīstības un sadarbības komiteju izvērtēja vARAM, 
zemkopības un satiksmes ministrijas sniegto infor-
māciju par valsts vietējo un pašvaldību autoceļu 
finansējumu un atzīmē, ka:

lai sasniegtu – nAP2020 noteiktos mērķa sasniegša-
nas rādītājus, finansējums valsts autoceļu atjau
nošanai ir jāpalielina vismaz par 655,5 miljoniem 
eiro, tajā skaitā valsts galvenajiem autoceļiem par 
256,1 miljonu, valsts reģionālajiem autoceļiem par 
281,3 miljoniem un vietējiem autoceļiem par 70,3 
miljoniem eiro;
lai īstenotu NAp uzstādījumu 2014.–2020. gadam – 
par vietējo autoceļu un pievadceļu sakārtoša
nu, priekšroku dodot autoceļiem, kas savieno 
apdzīvotās vietas ar reģionālas nozīmes attīstī-
bas centriem, kā arī lauksaimniecības, pārtikas 
ražošanas un mežsaimniecības uzņēmumiem un 
uz kuriem ir lielāka satiksmes intensitāte, plā-
nots finansējums 188,3 miljonu eiro apmērā. 
paredzētie līdzekļi no valsts budžeta (63,7 miljoni 
eiro) un no lauku attīstības fonda (124,6 miljoni 
eiro) sedz tikai nepilnus 20% no vietējo autoceļu 
uzturēšanas nepieciešamības;
valdība, 2013. gada 21. maijā izskatot – valsts autoce
ļu sakārtošanas programmu 2014.–2020. gadam, 
to pieņēma zināšanai, nesaistot šo programmu 
ar autoceļu finansēšanas modeli, kas paredz 
valsts autoceļu fondam novirzīt 100% ieņēmumu 
no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un 
noteiktus procentus no akcīzes nodokļa ieņēmu-
miem par naftas produktiem;
valdības jaunākais piedāvājums jeb – jaunās politi
kas iniciatīva paredz piešķirt tikai 20% no akcīzes 
nodokļa par naftas produktiem un nenodrošina 
autoceļu attīstību, īpaši tāpēc, ka līdz šim lielā-
ko finansējuma daļu autoceļiem veidoja eiropas 
savienības līdzekļi. tā dēvētā jaunā politikas ini-
ciatīva pēc būtības izslēdz iespēju attīstīt valsts 
vietējos un pašvaldību autoceļus;
ne partnerības līguma, ne darbības programmas – 
“izaugsme un nodarbinātība” un tās papildināju-
ma teksti nenosaka garantētu līdzekļu saņem
šanu reģionālas nozīmes attīstības centriem. 
Nosacījums, ka atbalsts plānots galvenokārt 
industriālajām zonām, nenodrošina pietiekamas 
garantijas, jo veidi, kā labāk sekmēt uzņēmēj-
darbību, dažādās teritorijās ir atšķirīgi. tādējādi 
iespēja piedalīties vietējo autoceļu infrastruk-

tūras sakārtošanā pašvaldībām, kas definētas kā 
reģionālas nozīmes attīstības centri, ir apdrau
dēta;
es fondu aktivitāšu īstenošana netiek balstīta uz – 
vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem, arī prioritātē “policentriska attīs
tība”, kuras ietvaros finansējums tikai daļēji atbilst 
pašvaldību attīstības programmām, it īpaši ceļa 
infrastruktūras sakārtošanai (ielu rekonstrukcijai 
un autoceļu asfaltēšanai no novadu centru pilsē-
tām līdz pagastu pārvalžu centriem);
latvija ir viena no retajām es dalībvalstīm, kur – 
autoceļu attīstībai paredzamo finansējumu plāno 
galvenokārt no es struktūrfondu un kohēzijas 
fonda līdzekļiem, neparedzot adekvātu finansē
jumu no valsts budžeta;
pašvaldību reģionālā attīstība nav iespējama bez – 
valsts vietējo autoceļu attīstības programmas.

esam panākuši, ka:
latvijas lauku attīstības programmā 2014.–2020. – 
gadam 6.1.14. aktivitātei “pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiks paredzēti 
finanšu līdzekļi visām pašvaldībām autoceļu attīs-
tībai kvotu ietvaros, izņemot republikas pilsētas;
šogad pašvaldību finansējums salīdzinājumā – 
ar faktisko finansējumu pieaudzis par 31,1% un 
salīdzinājumā ar 2013. gada budžeta bāzi – par vai-
rāk nekā 60%. taču jau nākamgad finansējuma 
apjoms autoceļiem un ielām tiks samazināts par 
13% pret šāgada faktu, un vienošanās šajā jautāju-
mā ar satiksmes ministriju nav panākta.

Šāgada 30. aprīļa sarunās ar satiksmes ministriju ir 
panākta vienošanās, ka tiks izstrādāta valsts atbalsta 
programma valsts vietējiem un pašvaldību autoce
ļiem un valsts autoceļu sakārtošanas programmai 
2014.–2020. gadā paredzēs adekvātu finansējumu.

būvniecības likums

pēc traģiskajiem notikumiem zolitūdē kārtējoreiz radās 
jauns uzstādījums būvniecības likuma regulējumam 
– atbildīgās valsts amatpersonas centās norobežoties 
no atbildības par būvniecības procesu, visu atbildību 
noveļot uz pašvaldību un būvvalžu pleciem.

komiteja uzskata, ka, ieviešot valsts uzraudzību būv-
niecībā, jānodrošina reāls valsts un pašvaldību kom-
petences sadalījums. valstij nav jāveic papildu kon-
trole pār pašvaldībām, bet jāuzņemas atbildība par 
tehnisko projektu ekspertīzi, būvuzraudzības kontro-
li, būvju drošības un ekspluatācijas kontroli. izvērtējot 
būvniecības likuma pieņemšanas gaitu, komiteja 
uzsver, ka galvenie uzstādījumi bija administratīvo 
šķēršļu samazināšana un būvniecības procesa samē-
rošana ar administratīvo procesu. vairāk nekā četru 
gadu laikā diskutējot par jauno būvniecības likumu, 
uzsvars nepārprotami tika likts uz ārzemju investīciju 
pieejamību un Doing business indeksa uzlabošanu, 
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kaut arī būvniecības likumā kā viens no principiem 
izvirzīts inženiertehniskās kvalitātes princips, saskaņā 
ar kuru būves inženiertehniskajam risinājumam ir 
jābūt lietošanai drošam. būvniecības likums šo regu-
lējumu joprojām nosaka tikai daļēji.

aicinājumu nepieņemt nesagatavotu būvniecības 
likumu komiteja 2013. gada 2. decembrī nosūtīja 
valsts prezidentam, uzsverot, ka galvenie uzstādījumi 
bija administratīvo šķēršļu samazināšana un būvnie-
cības procesa samērošana ar administratīvo procesu. 
vairāk nekā četru gadu ilgajās diskusijās par jauno 
būvniecības likumu uzsvars tika likts uz ārzemju inves-
tīciju pieejamību, taču netika izvērtēti korupcijas riski 
arī privātajā sektorā (amatu pilnvaru izmantošana 
nevis uzņēmumu, bet personiskajās interesēs) un 
Doing business indeksa uzlabošana kļuva par pašmēr-
ķi. komiteja uzsvēra, ka jaunajam būvniecības likumam 
jāstājas spēkā vienlaicīgi ar latvijas būvnoteikumiem 
(vbN), citiem būvniecību reglamentējošiem tiesību 
aktiem un būvniecības informācijas sistēmu, kas izvei-
dota atbilstoši jaunajam būvniecības regulējumam un 
ir ieviesta pašvaldību būvvaldēs.

kaut arī sākotnēji būvniecības likumam vajadzēja 
stāties spēkā 2014. gada 1. februārī, 11 normatīvie 
akti pirmoreiz apspriešanai tika nodoti tikai 2013. 
gada 19. decembrī. Neapšaubāmi, šie normatīvie akti 
nebija pienācīgi sagatavoti un tika izdoti steigā, para-
lēli tam saeimā skatīja grozījumus vēl spēkā neesoša-
jam būvniecības likumam, tādēļ tehnisko problēmu 
komitejas būvniecības apakškomisijai jau gandrīz 
pusgadu vismaz divas reizes nedēļā jāpiedalās šo 
normatīvo aktu saskaņošanas procesā.

komiteja īpaši pateicas lps būvniecības apakš
komisijai: ventspils domes priekšsēdētāja vietnie-
kam jānim vītoliņam, ventspils pilsētas domes 
Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītājam 
mārim božem, ventspils pilsētas domes būvniecības 
administratīvās inspekcijas vadītājam jurģim rasam, 
liepājas pilsētas būvvaldes juristei dacei arājai, 
liepājas reģiona novadu būvvaldes galvenajam 
arhitektam jānim grundbergam, garkalnes nova-
da pašvaldības Juridiskās daļas vadītājai margaritai 
goroškovai, Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās noda-
ļas vadītājai agnijai švalkovskai un Jelgavas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības 
programmā jurijam strodam.

esam panākuši, ka:
jaunais būvniecības likums stāsies spēkā šāgada – 
1. oktobrī;
ekonomikas ministrijas nekvalitatīvi izstrādātie – 
normatīvie akti tika izskatīti starpministriju sanāk-
smēs atkārtoti, tajā skaitā vispārējie būvniecī-
bas noteikumi un ēku būvnormatīvi, un kopumā 
panākts kompromiss;
vienojāmies par grozījumiem būvniecības likumā, – 
kas paredz izveidot būvniecības kontroles biroju, 
kura kompetencē noteikta atbildība par būvprojektu 

ekspertīzēm, būvuzraudzību un būvuzraugu darbu 
un kompetence par ekspluatācijā esošu būvju drošī-
bas izvērtēšanu un to ekspluatācijas pārtraukšanu.

Šāgada 11. aprīlī notika kārtējās ekonomikas ministri
jas un latvijas pašvaldību savienības sarunas, kurās 
apsprieda jaunā būvniecības likuma problemātiku un ar 
to saistīto normatīvo aktu ieviešanu, valsts institūciju un 
pašvaldību kompetenci būvniecības procesa kontrolē, 
likuma spēkā stāšanās termiņu, būvniecības informāci-
jas sistēmu un pašvaldību būvvalžu apmācību.

izskatot nepieciešamos grozījumus būvniecības 
likumā, puses vienojās, ka:

konceptuāli atbalstāms likumprojektā “grozījumi – 
būvniecības likumā” noteiktais būvniecības valsts 
kontroles biroja kompetences apjoms (t.sk. preci-
zējot pašvaldību būvvalžu tiesības kopējā sadar-
bībā, paredzot būvinspektoriem tiesības apsekot 
būves pēc nodošanas ekspluatācijā);
prioritāte ir būvniecības likuma spēkā stāšanās – 
termiņa pārcelšana un būvniecības valsts kontro-
les biroja izveide.

izskatot jautājumu par valsts un pašvaldību kompe
tenci būvniecības procesa kontroles organizēšanā, 
pašvaldību pārstāvji atzīmēja, ka:

būvinspektoru kvalifikācijas problēma būtu jārisina, – 
ieviešot pilnīgi atsevišķu, ar būvprakses sertificēšanu 
nesaistītu būvinspektoru atestācijas, reģistrēšanas 
un sistemātiskas kontroles kārtību, kuras laikā pār-
bauda tieši tās zināšanas, kas vajadzīgas būvinspek-
tora darba pienākumu pildīšanai, nevis būvuzraugu 
un darbu vadītāju darba funkciju dublēšanai;
jaunais regulējums noteikumos par būvinspekto-– 
riem pašvaldībām nedod iespēju pieņemt darbā 
jaunos inženierus kā būvinspektoru palīgus un piecu 
gadu laikā apmācīt un ievadīt darbā, kas ļāva sagata-
vot kvalificētus speciālistus būvinspektora darbam;
obligāta prasība pašvaldību būvinspektoriem līdz – 
2017. gada 31. decembrim iegūt otrā līmeņa aug-
stāko izglītību arhitekta vai būvinženiera studiju 
programmā radīs tādas sekas, ka 25% no pašval-
dībās nodarbinātajiem būvinspektoriem būs jāat-
brīvo no darba nepietiekamas kvalifikācijas dēļ;
prasība, ka būvinspektoram ir aizliegts stāties darba – 
tiesiskajās attiecībās ar būvkomersantu un sniegt 
būvniecības pakalpojumus arī citās administratīvajās 
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teritorijās, liedzot tiesības no amata pienākumiem 
brīvajā laikā veikt būvuzrauga darbu citā adminis-
tratīvajā teritorijā, neapšaubāmi, radīs grūtības ar 
būvinspektoru nodrošinājumu pašvaldībās.

vienojāmies, ka:
Ministru kabineta noteikumu projektā “Noteikumi – 
par būvinspektoriem” jāiestrādā nosacījumi, ka 
izvirzītās prasības par paaugstinātu izglītību neat-
tiecas uz pašlaik pašvaldību būvvaldēs strādājo-
šiem būvinspektoriem;
jāizvērtē būvinspektora palīga institūcijas izveide – 
būvvaldēs atsevišķu ar būvniecības kontroli saistī-
tu pienākumu izpildei;
gada laikā jāizvērtē pašvaldību nodrošinājums ar – 
būvinspektoriem, kā arī jāsagatavo prognoze par 
kvalificētu un sertificētu būvniecības speciālistu (t.sk. 
būvtehniķu) nodrošinājumu būvniecības nozarē;
būvniecības informācijas sistēma (bis) jāievieš atbil-– 
stoši būvniecības likuma regulējumam un pašval-
dībās, tai jābūt savietošanas iespējai ar Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un 
būvniecībā radušos atkritumu uzskaiti.

izskatot šo sadaļu, lps pārstāvji atzīmēja, ka:
pašlaik visi būvnoteikumi tiek izstrādāti tādā redak-– 
cijā, kas būvniecības procesu organizē bez sasaistes 
ar bis, kas ir pretrunā ar jauno būvniecības likumu;
jānosaka reāls būvniecības informācijas sistēmas – 
ieviešanas termiņš;
lps norādījusi, ka bis neparedz to savietot ar katras – 
pašvaldības lietvedības sistēmu, bis izstrādāta uz 
pašreizējās likumdošanas bāzes. sistēma tiks ievies-
ta, taču tā būs jāpārstrādā, pamatojoties uz jauno 
būvniecības likumu un balstoties uz vēl neizstrādā-
tiem Ministru kabineta noteikumiem. tāpat bis nav 
paredzēta savietojamība ar vzd datiem par būvju 
tehniskās inventarizācijas lietām;
joprojām nav skaidrs, kuri no valsts izstrādātajiem – 
valsts reģistriem tiks integrēti bis sistēmā.

vienojāmies, ka:
jāveido darba grupa ar mērķi izstrādāt bis ievieša-– 
nas rīcības plānu sistēmas ieviešanai pa posmiem 
un savietošanai ar pārējām informācijas sistēmām 
un datubāzēm;
darba grupas izstrādātajam rīcības plānam jātop – 
viena mēneša laikā pēc darba grupas izveides;
darba grupā jābūt pārstāvjiem no ekonomikas – 
ministrijas un lps, pieaicinot citas institūcijas, tajā 
skaitā valsts zemes dienestu.

par būvatļaujas nodevu pašvaldībās

Atbilstoši jaunajam regulējumam būvatļauja tiek 
izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesnie-
gumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas izstrādāts 
atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei 
nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzde
vums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus.

ekonomikas ministrijas sākotnējais piedāvājums – paš
valdības nodeva par būvatļaujas izsniegšanu tiks ieka-
sēta dalīti: 40% no nodevas apmēra jāmaksā, saņemot 
būvatļauju, jo būvvaldei rodas izmaksas, to izsniedzot, 
un ne visas ieceres tiek īstenotas, savukārt 60% no node-
vas apmēra ir jāmaksā pirms būvdarbu uzsākšanas.
esam vienojušies, ka jaunais regulējums atbalstāms, 
vienlaikus nosakot, ka maksājums par būvniecības 
nodevu netiek dalīts un pašvaldības nodeva būvat-
ļaujas saņemšanai jāiekasē kā vienreizējs maksājums 
100% apmērā. Jāatzīmē, ka pašvaldības rosina ar paš-
valdību saistošajiem noteikumiem paredzēt kārtību, 
kādā nodeva tiek piemērota.

par pašvaldību būvvalžu apmācību

latvijas pašvaldību savienības pārstāvji norādīja, ka paš-
reizējā pašvaldību būvvalžu apmācība ir neefektīva.

vienojāmies, ka ekonomikas ministrija sagatavos 
pašvaldību būvvalžu apmācību plānu par jaunā 
būvniecības likuma un tā pavadošo Ministru kabine-
ta noteikumu piemērošanu un bis izmantošanu un 
nosūtīs to saskaņošanai lps.

publiskais iepirkums

daina dzilna,
lps iepirkumu speciāliste

Aizvadītajā starpkongresu periodā lps piedalījusies 
un uzmanīgi sekojusi līdzi visām aktivitātēm publisko 
iepirkumu sakarā.

lai gan tikai 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunākie 
grozījumi publisko iepirkumu likumā, jau 19. martā 
deputātu grupa klāva olšteina vadībā ierosināja jau-
nus grozījumus, kas faktiski maina nule iedibināto 
kārtību par nodokļu parādu neesamības pārbaudi 
tikai iepirkuma uzvarētājam un paredz, ka nodokļu 
nomaksas fakts jāpārbauda visiem pretendentiem 
piedāvājumu atvēršanas dienā un netiek atļauta kon-
statētā parāda nomaksas iespēja. deputātu ieskatā 
tādējādi tikšot uzlabota nodokļu iekasēšana.

saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisijas sēdē lps iebilda pret šādu sasteigtu 
un nepārdomātu grozījumu virzību. grozījumu izstrā-
de un pilnveidošana tika uzdota finanšu ministrijai, 
un izveidota starpministriju darba grupa, kurā pieda-
lās arī lps. grozījumu teksts ir pilnveidots, taču nesa-
skaņoti palikuši grozījumu spēkā stāšanās iespējamie 
termiņi, jo no valsts reģionālās attīstības aģentūras 
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(vRAA) nav saņemti konkrēti aprēķini par nepiecieša-
majiem finanšu un laika resursiem vRAA administrē-
tās izziņu datubāzes tehniskai pārveidošanai nodokļu 
izziņu izdošanai grozījumos paredzētajā variantā.

lai nodrošinātu publisko iepirkumu politikas pilnvei-
došanu un izstrādātu jaunu publisko iepirkumu liku-
mu, pārņemot jaunās eiropas parlamenta un padomes 
direktīvas, kā arī apspriestu būtiskākās publisko iepir-
kumu problēmas pašreizējā tiesiskajā regulējumā, ar 
2014. gada 17. marta rīkojumu Nr. 131 izveidota darba 
grupa, kas izstrādās jauno normatīvā akta projektu 
publisko iepirkumu jomā. Šajā darba grupā iekļauti 
pārstāvji no finanšu un tieslietu ministrijas, valsts 
kancelejas, latvijas pašvaldību savienības, iepirkumu 
uzraudzības biroja, Ārvalstu investoru padomes, 
latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un 
latvijas darba devēju konfederācijas. darba grupa 
pirmo reizi sanāca finanšu ministrijā 25. aprīlī.

visām pašvaldībām izsūtīta Fm prezentācija par 
sākotnējo redzējumu un apspriežamie jautājumi. 
pašvaldību viedoklis un ierosinājumi ir ļoti nepiecie-
šami, lai pašvaldību intereses varētu paust diskusijās 
ar ministriju un uzņēmēju pārstāvjiem.

uzņēmējdarbība

andra Feldmane,
lps padomniece

lps pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkls 
darbojas kopš 2013. gada 10. janvāra, un tajā pār-
stāvēti pašvaldību nominētie eksperti uzņēmējdar-
bības jomā. pašvaldību savienības ideja par šādu 
uzņēmējdarbības atbalsta tīklu balstīta uz pašvaldību 
sadarbības veidošanu ar mērķi panākt produktīvu 
un saskanīgu sadarbību starp novadiem un pilsētām, 
lai, kopīgi apvienojot spēkus, rastu labāko veidu, kā 
stiprināt un attīstīt uzņēmējdarbību reģionā, pilsētā, 
lauku teritorijā un pagastā.

pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusi
ju laikā tiek skatītas tobrīd pašvaldībām aktuālākās 
tēmas, kur pēc prezentācijām seko analītiskas dis-
kusijas. tajās izskatīti virkne būtisku jautājumu. tā, 
piemēram, diskusiju ciklā “pašvaldības loma uzņē
mējdarbības attīstībā un investīciju piesaistes veici
nāšanā” sadarbībā ar latvijas investīciju un attīstības 
aģentūru apspriedām gan investīciju piedāvājumu 
gatavošanu investoriem, informācijas sniegšanu par 
investīciju projektiem un kā ar tiem būtu jāstrādā, gan 

arī es fondu iespējas jaunajā plānošanas periodā un 
liAA sniegto atbalstu uzņēmējiem un pašvaldībām.

tāpat notikušas diskusijas par pašvaldības lomu 
un iespējām uzņēmējdarbības veicināšanā, kur 
sadarbībā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas pārstāvjiem analizējām uzstādījumus 
reģionālajā politikā un pašvaldību aktivitātes uzņē-
mējdarbības veicināšanā (plānošanā, infrastruktūrā, 
administratīvā sloga mazināšanā u.c.). Šajās diskusijās 
arī panācām konceptuālu izpratni par atbalsta instru-
menta nepieciešamību uzņēmējdarbības attīstībai, 
pamatojot to ar izaicinājumiem publiskās infrastruk-
tūras kvalitātē un ar to saistītām loģistikas izmaksām, 
gan veicot izejvielu piegādi, gan arī galaproduktu 
pārvadāšanu, tāpat apzinoties, ka industriālās teri-
torijas, kur nav sakārtoti pievadceļi un nepilnīgas 
inženierkomunikācijas (ūdensapgāde, kanalizācija, 
siltumapgāde, gāze, nepietiekamas elektroenerģijas 
jaudas, interneta pieejamība u.tml.), ir ne tikai nacio-
nālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, bet arī 
pašvaldībās ārpus tā dēvētā 9+21.

lps, apzinoties, ka pašvaldību ģeogrāfiskās, sociāl-
ekonomiskās un demogrāfiskās atšķirības neļauj 
identificēt vienu veiksmīgu uzņēmējdarbības atbalsta 
modeli un uzņēmējdarbības attīstības pamatā gan 
pilsētās, gan lauku teritorijās ir uzņēmēji, kuri pieņem 
lēmumu par uzņēmējdarbības turpināšanu un attīstī-
šanu vai jauna biznesa uzsākšanu, konkrētai pašvaldī-
bai lielu nozīmi saredz ar šādu pasākumu palīdzību:

pamata infrastruktūras un komunālo pakalpojumu •	
nodrošināšana un es fondu ieguldījums infrastruk-
tūrā;
pašvaldības saistošo noteikumu izstrāde un īpašu •	
atlaižu piemērošana saviem uzņēmumiem;
pakalpojumu deleģēšana un iepirkuma principa •	
“iegādājies vietējo ražojumu” izmantošana;
pašvaldības aktīva iesaiste saimnieciskajā darbībā, •	
ja ir pārliecība, ka atbalsts rada jaunas ekonomis-
kās darbības un bez pašvaldības atbalsta piešķir-
šanas nenotiktu citas saimnieciskās darbības.

Aktuāls ir jautājums, kā pašvaldība varētu darbo-
ties, lai palīdzētu vietējiem uzņēmumiem, izmantojot 
savus publiskos līdzekļus, un lai šis atbalsts saņēmē-
jiem netiktu klasificēts kā negodīga priekšrocība. 
citas es dalībvalstis ir atradušas veidu, kā, izmantojot 
publiskus līdzekļus, atbalstīt savus pašvaldības uzņē-
mumus, kā arī vietējos pašvaldībā darbojošos pārstrā-
des uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus. viņu 
atbalsta gadījumā netiek runāts par konkurences un 
tirdzniecības kropļošanu. Arī latvijā būtu jātiek skaid-
rībā, kā pašvaldība var iesaistīties uzņēmējdarbības 
attīstībā un kā piesaistīt uzņēmējus savai teritorijai.

Atbalsta pasākumi var būt dažādi – sākot no ieguldī-
jumiem publiskajā un privātajā infrastruktūrā un bei-
dzot ar pašvaldības vienreizēju atbalsta mehānismu 
risku minimizēšanai, piemēram, paredzot vienreizēju 
finanšu dotāciju uzņēmumam, kas plāno attīstīties 
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konkrētajā pašvaldībā. katrai pašvaldībai noteikti ir 
savas idejas, kā varētu sekmēt uzņēmējdarbību, kā arī 
mērķis piesaistīt ārvalstu tiešās investīcijas.

tāpēc ļoti svarīgs bija diskusiju cikls “par pašvaldību 
rīcības brīvību autonomo funkciju un uzņēmējdar
bības atbalsta pasākumu īstenošanā, balstoties uz 
komercdarbības atbalsta nosacījumiem”. sakām lielu 
paldies finanšu ministrijas komercdarbības atbalsta 
kontroles departamenta pārstāvjiem, jo ar viņu palī-
dzību diskusijā skārām patiesi nozīmīgus jautājumus 
– ko nozīmē valsts atbalsts un kādas ir tā piemērošanas 
jomas, de minimis noteikumi, valsts atbalsta nosacī-
jumu piemērošana infrastruktūras projektos, tirgus 
nepilnību un pasākumu, kas rada ekonomiskas priekš-
rocības, skaidrojums, kā un ciktāl valsts un pašvaldība 
ir tiesīga atbalstīt komercsabiedrības, lai nepārkāptu 
es noteikumus par valsts atbalstu, neizšķiestu līdzekļus 
un nekropļotu tirgu, un par valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu pašvaldību uzņēmumu gadījumā.

papildus šiem diskusiju cikliem lps pašvaldību uzņē-
mējdarbības atbalsta tīkls risinājis jautājumus saistī-
bā ar pašvaldības lomu sociālās uzņēmējdarbības 
attīstībā, definējot atbalsta funkcijas (infrastruktūra, 
izglītība, konsultācijas) un pašvaldības lomu tajā. lps 
diskusijās secināja, ka pašvaldību redzējumā sociālā 
uzņēmējdarbība nozīmē pašvaldības konkrētus rīcī-
bas soļus, kā paaugstināt vietējā un reģionālā līme-
ņa pārvaldes lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un 
uzlabot uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā, kā palielināt 
pašvaldību lomu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā, 
kur rīcības virzieni ietver vairākas risināmas problē-
mas, piemēram, sekmēt pašvaldībā uzņēmējdarbības 
attīstību un darbavietu radīšanu, kā arī uzlabot pakal-
pojumu kvalitāti un pieejamību.

tāpat ar sociālo uzņēmējdarbību būtu svarīgi risināt jau-
niešu bezdarba problēmas un palīdzēt viņiem pievēr-
sties uzņēmējdarbībai (apzinoties, ka lielākās grūtības 
jauna biznesa uzsākšanai ir sākotnējo līdzekļu trūkums), 
kā arī palīdzēt darba tirgū iekļauties mazkvalificētiem 
cilvēkiem un iedzīvotājiem pirmspensijas vecumā.

visas lps diskusijas tiek piedāvātas paralēli ar video
tiešraides translāciju internetā. tas nozīmē, ka dalīb-
nieki, kuriem nav iespējams ierasties uz diskusiju 
klātienē, var vērot tās norisi internetā, kā arī piedalīties 
diskusijās un/vai uzdot jautājumus, izmantojot e–pas-
tu: tiesraide@lps.lv. diskusijas videoieraksti savu-
kārt atrodami vietnē: http://www.lps.lv/seminārs un 
video/videoieraksti/.

enerģētika

grozījumi enerģētikas likumā

spēkā esošā likuma 51. panta aktuālā redakcija par paš-
valdībām likumā noteikto pastāvīgo funkciju organizēt 
siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā neuzliek 
par pienākumu, bet gan tikai dod tiesības noteikt 
siltumapgādes attīstību un izdot attiecīgus saistošos 

noteikumus, pirms tam izvērtējot siltumapgādes dro-
šumu un ilgtermiņa robežizmaksas. likuma 50. pants 
paredz ēku un būvju īpašnieku tiesības izvēlēties izde-
vīgāko siltumapgādes veidu, vairs neparedzot nekādas 
atrunas par pašvaldības pienākumu kontrolēt, ierobe-
žot un izvērtēt centralizētās siltumapgādes aizstāšanu 
ar lokālo siltumapgādi.

pašvaldības, pildot likuma prasības, pastāvīgi veic cen-
tralizētās siltumapgādes uzlabojumus, rekonstruējot 
katlumājas un siltumtīklus un šim nolūkam investējot 
lielus līdzekļus gan no pašvaldību budžetiem, gan es 
fondiem, gan ņemot kredītus. pašreizējais likuma regu-
lējums pieļauj atsevišķu patērētāju atslēgšanos centra-
lizētās siltumapgādes zonās ar lielu siltuma patēriņu, 
radot situāciju, ka atsevišķu personu intereses netiek 
samērotas ar sabiedrības interesēm.

komiteja iesniegusi saeimas atbildīgajā komisijā 
priekšlikumus grozījumiem likumā.

novērsām ierēdņu radītās problēmas darbības prog
rammas 3.5.2.1. “infrastruktūra un pakalpojumi” akti
vitātē “pasākumi centralizētās siltumapgādes sistē
mu efektivitātes paaugstināšanai”.

lps vasarā konstatēja, ka vairākās pašvaldībās ir aiztu-
rēta jaunu liAA apstiprinātu projektu ieviešana, kā arī 
ekonomikas ministrija no valsts atbalsta viedokļa pārvēr-
tējusi realizētos projektus, līdz ar to veicot finanšu korek-
ciju vairākās pašvaldībās jau īstenotiem projektiem. tā 
rezultātā kohēzijas finansējums 3.5.2.1. aktivitātē finanšu 
risinājumu neskaidrību dēļ bija apturēts. lps uzskatīja, 
ka, lai izvairītos no nozīmīgiem zaudējumiem siltum-
apgādes sektorā pašvaldību uzņēmumiem un nepaslik-
tinātu situāciju iedzīvotājiem pašvaldībās, kur plānota 
projektu īstenošana, ekonomikas ministrijai steidzami 
jārod iespējas piesaistīt finansējumu no valsts kases.

tāpat būtisks aspekts šajā jomā bija neadekvāta atbalsta 
politika siltumapgādē. komiteja pierādīja, ka siltumap-
gādes pakalpojums uzskatāms par sabiedrisko pakal-
pojumu, jo tas tiek sniegts iedzīvotājiem un atbalsta 
apjoms būtu piemērojams daudz augstākā līmenī (līdz 
100%), un piedāvāja grozīt Mk noteikumus Nr. 824 
“Noteikumi par darbības programmas “infrastruktūra 
un pakalpojumi”” 3.5.2.1. aktivitāti “pasākumi centra-
lizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugsti-
nāšanai””. panācām, ka aktivitātē paredzētais atbalsts 
finanšu saņēmējam tiek uzskatīts kā sabiedriskais 
pakalpojums, par ko ekonomikas un finanšu ministrijas 
ieskatā saņemtā zemākā procentu likme nebūtu klasi-
ficējama kā valsts atbalsts un par šo procentu starpību 
nav jāsamazina atbalsta summa finanšu saņēmējam 
no kohēzijas fonda apstiprinātā finansējuma. Jaunais 
regulējums stājās spēkā 2013. gada 29. novembrī.

subsidētās enerģijas nodoklis

komiteja izskatīja un sagatavoja priekšlikumus infor
matīvajam ziņojumam “komplekss risinājums elek
troenerģijas tirgus problemātikai” un likumprojek
tam “subsidētās enerģijas nodoklis” un atzina, ka:
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paredzētie pasākumi tikai daļēji risina jautājumus – 
saistībā ar elektroenerģijas tirgus liberalizāciju;
plānotie pasākumi neveicina atjaunojamās enerģi-– 
jas resursu attīstību;
valsts sociālais atbalsts orientēts tikai uz iespējamo – 
elektroenerģijas pieaugumu, nevis uz siltumener-
ģijas cenu pieaugumu un skar tikai daļu no trūcīga-
jiem iedzīvotājiem;
nav pieļaujama situācija, ka pašvaldību ilgtermiņā – 
izveidotā sociālā atbalsta sistēma tiek pakārtota 
tikai elektrības cenu pieaugumam un no 26,9 mil-
joniem eiro reducēta uz 7,1 miljonu eiro gadā;
visas pazīmes liecina, ka obligātā iepirkuma kom-– 
ponente ir slēptais nodoklis, kura galvenais saņē-
mējs – “latvenergo” lielāko daļu ienākumu samak-
sā “gazprom” un peļņu ieskaita valsts budžetā. 
piedāvātais risinājums aizstāv valsts, “gazprom” un 
“latvenergo”, nevis patērētāju intereses;
subsidētā enerģijas nodokļa ieviešana ir cīņa ar – 
sekām, taču pēc būtības netiek veikti pasākumi aug-
stās elektroenerģijas iepirkuma cenas samazināšanai;
akcīzes nodoklis dabasgāzei (23,9 miljoni eiro) – 
netiek izmantots atbilstoši mērķim, bet budže-
ta palielināšanai, turklāt kopējais elektroenerģijas 
cenas pieaugums veidos papildu pvN maksājumus 
aptuveni 9,5 miljonu eiro apmērā gadā. tas nozīmē, 
ka piedāvātais risinājums ir orientēts uz budžeta 
papildināšanu, nevis izvirzīto mērķu sasniegšanu.

esam panākuši, ka subsidētās enerģijas nodokļa attie-
cināšana uz augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām 
ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un atjaunoja-
mās enerģijas koģenerācijas stacijām, kas pieslēgtas 
centralizētās siltumapgādes sistēmām, tiek noteikta, 
piemērojot nodokli 5%, nevis 10% apmērā, kā bija 
paredzēts sākotnēji, tādējādi samazinot iespējamo 
siltumapgādes maksājumu ietekmi 18 pašvaldībās.

valsts atbalsta politika un elektroenerģijas tirgus 
problemātika

komiteja savus priekšlikumus un argumentus šajā 
jautājumā vairākkārt darījusi zināmus gan ekonomikas, 
labklājības un vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai, gan iepriekšējai valdībai un saeimas 
valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, taču vienots 
skatījums uz šo problēmu un tās risinājums pēc būtī-
bas nav panākts.

pašreizējie sociālā atbalsta instrumenti attiecībā uz 
izmaksām par elektroenerģiju tiek pilnībā uzturēti 
no As “latvenergo” līdzekļiem – 26,88 miljonu eiro 
apmērā. plānotais mērķdotācijas apjoms 2013. gada 
deviņos mēnešos bija 3,8 miljoni eiro, 2015. gadā – 
5,12 miljoni eiro. tas nozīmē, ka valsts atbalstu piecu 
eiro apmērā par pirmajiem 100 kW/h elektroenerģijas 
varēs saņemt tikai 11% mājsaimniecību. Nepietiekami 
kompensējot elektroenerģijas sadārdzinājumu, padzi-
ļināsies trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju naba-
dzība un pieaugs neapmierinātība ar valsts politiku.

kaut gan trūcīgo iedzīvotāju skaits samazinās, taču 
joprojām pārsniedz pirmskrīzes līmeni – 2012. gadā tās 

bija 185 146 personas, 2013. gadā, pēc lM informācijas 
– 158 490 personu. pēc pašvaldību statistikas datiem, 
2012. gadā 90 978 mājsaimniecības saņēma dzīvokļa 
pabalstus. Uzskatām, ka elektroenerģijas sadārdzi-
nājuma kompensācijas kontekstā jāizmanto dati par 
mājsaimniecībām, jo kompensācija, loģiski spriežot, ir 
jāpiešķir mājsaimniecībai, nevis katrai personai, kura 
ietilpst mājsaimniecībā.

latvijā mājsaimniecību izdevumi tikai siltumapgādē 
vien pārsniedz 16% no mājsaimniecību izdevumiem. 
es valstīs, ja izdevumi par enerģijas patēriņu pārsniedz 
10% no mājsaimniecību izdevumiem, šāda situācija 
tiek definēta kā enerģētiskā nabadzība, un tādā gadī-
jumā gandrīz visas dalībvalstis sniedz valsts atbalstu 
iedzīvotājiem.

Ne ekonomikas ministrija, ne labklājības ministrija nav 
aprēķinājusi, cik elektroenerģijas pabalsta administrē-
šana izmaksās pašvaldībām. balstoties uz pašvaldību 
iesniegtajiem aprēķiniem, kam par pamatu ņemti vis-
pieticīgākie normatīvi, esam aplēsuši, ka mērķdotācijas 
administrēšanai pašvaldību līmenī nepieciešami 2,73 
miljoni eiro gadā jeb 53% no paredzamā valsts atbalsta.

lai apzinātu šos nesakārtotos jautājumus un vienotos par 
vienkāršāko, skaidrāko un izmaksu ziņā efektīvāko risi-
nājumu, raugoties no administrēšanas viedokļa, pēc lps 
priekšsēža iniciatīvas šāgada 28. janvārī notika labklājības 
ministra Ulda Auguļa, ekonomikas ministra vjačeslava 
dombrovska, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra eināra cilinska un Andra Jaunsleiņa tikšanās. 
dienu vēlāk labklājības ministrs iesniedza saeimas valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijai priekšlikumus likum
projekta “grozījumi likumā “par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”” otrajam lasījumam.

3. februārī saeimas valsts pārvaldes un pašvaldī-
bas komisijai savus priekšlikumus likumprojekta 
“grozījumi likumā “par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”” otrajam lasījumam iesniedza lps, kā būtis-
kāko akcentējot un precizējot ministru un lps priekš-
sēža panākto vienošanos attiecībā par 25.1. panta 
redakciju, jo ne darba grupas, ne komisijas sēdē lM 
iesniegtais priekšlikums neguva atbalstu.

Mūsu priekšlikums bija šāds:
mērķdotācijas administrēšanu veic labklājības – 
ministrija Ministru kabineta noteiktā kārtībā;
pašvaldības nodrošina labklājības ministrijas izveido-– 
tajā datubāzu savietojamības un informācijas apmai-
ņas sistēmā to kompetencē esošos datus par perso-
nām/mājsaimniecībām, kas atbilstoši tiesību aktiem 
ir tiesīgas saņemt valsts piešķirto mērķdotāciju.

vēlāk tika sagatavots likumprojekts “par valsts atbal
stu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām 
elektroenerģijas izmaksu segšanai”, kas vēl jāapstip-
rina saeimā. kopumā esam panākuši, ka datus par 
personām, kam ir tiesības uz atbalstu elektroenerģijas 
rēķinu segšanai, apkopos pašvaldības, kas tos tālāk 
nodos elektroenerģijas tirgotājiem, tādējādi atslogojot 
pašvaldības no liekiem finanšu izdevumiem.
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gunta klismeta

lai pašvaldības iepazīstinātu ar pilsētu mēru pakta 
kustību un energoefektivitātes veicināšanas iespē
jām, žurnāla “logs” redakcijā kopā ar vides inves
tīciju fonda projektu vadītāju aiju zuČiku (vidū) 
viesojās arī enerģijas eksperti pēteris šipkovs 
un lana migla. viņu stāstījums veidojās, vienam 
otru papildinot, tādēļ atbildēs apkopots kopējais 
skaidrojums.

– kas tad īsti ir šis pilsētu mēru pakts?

– pilsētu mēru paktu 2008. gadā pēc eiropas pašvaldī-
bu apvienības “energy cities” priekšlikuma ar toreizē-
jā eiropas enerģētikas komisāra Andra piebalga perso-
nīgu atbalstu veidoja eiropas komisijas transporta un 
enerģētikas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar vairākām 
eiropas ieinteresētām pašvaldībām, to skaitā Rīgu, 
kurā tolaik aktīvu darbu uzsāka Rīgas enerģētikas 
aģentūra. enerģētikas komisārs bija pirmais eiropas 
komisijā, kurš saprata, ka pašvaldībām ir izšķiroša 
loma klimata pārmaiņu radītās ietekmes samazinā-
šanā, īpaši ņemot vērā, ka 80 procentu enerģijas 
patēriņa un co2 izmešu saistīti ar norisēm pilsētās. 
tā kā pilsētu mēru pakts ir pirmais starptautiskais 
līgums, kur dalībnieki ir pašvaldības, nevis valstis un 
kas izveidojies par nopietnu kustību ne tikai eiropas 
savienībā, bet arī Austrumu partnerības valstīs un 
citās, apvienojot vietējās un reģionālās institūcijas 
eiropas savienības klimata un enerģētikas politikas 
mērķu sasniegšanai, eiropas institūcijas šo iniciatīvu 
min kā izcilu vairāklīmeņu pārvaldes modeli. pilsētu 
mēru paktu šobrīd parakstījuši jau 5547 dalībnieki, 
un pieaugošais parakstītāju skaits liecina, ka šo izai-
cinājumu pieņem aizvien vairāk vietējo pašvaldību, 
turklāt pārstāvētas dažādu lielumu teritorijas – sākot 
no maziem ciematiem līdz tādām lielpilsētām kā 

londona un parīze. kaut gan nosaukums šai kustībai 
ir pilsētu mēru pakts, tas attiecas uz visām pašvaldī-
bām un nevis tikai centru, bet visu pilsētas vai novada 
teritoriju.

– ko pašvaldības uzņemas, parakstot šo dokumen
tu?

– vietējās un reģionālās pašvaldības savās teritorijās 
brīvprātīgi apņemas paaugstināt energoefektivitāti 
un palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu. 
pakta parakstītāji ir gatavi ievērot un pārsniegt eiropas 
savienības mērķi līdz 2020. gadam samazināt co2 
emisijas par 20 procentiem. gada laikā pēc pakta 
parakstīšanas pašvaldībai jāizstrādā ilgtspējīgas ener-
ģētikas rīcības plāns, kurā noteikts esošais co2 emisi-
ju līmenis un aprakstītas galvenās plānotās darbības, 
lai to samazinātu. ir daudz un dažādu iniciatīvu, taču 
svarīgākās skar šādas jomas: sabiedriskās un privātās 
ēkas, transporta sektoru, elektrības un siltumapgādi.

– vai tas ir eiropas uzspiests solis?

– eiropā pašlaik tiek apspriesta jauna pieeja, kas ļautu 
vairākām pašvaldībām apvienoties un izstrādāt vienu 
kopīgu plānu, jo viņi saprot, ka mazās lauku pašvaldī-
bās ne teritorija, ne arī darbība nav tik liela kā pilsētās, 
tāpēc tas nebūtu efektīvi. bet kas ir labi šajos plānos 
un ko atzinuši arī vairāku latvijas pašvaldību vadītāji 
– tad, kad šādu plānu izstrādā, tiek savākti dati par 
pēdējiem gadiem un redzams, kāds ir elektroenerģi-
jas patēriņš, cik pašvaldībā patērē siltumu, kādas un 
cik vecas ir automašīnas un cik līdzekļu ik gadu aiziet 
pašvaldības transportam.

– kas šā gada laikā kopš pakta parakstīšanas pašval
dībai jāizdara?

– tad, kad pašvaldība nolemj pievienoties šai kustībai 
un grib būt zaļi, uzlabot dzīves kvalitāti saviem iedzī-
votājiem un tai ir svarīgi visi šie jautājumi, tad viņi 
pilnvaro savu vadītāju parakstīt pilsētu mēru paktu, 
apņemoties gada laikā izstrādāt ilgtspējīgas enerģē-
tikas rīcības plānu. tālākais ir katras pašvaldības ziņā, 
cik detalizēti šo plānu izstrādās un cik plaši un kon-
krēti minēs visas paredzamās aktivitātes. parakstot 
paktu, pašvaldība uzņemas īstenot vēl vienu iniciatīvu 
– tai jāorganizē enerģijas diena. tēmas, ko pašvaldībās 
šajās dienās apspriež, ir visdažādākās, piemēram, 

pilsētu mēru paktam pievienojušās
jau 17 latvijas pašvaldības
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latvijā pašlaik aktuāla ir ēku siltināšana, un vairākas 
pilsētas un novadi izvēlas todien aicināt energoek-
spertus un tikties ar iedzīvotājiem. pērn enerģijas 
dienā balvos uzsvars tika likts uz transportu – runājām 
gan par elektrovelosipēdiem un elektromašīnām, gan 
par drošu un efektīvu braukšanu ar parastajiem auto-
mobiļiem, lai ietaupītu resursus.

– ar ko pašvaldības parasti sāk, parakstot paktu un 
ķeroties pie enerģētikas rīcības plāna izstrādes?

– Jāsāk ar datu uzskaiti, lai apzinātu situāciju katrā 
sektorā. pēc datu analīzes redzams, kur pašvaldībā 
ir vājie posmi un nepieciešami uzlabojumi. daži 
pašvaldību vadītāji atzīmē, ka pirms tam viņiem biju-
si aptuvena nojausma, cik tiek tērēts vienā vai otrā 
sektorā, bet pēc plāna izstrādes var konkrēti pateikt, 
ka, piemēram, transportā aiziet tik un tik līdzekļu un 
tas ir par daudz, tāpēc kaut kas jādara un jāmeklē 
risinājumi. vai atkal siltumapgādē – pašvaldība patērē 
tik un tik, taču kaimiņpašvaldībā ar tikpat lielu terito-
riju un tikpat daudz iedzīvotājiem divreiz mazāk, un 
tas nozīmē, ka jāuzlabo situācija. diemžēl latvijā ir 
problēmas ar datu pieejamību. “latvenergo” ticamus 
elektroenerģijas patēriņa datus par pašvaldībām var 
iedot, tikai sākot no 2006. gada. Mūsu valstī par 
bāzes gadu bija jāizvēlas laiks ap gadsimtu miju vai 
vēl labāk – 1990. gadā, turklāt 2009. gadā notika 
novadu reforma, tāpēc daudzās pašvaldībās uzskaite 
izveidota pavisam nesen.

– kādas ir galvenās darbības un aktivitātes, ko paš
valdības iekļauj savā plānā?

– pirmām kārtām siltināšana, taču ar to vien par maz, 
vislabāk veikt ēkas kompleksu renovāciju. viena pati 
siltināšana maz ko dod un nereti rada pretēju efektu, 
ja nenomaina logus, neierīko ventilāciju un neizdara 
citu nepieciešamo – jūs nosiltināt, bet, kad karsti, rau-
jat vaļā logu, un siltums aiziet. tur, kur novecojušās 
siltumapgādes sistēmas, teiksim, mazuta, dīzeļdeg-
vielas vai ogļu katlus nomaina pret biomasas apkuri, 
co2 izmešu samazināšana tiek sasniegta ievēroja-
māk un ātrāk. ļoti daudzas mājas ir jāsiltina, bet tas 
prasa ievērojamus līdzekļus, toties, ja nomaina vai 
modernizē vienu katlumāju, tas ir liels ieguvums. 
tāpat vairākas aktivitātes, rīcības plānu izstrādājot, 
noteikti saistās ar transporta sektoru, piemēram, par 
mērķi izvirzot pašvaldības autoparka degvielas vidē-
jā patēriņa samazināšanu, optimizējot pašvaldības 
transportu, lai tas nepārklātos ar sabiedriskā trans-
porta pārvadājumiem, mudinot vietējos iedzīvotājus 
braukšanai izvēlēties velosipēdu un uzstādot jaunas 
velonovietnes. tās nav lielas lietas, bet kopā veido 
pamatīgus ietaupījumus nākotnē. energoplānā vieta 
arī apgaismojuma rekonstrukcijai, gan pārejot uz 
ekonomiskajām spuldzēm, gan modernizējot vadī-
bas sistēmu atkarībā no katras pašvaldības iespējām. 
dažviet joprojām rīkojas pavisam vienkārši – atbil-
dīgais cilvēks redz, ka ārā paliek tumšs, un ieslēdz 

apgaismojumu. bet iespējamas dažādas alternatīvas, 
teiksim, skvēros, kur vairāk nepieciešams apgaismo-
jums, var uzstādīt kustību sensorus, tādā veidā opti-
mizējot patēriņu.

– kādas ir galvenās mācības, ko pašvaldības ieguvu
šas energoplāna sagatavošanas gaitā?

– plāna izstrādes pēdējā posmā kopā ar ekspertiem 
un pašvaldības uzņēmumu pārstāvjiem apspriežam, 
ko viņi gribētu nākotnē savā teritorijā darīt un kādas 
ir lielākās problēmas. Mēs ieteicām, kā līdzīgas situā-
cijas iecerējušas risināt citas pašvaldības un kādas ir 
jaunākās tehnoloģijas. vairākām pašvaldībām devām 
idejas, kādā virzienā raudzīties, un daudzi par to 
nebija pat aizdomājušies. Ar šo plānu palīdzību paš-
valdība var citādi palūkoties uz to, ko tā dara vai vēlas 
panākt un kādas ir viņu iespējas. Šāda viedokļu saska-
ņošana noved pie labākā rezultāta. Mēs jau nevaram 
pašvaldībai pateikt: ieviesiet tādu un tādu pasākumu, 
jo, vai tas ir reāli, zina tikai viņi paši. vairāku pašval-
dību pārstāvji arī atklāja problēmas, ar kādām nācies 
saskarties. tā, piemēram, kādā bibliotēkā uzstādījuši 
jaunu ventilācijas iekārtu, bet tur strādā sieviete tuvu 
pensijas gadiem, kurai nav ne jausmas, kā ar šo ierīci 
apieties, tāpēc ventilators darbojas visu laiku, arī 
brīvdienās un tikai tērē un tērē elektrību. tad pašval-
dība nolēmusi, ka vairāk jāpievēršas izglītojošai jomai 
un jāpaaugstina atbildīgo darbinieku kompetence. 
Apmācības programmu savos rīcības plānos iekļāvu-
šas visas paktu parakstījušās pilsētas un novadi.

– cik latvijas pašvaldību jau parakstījušas pilsētu 
mēru paktu?

– pilsētu mēru paktu parakstījušas 17 latvijas pašval-
dības. pirmā bija Rīga, kas to parakstīja 2008. gada 
30. septembrī, turklāt Rīga bija pirmā eiropas valstu 
galvaspilsēta, kas apliecināja savu apņemšanos. Rīgas 
enerģētikas aģentūras izstrādāto pilsētas enerģētikas 
rīcības plānu 2010.–2020. gadam pamatā veido trīs 
svarīgas sadaļas: pilsētas co2 izmešu samazināšanas 
iespējas, energopatēriņa mazināšana un energoefek-
tivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energore-
sursu izmantošanas iespējas. Rīgas piemēram 2009. 
gadā sekoja Jēkabpils pilsēta, Jelgavas pilsēta un 
tukuma novads. 2011. gadā pilsētu mēru paktam pie-
vienojās salaspils, ikšķiles un ogres novads, bet 2012. 
gadā arī liepāja un Ķeguma, balvu, saldus, kārsavas, 
ludzas un līvānu novads. pērn paktu parakstīja 
Jūrmala un viļānu un valkas novads. vairākās pašval-
dībās tas bija iespējams, pateicoties vides investīciju 
fonda projektam.

– kas šis ir par projektu un vai tas darbosies vēl 
ilgi?

– vides investīciju fonds eiropas savienības finansē-
šanas programmas “intelligent energy – europe” pro-
jekta “ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota 
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eiropa enerģijas apsaimniekošanā” projekta seAp–
plUs īstenošanu uzsāka 2012. gada aprīlī, un projekts 
ilgs diemžēl tikai līdz šāgada 30. septembrim. tā 
vadošais partneris ir grieķijas tehniskā kamera, un 
projektā apvienoti partneri no 11 eiropas savienības 
valstīm. projekta mērķis ir stiprināt pilsētu mēru pakta 
idejas izplatību, veicinot pakta parakstošo iestāžu un 
atbalsta institūciju kvalitatīvo un kvantitatīvo kapaci-
tāti. seAp–plUs projekta ietvaros izveidoti seši pro-
jekta partneru pāri, lai nodrošinātu labās prakses 
un zināšanu pārnesi no pieredzējušiem uz piere-
dzi pārņemošiem reģioniem. vietējās pašvaldības 
tiek iesaistītas projekta aktivitātēs un pasākumos un 
saņem tehnisko palīdzību ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāna izstrādē un ieviešanā. latvijā seAp–plUs 
projekta aktivitātes tiek īstenotas piecās latgales plā-
nošanas reģiona pašvaldībās – līvānu, balvu, ludzas, 
viļānu un kārsavas novadā. projekta ietvaros esam 
organizējuši arī enerģijas dienu, iztulkojuši ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plāna vadlīnijas latviešu valodā 
un ieguvuši praktiskas zināšanas par labās prakses 
piemēriem zviedrijā.

– miniet, lūdzu, kādu labās prakses piemēru no 
citām valstīm!

– Mūsu projekta partneri zviedrijā – Jokmokas paš-
valdība un “Nenet” uzņēmums sagatavojuši katalogu, 
kurā apkopoti dažādi pasākumi, pašvaldībām izstrā-
dājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. zviedrijas 
nacionālā likumdošana nosaka, ka katrai pašvaldī-
bai jāizveido energoplāns, un Jokmokas pašvaldība 
pirms četriem gadiem pieņēma lēmumu izstrādāt 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu un ieviest aktivi-
tātes, kas veicina sabiedrības vides apziņu, prezentēt 
juridiskās saistības lēmuma pieņēmējiem un apvienot 
klimata stratēģijas ieviešanu ar stratēģijām, kas aptver 
vietējās pašvaldības attīstību. Jokmokas pašvaldība 
kā vienu no prioritātēm izvirzījusi jauniešu aktīvu 
iesaisti klimata pārmaiņu novēršanas aktivitātēs, pie-
mēram, pašvaldības jaunieši un Jokmokas pilsētas 
mērs parakstījuši sadarbības memorandu ar mērķi 
veicināt resursu taupību reģionā. savukārt partneri no 
spānijas sagatavojuši metodoloģiju, sniedzot enerģi-
jas patēriņa novērtējuma analīzi desmit nozīmīgāka-
jās pašvaldības ēkās. kipras partneru piemērs par ielu 
apgaismojumu parāda, kā, sadarbojoties pašvaldībai, 
enerģijas aģentūrai un uzņēmumiem, var sagatavot 
veiksmīgu projekta pieteikumu finansējuma piesais-
tei. Austrijas partneri vienotā datubāzē apkopojuši 
vairāk nekā 100 labās prakses piemēru no pašvaldību 
projektiem enerģijas efektivitātes, atjaunojamo ener-
goresursu, mobilitātes un būvniecības jomā. francijas 
aģentūra RARe izstrādājusi rokasgrāmatu enerģijas 
patēriņa uzskaites veikšanai reģionos. projekta mājas-
lapā www.seap-plus.eu/lv/ var atrast vēl daudz labu 
piemēru un mācību materiālus gan pilsētu mēru 
pakta pašvaldībām, gan ēku īpašniekiem.

– kādi ir jūsu vērojumi latvijas pašvaldībās?

– projekta seAp–plUs ietvaros motivējām un izglī-
tojām piecas latgales pašvaldības – līvānu, balvu, 
ludzas, viļānu un kārsavas novadu, lai viņi parakstītu 
pilsētu mēru paktu, un sniedzām tehnisko atbal-
stu šīm pašvaldībām ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānu izstrādē. darba gaitā saskārāmies ar daudziem 
izaicinājumiem datu savākšanā un apstrādē, kā arī 
meklējām katrai pašvaldībai savu pieeju, lai šos plā-
nus izstrādātu atbilstoši viņu vajadzībām un intere-
sēm. patīkami pārsteidza, ka pašvaldībās problēmas 
ir līdzīgas, bet situācijas un pieeja, kā tās risina – dažā-
das. tā, piemēram, ludzas novadā notiek aktīva ēku 
siltināšana – pašvaldība finansē daļu no energoaudita 
izmaksām, un iedzīvotājus pastāvīgi konsultē ener-
goeksperts, kurš izstāsta, kādiem soļiem tad jāiet 
cauri, kur var saņemt atbalstu, kādās programmās 
jāpiesakās, palīdz aizpildīt nepieciešamos dokumen-
tus. laba pieredze uzkrāta pirms pieciem gadiem 
izveidotajā biedrībā “zemgales reģionālā enerģētikas 
aģentūra”, kuras biedri ir Jelgavas, Jēkabpils, Auces, 
bauskas, ozolnieku un krustpils novada dome, kā arī 
citas organizācijas. par paraugu pārējiem var stādīt 
galvaspilsētu un tai atbalstu sniedzošo Rīgas enerģē-
tikas aģentūru. lielu ieguldījumu zemgalē pašvaldī-
bām dod zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra.

– kā, jūsuprāt, turpināsies pilsētu mēru pakta kustī
ba latvijā pēc projekta beigām?

– Ar šā projekta noslēgumu jau nekas nebeigsies, 
nākotnē noteikti būs citi projekti, kuru ietvaros atkal 
būs pieejami līdzekļi tehniskajam atbalstam un dažā-
dām aktivitātēm. tā kā katrā eiropas valstī ir viena 
organizācija, kas konsultē pašvaldības šajos jau-
tājumos, nupat tāda noteikta arī mūsu valstī – lai 
sniegtu stratēģisku un tehnisku atbalstu tām pilsētu 
mēru paktu parakstījušām pašvaldībām, kurām trūkst 
nepieciešamo prasmju un/vai resursu šo prasību 
izpildei, par pirmo pilsētu mēru pakta teritoriālo 
koordinatoru kļuvis latvijas vides investīciju fonds. 
pašvaldības pēc konsultācijām var griezties arī Rīgas 
enerģētikas aģentūrā un zemgales reģionālajā ener-
ģētikas aģentūrā, kur strādā zinoši un pieredzējuši 
eksperti.

– 17 pašvaldības, kas jau parakstījušas paktu, zina, 
kas darāms, bet ko jūs ieteiktu pārējiem latvijas 
novadiem un pilsētām?

– pievienoties pilsētu mēru paktam! lai pievieno-
tos, pašvaldībai jāpieņem lēmums, ar kuru domes 
priekšsēdētāju pilnvaro parakstīt mēru paktu. pēc 
tam šis domes lēmums jāaizsūta uz briseli, un pašval-
dības teritorija oficiāli skaitās pievienota šai kustībai. 
tālāk pašvaldībai tiek dots viens gads, lai izstrādātu 
savu ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. Nākamais 
solis – izveidot iekšējo struktūru vai komandu, kas 
izstrādās šo plānu. tā var būt gan domes attīstības 
nodaļa, kas iesaista konkrētus cilvēkus, gan pieaicināt 
ārējos ekspertus, taču pašvaldībā noteikti jābūt vie-
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nam atbildīgajam par šīs lietas koordinēšanu. Mūsu 
projektā visu piecu latgales pašvaldību plānus koor-
dinēja attīstības nodaļu vadītāji. galvaspilsētā to dara 
Rīgas enerģētikas aģentūra, kas sadarbojas ar Rīgas 
pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvo pado-
mi, kurā ietilpst pārstāvji no daudzām zinātniskajām 
organizācijām, “Rīgas siltuma”, “latvenergo” un citiem 
uzņēmumiem un ko vada latvijas zinātņu akadēmijas 
akadēmiķis profesors pēteris Šipkovs.

– jautājums profesoram – ko jaunu vai progresīvu 
izmantojat ikdienā pats un varat ieteikt arī citiem?

– strādāju fizikālās enerģētikas institūtā un vadu 
enerģijas resursu laboratoriju. Uz institūta jumta 
Aizkraukles ielā esam uzstādījuši saules kolektorus, 
un mums ir pašiem savs siltais ūdens, tiesa, ne augu 
gadu, bet martā jau sākam lietot. Nereti saules kolek-
torus jauc ar saules baterijām, tāpēc uzsvēršu atšķi-
rību – saules baterijas ražo elektrību, bet kolektori – 
silto ūdeni. iesakām arī citām iestādēm padomāt par 
saules kolektoriem, jo, pēc mūsu aprēķina, ar tiem 
iespējams segt ap 60–70 procentu no siltā ūdens 
patēriņa, taču jāņem vērā, ka to atmaksājas darīt 
ēkām, kas tiek apdzīvotas visu gadu. tāpēc piedāvā-
jam saules kolektorus likt nevis uz bērnudārziem vai 
skolām, kas vasarās lielākoties paliek tukšas, bet, pie-
mēram, uz pansionātiem, viesnīcām un slimnīcām, jo 
ir jābūt patēriņam vasarā. piedaloties pašvaldību ilgt-
spējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādē, iepazīsti-
nām ar jaunākajām tehnoloģijām, taču katrai vietai ir 
sava specifika un atšķirīgas iespējas. tagad modē nāk 
elektrotransports, tomēr, ņemot vērā mūsu klimatis-
kos apstākļus, kad akumulatori pie mīnus 30 grādu 
temperatūras nosēžas jau pēc 50–60 kilometriem, 
un nedaudzās uzpildes stacijas, tas pagaidām ir dārgs 
prieks. toties elektropiedziņas velosipēdus vasarā 
gan izmanto jau daudzi – pastnieki, arī sociālie dar-
binieki un citi.

– kur pašvaldības var iegūt vairāk informāciju par 
alternatīvās enerģijas iespējām un pilsētu mēru 
paktu?

– plašāka informācija atrodama interneta vietnē www.
pilsetumerupakts.eu. Aicinām novadus un pilsētas 
iepazīties arī ar projekta “ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāni – vienota eiropa enerģijas apsaimnie-
košanā” (seAp–plUs) ietvaros sagatavotajiem doku-
mentiem – gan seAp–plUs brošūru latviešu valodā, 
gan elektroniskajiem ziņu izdevumiem un rokasgrā-
matu “kā izstrādāt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānu (ieRp)” latviešu valodā! pašvaldībām, kuras 
vēlas pievienoties pilsētu mēru paktam un izstrādāt 
enerģijas plānus, lūgums sazināties ar latvijas vides 
investīciju fondu un projekta vadītāju aiju zučiku, 
rakstot e–pastu: aija.zucika@lvif.gov.lv vai zvanot pa 
tālruni 67845111.

Raksts tapis ar “Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” projekta 
SEAP–PLUS IEE/11/978/SI2.615950 finansiālu atbalstu.

projekta laikā latgales pašvaldībās.
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līvānu novada atsauksme

2012. gada rudenī SiA “Vides investīciju fonds” griezās 
pie vairākām latgales pašvaldībām, tajā skaitā arī pie 
līvānu novada domes, ar piedāvājumu piedalīties pro
jektā “ilgtspējīgi enerģijas rīcības plāni – vienota eiropa 
enerģijas apsaimniekošanā” (SeAP–PluS) ar mērķi sek
mēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot 
pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī 
izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus.

Sakarā ar to, ka līvānu novada dome regulāri realizē 
dažādus energoefektivitātes veicināšanas un vidi saudzē
jošus projektus (ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 
katlu nomaiņa no fosilā uz atjaunojamo kurināmo, 
ielu apgaismojuma uzlabošana, veloceliņu un novietņu 
ierīkošana u.tml.), projekta mērķis pašvaldībai likās sais
tošs, tāpēc nolēmām iesaistīties projekta piedāvātajās 
aktivitātēs. Pirms iesaistīšanās projektā pašvaldībai tika 
veikts arī kvalitatīvais novērtējums, jo iesaistītiesgribētāju 
bija vairāk, nekā projekts spēja uzņemt.

Projekta gaitā viena gada ietvaros paveiktais:
2013. gada 7. janvārī parakstīts Pilsētu mēru pakts;– 
2013. gada 7. martā parakstīts sadarbības memorands – 
starp SiA “līvānu siltums” un pašvaldības domi;
2013. gada 19. decembrī apstiprināts līvānu novada – 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.–2020. 
gadam;
organizēta enerģijas diena;– 
apmeklēti dažādi semināri, iepazīti labās prakses – 
piemēri, iegūti jauni kontakti turpmākai sadarbībai;
gatavotas preses relīzes iedzīvotāju informēšanai.– 

Projektam nebija nepieciešams paredzēt līdzfinansēju
mu, jo tā finansiālos izdevumus un koordināciju nodro
šināja Vides investīciju fonds, bet aktivitāšu veiksmī

gai īstenošanai fondam pretī bija nepieciešams vienīgi 
aktīvs un sadarbībai atvērts pašvaldības personāls.

neraugoties uz to, ka galvenie pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stra
tēģija, integrētās attīstības programma un teritorijas 
plānojums, tomēr svarīga loma ir arī pašvaldībā izstrā
dātajām nozaru attīstības stratēģijām, programmām 
un plāniem, jo tieši šajos dokumentos attiecīgā nozare 
tiek aplūkota jau krietni detalizētākā pakāpē, kā arī tajā 
ietverto informāciju turpmāk iespējams integrēt attīstī
bas plānošanas dokumentos, tādā veidā nodrošinot arī 
to savstarpējo sasaisti.

ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns kā dokuments nav 
apjomīgs, un paredzētais viens gads tā izstrādei, liekas, 
ir pat vairāk, nekā vajadzīgs. taču sakarā ar to, ka atse
višķu datu apkopošana, kas bija nepieciešama novada 
energopatēriņa un Co2 emisiju (laikposmā no 2006. 
līdz 2012. gadam) analīzes veikšanai, ieilga līdz pat pie
ciem mēnešiem, tad šķita, ka gada laikā šā dokumenta 
izstrāde nav paveicama. tomēr, pateicoties pozitīvai 
attieksmei, augstai atbildības izjūtai, neatlaidīgam dar
bam un atsaucīgam gan pašvaldības, gan valsts iestāžu 
personālam, viss tika paveikts noteiktajā termiņā.

Šobrīd sekojam līdzi aktuālajai informācijai par pro
jektu konkursiem, jo līvānu novada domes mērķis ir 
turpināt jau iesākto darbu šajā un citās nozarēs, tomēr 
jāatzīst, ka plānotās rīcības, kas nodrošinātu ne tikai 
virzību uz eS klimata un enerģijas politikas uzstādī
to mērķu sasniedzamību, bet panāktu arī lietderīgāku 
pašvaldības budžeta izlietojumu, iespējams īstenot, ja 
atrasti papildu ārējie finanšu piesaistes instrumenti.

iveta dobele,
līvānu novada domes investīciju un projektu  

nodaļas vadītāja
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ekonomikas ministrijas komentārs

energoefektivitāte ir iespēja pašvaldībai uzlabot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ietaupīt būtiskus 
finanšu resursus.

ekonomikas ministrija pauž gandarījumu un atzinību 
tām 17 latvijas pašvaldībām, kas jau pievienojušās 
pilsētu mēru pakta kustībai, kas nolūkā mērķtiecīgi 
paaugstināt energoefektivitāti eiropā kopumā jau 
apvienojusi vairāk kā 5500 dalībnieku.

Rīgas, Jēkabpils, Jelgavas, tukuma, salaspils, ikšķiles, 
ogres, liepājas, Ķeguma, balvu, saldus, kārsavas, 
ludzas, līvānu, Jūrmalas, viļānu un valkas novada 
pašvaldība, parakstot pilsētu mēru paktu, apliecināju-
šas, ka apzinās energoefektivitātes nozīmi savas pilsē-
tas un novada ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšanā. Šīs 
pašvaldības ir piemērs pārējām latvijas pašvaldībām, 
tāpēc aicinām citas pilsētas un novadus mācīties no 
šīm aktīvākajām, konsultēties, kā arī izzināt citu valstu 
pašvaldību pieredzi, kā, īstenojot mērķtiecīgus un 
inovatīvus energoefektivitātes pasākumus, pašvaldī-
bas var paaugstināt savu iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
un sasniegt būtisku finanšu resursu ietaupījumu.

Arī latvijas Nacionālajā attīstības plānā energoefek-
tivitātei ierādīta nozīmīga loma latvijas ilgtspējīgas 
izaugsmes nodrošināšanai. plāns aicina pašvaldības 
būt radošām un īstenot energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumus, tādējādi uzlabojot vides tīrību 
un dzīves kvalitāti. lielo pilsētu pašvaldības kā pirmās 
tiek aicinātas izstrādāt enerģētikas rīcības plānus, 
paredzot īstenot dažādus pasākumus enerģijas ietau-
pījuma sasniegšanai. savukārt mazākās pašvaldības, 
kuru kapacitāte ir ierobežotāka šādu plānu izstrādei, 
aicinām savās attīstības programmās integrēt atse-
višķu sadaļu par energoefektivitāti, iekļaujot konkrē-
tus pasākumus enerģijas ietaupījuma sasniegšanai. 
Augstākas energoefektivitātes sasniegšana no valsts 
puses nav abstrakts mērķis, tas ir šodienas aktīvas 
dzīves nostājas aicinājums katrai pašvaldībai – tās 
iedzīvotāju interesēs rūpēties par dzīves kvalitāti. 
tikai kopā ar pašvaldībām mēs varam sasniegt ener-
goefektivitātes palielināšanos visā eiropas savienībā, 
kas izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam par 20% paaug-
stināt energoefektivitāti.

enerģētikas rīcības plānus (eRp) aicinām izstrādāt 
vairāku gadu (ne mazāk kā trīs gadi) periodam, vei-
dojot tos kā atsevišķu pašvaldības dokumentu vai 
kā pašvaldības attīstības programmas sastāvdaļu vai 
pielikumu. plānā būtu jāiekļauj ilgtspējīgi un precīzi 
formulēti mērķi un plānotie pasākumi, nodrošinot 
konkrētu un būtisku enerģijas ietaupījumu savā teri-
torijā. plānam vajadzētu ietvert īsu informāciju par 
reģionā pieejamajiem elektroenerģijas, dabasgāzes, 
centralizētās siltumapgādes sadales tīkliem un galve-
najiem enerģijas piegādātājiem.

būtiskākais enerģijas patēriņš visbiežāk vērojams sil-
tumapgādē, tāpēc šis sektors vispirmām kārtām gaida 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. 
sniedzot centralizētās siltumapgādes sistēmas (css) 
raksturojumu, eRp jāiekļauj informācija par:

uzstādīto katlu iekārtu jaudu un lietderības koefi-•	
cientu, css robežām, tīklu kopgarumu un siltuma 
zudumiem, css nodoto siltumenerģijas apjomu;
pieslēgto mājsaimniecību skaitu un īpatsvaru;•	
pieslēgto uzņēmumu un institūciju skaitu un •	
īpatsvaru;
siltumenerģijas pieprasījuma raksturojumu un •	
tendencēm;
izmantotajiem energoresursiem – vietējiem un •	
importētajiem un to izmantošanas apjomu;
vietējo energoresursu izmantošanas paplašināša-•	
nas iespējām vai izmantošanas ierobežojumiem.

daudzdzīvokļu ēkās īstenotie energoefektivitātes 
pasākumi ir tie, kur iedzīvotāji visātrāk redz ieguvumus 
– enerģijas un izmaksu ietaupījumu, tāpēc eRp būtiski 
iekļaut informāciju par pašvaldības īpašumā esošo 
ēku skaitu un raksturojumu (t.sk. enerģijas patēriņu 
uz m2, ēku vecumu, tehnisko stāvokli, renovēto 
ēku skaitu un ēku energosertifikātu skaitu), kā arī 
plānoto pašvaldības atbalstu ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai.

ekonomikas ministrija aicina pašvaldības veidot 
enerģētikas rīcības plānus pēc iespējas detalizētāk un 
konkrētāk, plānojot energoefektivitātes pasākumus 
dažādos sektoros un balstoties uz pašreizējās 
situācijas analīzi.

inguna ozoliņa,
ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta

Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes 
nodaļas referente
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lps tehnisko problēmu komitejas 
priekšsēdētāja

aivara okmaŅa vērtējums

Mūsu komitejas darbības spektrs ir visai plašs, un 
mierpilnu dzīvi nesola neviena no tām, jo visas ir 
vitāli svarīgas latvijas ļaudīm. protams, katrā darba 
posmā kāda vai kādas no tām izvirzās priekšplānā. 
Aizvadītajā starpkongresu periodā nopietnākās kolī-
zijas skāra pasažieru pārvadājumus, mūžam sāpīgo 
autoceļu problēmu un būvniecību. katru problēmu 
vispirms apspriežam komitejas sēdēs, ko – paldies 
latvijas pašvaldību savienībai! – iespējams vērot gan 
interneta tiešraidē, gan noskatīties videoierakstu 
pēc tam, paplašinot jau tā kuplo dalībnieku skaitu 
klātienē. gribu cerēt, ka interese saglabāsies, tur-
klāt pieaugs politiķu līdzdalība, jo galavārds tomēr 
sakāms viņiem. izpildvara parasti gaida konkrētas 
norādes!

lielākais gandarījums bija par to, ka atbalstu guva 
komitejas priekšlikums izveidot sabiedriskā trans
porta padomi, kas lemj par pakalpojumu organizē-
šanu un reģionālo maršrutu tīklu ne tikai autobusu, 
bet arī dzelzceļa satiksmei. vai modelis sasniegs 
mērķi, rādīs laiks. līdz šim bija tā: reģioniem naudu 
sadalīja, bet drīz sākās pārvadātāju “šovi” – trūkst 
naudas! valdība pārmeta reģioniem vajadzību un 
finanšu nesamērošanu, bet finanšu ministrija prasīja 
trūkstošo segt pašvaldībām. Atskatoties pagātnē, 
skaidri redzams naudas trūkuma cēlonis – ik gadu 
atbalstu pasažieru pārvadātājiem budžetā samazina 
par 20 procentiem, pēc tam grozījumos 8–12 pro-
centus izdodas atkarot. elementāra matemātika ļauj 
izrēķināt, ka katru gadu zaudējam aptuveni astoņus 
procentus. viss summējas! tagad finanšu ministrijas 
pārmetumiem nav pamata, jo visu izlemj kompe-
tenta institūcija. taču apgalvojums, ka budžeta gro-
zījumu nebūs, vieš bažas jau par 2014. gada nogali. 
30. aprīlī likās, ka sarunās ar satiksmes ministriju 
izdevās pārliecināt, ka nepieciešams pārskatīt līdz-
šinējo sistēmu – aprēķināt dotāciju pēc iepriekšējā 
gada vidējās pašizmaksas. 
tālākā darbība viņu ziņā, 
taču sabiedriskā trans-
porta padome turpina 
darbu vienota pasažieru 
pārvadājumu tīkla veido-
šanā valstī.

otrs panākums – nemi-
tīgi uzturot diskusiju par 
autoceļu katastrofālo stā-
vokli, finansējums paš
valdību autoceļiem un 
ielām šogad pieaudzis 
par 31%, salīdzinot ar 
2013. gada bāzi, iznāk pat 

60 procentu pieaugums! Apzināmies gan, ka prieks 
var būt īslaicīgs.

trešais komitejas darba sasniegums ir būvniecības 
apakškomisijas izveidošana, kas trīs atzīstami saga-
tavotās un aizvadītās sanāksmēs sagatavoja doku-
mentus un iebildes par topošā būvniecības likuma 
nepilnībām un absurdiem. Mazs piemērs – radās 
izjūta, ka ekonomikas ministrs tieši, uzklausot mūsu 
skaidrojumu, izprata, cik absurdi pieprasīt augstāko 
izglītību pat tiem, kam “krūmos jāatrod kāda nele-
gāla būve”. ceram, ka tiks izveidota būvinspektora 
palīga institūcija, lai nerastos jauni bezdarbnieki.

Aizvadītajā posmā īpaši gribas minēt kādu līdz šim 
nebijušu gadījumu – 24. septembrī notika tehnisko 
problēmu komitejas un reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas apvienotā sēde, kurā izska-
tījām daudzus tābrīža aktuālos jautājumus, kuros 
saskaras abu komiteju intereses. pašvaldību pār-
stāvju aktivitāte bija tik liela, ka sanāksme notika 
divās zālēs. kāpēc to akcentēju? komitejas vadītāja 
postenī esmu jau gadus 12, tāpēc ar atbildīgo lps 
padomnieku Aino salmiņu, kura stāžs ir tikpat ilgs, 
spriežam par jauninājumiem komitejas darbā, lai 
neieviestos rutīna. varbūt vērts “lielo” sēdi organizēt 
reizi ceturksnī par kādu tiešām sāpīgu jautājumu. 
“ierindas” sēdēs varētu veltīt uzmanību plašākam, 
bet ne tik nozīmīgu “kārtējo” problēmu lokam. 
varbūt līdzīgi septembra sēdei “lielajā” varam papla-
šināt dalībnieku loku ar citu komiteju vai Novadu 
apvienības pārstāvjiem, uzaicinot konkrētās jomas 
atbildīgos visaugstākajā līmenī. par to jādomā!

sakot paldies visiem komitejas dalībniekiem, gribu 
uzteikt Aino salmiņu par komiteju sēžu sagatavoša-
nu, jo sanāksmēs ne tikai pačalojam un “pieņemam 
zināšanai”, bet pieņemam konkrētus lēmumus, 
turklāt pirms katras sēdes Aino sagatavo lēmuma 
projektu alternatīvos variantos. Uzsvēršu, ka īsto 
lēmumu nepieņemam balsojot, tas izkristalizējas 
diskusiju gaitā. tomēr nākotnē jācenšas sašaurināt 
jautājumu loku un diskusiju ilgumu, jo nereti sēdes 
pārsniedz paredzēto laika limitu.
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Šoreiz pārskata periods no latvijas pašvaldību savie-
nības 24. kongresa 2013. gada 9. augustā Aucē līdz 25. 
kongresam šāgada 30. maijā Aizkrauklē ir īsāks, tomēr 
arī deviņos mēnešos var izdarīt daudz. Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejai aizvadītajā laik-
posmā bija jālemj par tādiem jautājumiem, kas 
atstās ilgstošu iespaidu – tas saistīts ar jauno eiropas 
savienības daudzgadu budžetu, tā prioritātēm un 
atbilstību mūsu valsts prioritātēm. tomēr vēl nevar 
uzskatīt, ka šis jautājums ir atrisināts – pie tā būs jāat-
griežas vēl un vēlreiz.

gluži tāpat pārskata periodā aktuāli izrādījās tādi jau-
tājumi, kas it kā bija izšķirti jau agrāk. tā, piemēram, 
nācās debatēt par administratīvi teritoriālās reformas 
turpinājumu, ko iniciatori gan maldīgi dēvēja citā 
vārdā – “nodrošināt iespēju pašvaldībām brīvprā-
tīgi apvienoties”. pēc vairākkārtējas pārstrādāšanas 
likumprojekts “grozījumi administratīvo teritori
ju un apdzīvoto vietu likumā” nonācis saeimā un 
konceptuāli pieņemts pirmajā lasījumā, taču, iespē-
jams, pāries uz nākamo saeimu pēc vēlēšanām. otrs 
“ilgdzīvotājs” ir vietējo pašvaldību referenduma 
likumprojekts, kas arī iestrēdzis saeimā pēc pirmā 
lasījuma.

vēl jāmin pašvaldībām svarīgais zemes pārvaldības 
likuma projekts, kas kopā ar to saistīto vairāku citu 
likumu grozījumu projektiem ir tikai likuma pieņem-
šanas ceļa pašā sākumā. interesanti, ka šis vēl nepie-
ņemtais likumprojekts tiek uzskatīts par tik svarīgu, 
ka tā pieeju attiecībā uz publisku ūdeņu nodošanu 
pašvaldībām īpašumā daļēji (nododot valdījumā) 
izmanto Ministru kabinets, kas pakāpeniski, sākot 
ar 2012. gadā burtnieku novadam nodoto burtnieku 
ezeru un ar 2013. gadā tam pievienotiem lēmumiem 
par nodošanu valdījumā ogres novadam ezeru un 
upes daļu, šogad pievienoja lēmumu, ar ko nodeva 

valdījumā carnikavas novadam gan ezerus, gan arī 
jūras pludmales daļu. Rindā stāv vēl vismaz septiņas 
pašvaldības.

pašvaldībām nozīmīgs būs arī publisko pakalpojumu 
likuma projekts, kas, cenšoties nozari sakārtot, var 
birokratizēt procesu un unificēt pašu pakalpojumu, 
līdz ar to nonivelējot mūsu daudzveidību.

Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja kopā ar 
lps tehnisko problēmu komiteju rūpīgi un detali-
zēti izvērtēja stāvokli tādā svarīgā katras pašvaldības 
attīstības priekšnoteikumā kā attīstīts un kvalitatīvs 
ceļu tīkls, turklāt vērtējām visu veidu ceļus (arī meža 
ceļus), protams, arī finansējumu un tā sadalījumu.

vides investīciju fonda pārstāvji komiteju iepazīsti-
nāja ar eiropas savienības finansētās programmas 
“intelligent energy – europe” realizēto projektu 
“ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota eiropa 
enerģijas apsaimniekošanā” un ar eiropas pilsētu mēru 
pakta kustību, kā arī ekonomikas ministrija informēja 
par sagatavoto informatīvo ziņojumu “valsts energo-
efektivitātes rīcības plāns 2014.–2016. gadam”.

komitejā iepazināmies arī ar zinātnisku pētījumu par 
attīstības centru ietekmes areāliem un konstatējām – 
politiķu uzskats, ka attīstības centri ne vien paši attīs-
tīsies, bet arī labvēlīgi iespaidos apkaimes attīstību, ir, 
maigi sakot, pārspīlēts.

vides aizsardzības jomā komitejas dalībnieki izskatīja 
Ainavu politikas pamatnostādnes un ietekmes uz vidi 
novērtējuma problēmas un vērtēja pamatdokumen-
tu – vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020. 
gadam ar tajās iekļauto ieceri vides aizsardzībā vairāk 
iesaistīt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas un 
ietvertajām tēmām, sākot no augsnes un zemes dzī-

lps reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejā

gints kaminskis,
komitejas priekšsēdētājs,

sniedze sproģe, gunta lukstiņa, jānis piešiņš un ivita peipiņa,
lps padomnieki
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lēm un dabas aizsardzības līdz klimata pārmaiņām un 
ūdens resursiem.

savas kompetences ietvaros komiteja izskatīja paš-
valdībām būtisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likumprojektu, kas šobrīd sāk savu virzību saeimā, 
kā arī komitejas dalībnieki tika informēti par jauno 
Norvēģijas finanšu instrumenta projektu “latvijas 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritori-
jas plānojumā”, ko īstenos nākamo divu gadu laikā.

latvijā jau novērojamas klimata pārmaiņas un iespē-
jams, ka tuvāko gadu laikā tās kļūs plašākas un inten-
sīvākas. lai rosinātu pašvaldības iesaistīties šīs prob-
lēmas apzināšanā un risināšanā, vARAM informēja, 
ka šogad tiks uzsākts kapacitātes paaugstināšanas 
projekts, attīstot pielāgošanās klimata pārmaiņām 
politiku. Šā projekta ietvaros plānots izstrādāt nacio-
nālo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju ciešā 
sadarbībā ar pašvaldībām.

liela uzmanība aizvadītajā laikposmā tika veltīta atkri
tumu apsaimniekošanai, jo mainās likums, spēkā 
stājies Augstākās tiesas spriedums par iepirkumiem 
atkritumu jomā un notiek gatavošanās jaunajam plā-
nošanas periodam.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma latvijā (desmit 
atkritumu apsaimniekošanas reģionu) izveidota pirms 
gandrīz 20 gadiem, un vēl nav atmaksājušās pat pir-
mās investīcijas. sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
ir pašvaldības autonomā funkcija, bet ar dažādu izņē-
mumu noteikšanu to izpildīt ir apgrūtinoši, izņēmumi 
tikai kropļo sistēmu, nevis rada uzlabojumus.

pašvaldībām katrā atkritumu apsaimniekošanas reģio-
nā (AAR) jāatļauj kopā lemt par atkritumu savākšanu, 
dalītu vākšanu, šķirošanu, sagatavošanu pārstrādei, 
sagatavošanu apglabāšanai un apglabāšanu, kā arī 
lemt par infrastruktūras izvietošanu teritorijā un ļaut 
izvēlēties saimnieciski izdevīgāko apsaimniekošanas 
modeli (jau šobrīd lieliski līdzās pastāv gan privātā, 
gan publiskā uzņēmējdarbība) un finansēšanas kār-
tību. lai sasniegtu eiropas mērķus atkritumu apsaim-
niekošanas jomā, jāturpina strādāt pie sistēmas attīs-

tības (pie visiem iepakojumu veidiem), t.i., definējot 
un regulējot ražotāja atbildības sfēras, nevis izceļot 
depozītu atsevišķi. katrā AAR ir atšķirīga situācija 
infrastruktūras nodrošinājumā un izglītošanā par dalī-
to vākšanu. Nedrīkst jaukt sistēmu, bet jāļauj katrā 
reģionā to uzlabot!

vēl turpinām diskusiju, lai visā latvijā, tajā skaitā lauku 
iedzīvotājiem, būtu pieejams vienlīdzīgs pakalpojums 
pēc līdzvērtīgiem kritērijiem, jānosaka minimālās pra-
sības pakalpojumu sniedzējiem. līdz šim salīdzina 
cenu, kāda panākta iepirkumos, taču maz analizē 
reālo cenu, ko samaksā iedzīvotājs, un nesalīdzina 
pakalpojumus, ko par šo cenu operators garantē.

pašvaldībām aktuāli ir arī ceļu servitūtu radīto prob-
lēmu risinājumi.

komiteja iepazinās ar latvijas prezidentūras eiropas 
savienībā programmu, sporta attīstības vadlīnijām, 
jaunumiem medību regulējumā u.c.

gatavojoties 25. kongresam, detalizēti pārskatījām 
latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas, tās aktualizē-
jot un vienlaikus konstatējot, ka pamatā tās ir aktuālas 
arī patlaban. tāpat izstrādājam gadskārtējo sarunu 
tematiku ar atbildīgo ministriju.

lai gan piedalīties komitejas sēdē ir iespējams arī 
attālināti, priecē, ka pārskata periodā paplašinājies 
klātesošo dalībnieku loks – klātienē sēdēs piedalī-
jušies seši lielpilsētu un 59 novadu domju priekš-
sēdētāji, viņu vietnieki vai deputāti (viņu īpatsvars 
aug!), arī citi darbinieki. cik noskatījušies tiešsaistē 
– nezinām, taču parasti ir ap 20 pieslēgumu. visiem, 
kuri piedalījušies komitejas darbā gan klātienē, gan 
neklātienē – paldies!

lauku attīstība

politiķu un arī ekspertu viedokļi par to, kā attīstīt 
latvijas reģionus, ir ļoti atšķirīgi. diemžēl mums nav 
ne īpašu instrumentu, ne pašu politiku. vai tas nozī-
mē, ka nav politiskās gribas? absolūti lielākā valsts 
daļa taču ir lauki – 97% no visas latvijas teritorijas 
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(deviņas republikas pilsētas aizņem tikai 1% un pārē-
jās pilsētas izvietojušās vēl 2% teritorijas).

gadiem ejot, tomēr nav saprotams, vai tā ir apzināta 
politika – pārvietot cilvēkus prom no laukiem un 
diemžēl arī no valsts vai tomēr tuvredzība – neplānot 
attīstību un tikai politiski sadalīt pieejamos es līdzek-
ļus. Nesamērīgi daudz uzmanības un enerģijas tiek 
šķiests normatīvu rakstīšanai un kontroļu dienestu 
stiprināšanai, iestāstot, ka nevajag atbalstīt mazu un 
vidēju uzņēmēju veidošanos, ka pašvaldība nedrīkst 
reāli veicināt un atbalstīt uzņēmējus savā teritorijā, 
nonākot pat līdz tam, ka pašvaldība nevar izvēlēties, 
kā nodrošināt savas autonomās funkcijas.

esam arī komitejā rosinājuši un virzījuši diskusijas par 
šo tēmu, bet ļoti maz mūs sadzird, un vēl mazāk ir to, 
kas būtu gatavi situāciju mainīt. vai šis nav viens no 
pamatjautājumiem, kā risināt teritorijas apdzīvotību? 
Ar zemkopības ministriju panācām vienošanos, ka 
no elflA līdzekļiem pamatpakalpojumu nodrošinā-
šanai iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai 2007.–2013. 
gada plānošanas periodā tika sadalīta kvota 200 000 
eiro apjomā katram pagastam četru prioritāšu risinā-
šanai – lauku ceļiem, saieta namiem, apkurei ar atjau-
nojamiem resursiem un labiekārtošanai. Arī jaunajā 
plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam lauku 
ceļu sakārtošanai katram novadam tiks iedalīta kvota. 
Mazo uzņēmējdarbību laukos var aktivizēt leAdeR 
programmas ietvaros, un tas būs iespējams arī turp-
māk. labvēlīgi risinās sarunas ar vARAM par iespējām 
leAdeR pieeju piemērot arī nelielam līdzekļu apjo-
mam no eRAf, lai sakārtotu uzņēmējdarbībai nepie-
ciešamo infrastruktūru novadu teritorijās. kādēļ citas 
ministrijas mūs nesadzird?

kopdarbība, kooperēšanās un sociālā uzņēmējdar-
bība ir jomas, par kurām diskutējām šajā periodā 
un turpināsim to darīt arī pēc kongresa. prieks par 
pirmajiem “vēstnešiem” un labajiem piemēriem gan 
iepirkumu organizēšanā, gan tirgus vietu izveidē, gan 
kooperatīvu atbalstīšanā un veidošanā savā teritorijā. 
Atbalsts savējiem paceļ rocības latiņu teritorijā, un 
tādās vietās cilvēkiem patīk dzīvot un veidot ģimeni. 
Šādām vietām ir nākotne! svešie jau nejūt vietējo 
vajadzības un tradīcijas, iztukšo mūsu kabatas un 
aizbrauc...

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā daudz 
laika esam veltījuši jautājumiem par zemes apsaim-
niekošanu, nomu un īpašumtiesībām un zemes 
reformas neveiksmīgajam noslēgšanas posmam. Šie 
jautājumi šobrīd daļēji tiek skatīti saeimā, bet atrast 
kompromisu diametrāli pretējiem viedokļiem ir grūti. 
Arī pašvaldību iespējas un vēlmes ne vienmēr sakrīt! 
Ar prieku jāatzīmē, ka daudzi novadi meklē veidus, 
kā iznomāt zemi jauniem cilvēkiem, kuri vēlas palikt 
un saimniekot laukos. zemes reformai un zemes 
dzīļu apsaimniekošanai būs jāpievēršas arī turpmā-
kajā darbā.

komitejas dienaskārtībā bija arī Meža likums, Mk 
noteikumi un teritoriju plānošanas dokumenti, parki 
un mežaparki, pašvaldību meži, lauku ainavas veido-
šana un aizsargjoslas ap pilsētām. veiksmīgi turpinās 
sadarbība ar “latvijas valsts mežu” speciālistiem, un 
sadarbības līguma ietvaros uzsākts apmācību cikls 
latvijas pašvaldību mācību centrā (lpMc) par meža 
apsaimniekošanas jautājumiem.

lielu atsaucību pašvaldību vidū ieguvušas Meža die
nas, un katru gadu piesakās ievērojams skaits darbo-
tiesgribētāju. lps projekta ietvaros ar Meža attīstības 
fonda atbalstu latvijā tiek sakārtotas daudzas vietas 
un vairota un popularizēta meža izzināšana.

gada garumā aktuāls bijis Medību likums un tā dele-
ģētie Mk noteikumi, pašvaldībām atkal uzliekot jau-
nus pienākumus, piemēram, būt kā samierinātājām 
teritorijas atšķirīgo interešu grupu ķildās. tas jādara, 
ievērojot dzīvnieku aizsardzības likuma normas un 
novēršot neapzinīgo suņu īpašnieku radītās sekas. 
par mūžam risināmiem jautājumiem var saukt mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistru, klejojošos dzīvniekus 
un dzīvnieku tiesības, jo nav politiskās gribas iedalīt 
valsts budžeta līdzekļus pilnīgai sistēmas sakārtoša-
nai. diemžēl palielinājusies ne tikai valsts ierēdņu, 
bet arī dažādu sabiedrisko organizāciju vēlme pašval-
dības vainot pat tādā problēmā kā savārgušo savvaļas 
dzīvnieku un putnu neapkopšana.

Nedaudz uz priekšu pavirzījusies publisko ūdeņu 
apsaimniekošanas sakārtošana, un katra pašvaldība, 
kas vēlas, var pārņemt šo nozīmīgo resursu savā valdī-
jumā līdz zemes pārvaldības likuma pieņemšanai (tas 
gan “iestrēdzis” saeimas gaiteņos). komitejā diskutē-
jām par publisko ūdeņu apsaimniekošanu un iespē-
jām piesaistīt līdzekļus to sakārtošanai, kā arī zvej-
niecības un akvakultūras jautājumiem. turpmāk liela 
vērība jāpievērš pārtikas drošībai, īso piegāžu ķēžu un 
iepirkumu problēmu risināšanai, iekļaujot ēdināšanu 
izglītības un sociālajās iestādēs, “skolas pienu” un 
“skolas augli”, programmu vistrūcīgākajiem un pašval-
dību vēlmi un iespējas atbalstīt vietējos uzņēmējus.

vēl pie aktualitātēm jāmin Meliorācijas likums, melio-
rācijas kadastrs un pašvaldību tiesību paplašināšana 
– diskusijas par to tiek turpinātas saeimas komisijā.

labs sasniegums un ilggadējas sadarbības rezultāts 
ir lps klātbūtne lauku attīstības plāna uzraudzības 
komitejā, lauksaimniecības un vides konsultatīva-
jā padomē, Meža konsultatīvajā padomē, Medību 
saimniecības attīstības fonda padomē, ezf (eJzf) 
uzraudzības komitejā, zivsaimniecības konsultatīvajā 
padomē, zivju fonda padomē, kur lemj par licencē-
šanu un kvotām, kā arī dažādās darba grupās.

paldies visiem, kuri darbojas pašvaldību kopīgo 
interešu aizstāvībā un tur mūsu cunftes karogu 
augstu!
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lps reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas priekšsēdētāja

ginta kaminska vērtējums

vispirms gribu pateikt lielu paldies lps padomnie-
kiem, kuri organizē komitejas ikdienas darbu – pir-
mām kārtām līdzšinējam galvenajam padomniekam 
reģionālās attīstības jautājumos jānim piešiņam, 
tāpat padomniecēm guntai lukstiņai, sniedzei 
sproģei un ivitai peipiņai.

paldies arī maniem kolēģiem, kuri regulāri brauc 
uz komitejas sēdēm! visus nenosaukt, taču līdz ar 
komitejas priekšsēdētāja vietnieci carnikavas novada 
pašvaldības vadītāju daigu jurēvicu aktīvistu pul-
kam noteikti jāpieskaita vairāki pašvaldību vadītā-
ji – dobeles novada pašvaldības “galva” andrejs 
spridzāns, skrundas novada domes priekšsēdētāja 
nellija kleinberga, kārsavas novada domes priekš-
sēdētāja ināra silicka un citi, tāpat arī vairāki domju 
priekšsēdētāju vietnieki. tas ir liels pluss, ka komiteju 
apmeklē pašvaldību vadītāji un vietnieki, jo tieši pēc 
viņu ierosmes daži izskatāmie jautājumi izvērtušies 
politiskā diskusijā.

viens no tādiem saistās ar reģionu nākotni. pateicoties 
carnikavas novada domes priekšsēdētājas daigas 
Jurēvicas ierosinātajai diskusijai, kurā piedalījās paš-
valdību politiķi, mēģinājām noskaidrot, vai vispār 
vajadzīga otrā līmeņa pašvaldība. diskusija bija vēr-
tīga, un nonācām pie viedokļa, ka reģioniem jābūt, 
taču kā turpmāk iet uz priekšu – tas šobrīd nav vienā 
vārdā atbildams.

īpaši saspringts laiks komitejai bija šomēnes, jo divas 
dienas pēc kārtas – 7. un 8. maijā notika gadskār-
tējās lps sarunas ar vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju, kam, protams, gatavojāmies. 
pagājušogad sarunas ar vARAM gaidījām diezgan 
ilgi, vairākus aktuālus jautājumus tajās pārrunājām, 
bet nekas netika panākts, un tas atstāja iespaidu uz 
komitejas darbu kopumā, jo grūti runāt par lietām, 
ja neredzi rezultātu. Šogad ar ministriju runājam jau 
konstruktīvāk, un šķiet, ka pašvaldību viedoklis tiek 
sadzirdēts. Man liekas, ka gan ministrijai, gan paš-
valdībām risināmajās problēmās, apvienojot abus 
spēkus, tiksim pie pozitīva rezultāta, kas vajadzīgs gan 

novadiem, gan lielajām pilsētām, vai vismaz pavirzīsi-
mies uz priekšu.

lps un vARAM sarunu pirmajā dienā galveno uzma-
nību veltījām vides aizsardzībai, bet otrajā aktua-
lizējām nepieciešamību veidot ilgtermiņa politiku 
pašvaldību sistēmas attīstībai un pašvaldības principa 
nostiprināšanai satversmē. Apspriedām arī eiropas 
savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda ieviešanas aktualitātes. lps uzstādījums, ko 
allaž akcentējusi arī mūsu komiteja, ir tāds, ka eiropas 
savienības fondu sadalē nedrīkst vadīties tikai pēc 
nozaru principa, neveicot vajadzību analīzi teritoriālā 
griezumā. finansējuma sadalē būtu jāiekļauj elemen-
ti, kas ļautu diferencēt atbalstu, ņemot vērā vietē-
jos sociālekonomiskos un iekšzemes kopprodukta 
datus, īpaši latgales reģionā un citās pašvaldībās ar 
zemākiem attīstības rādītājiem. Šajā kontekstā būtiski 
arī valsts budžeta attīstības un investīciju daļā ieviest 
jaunu sadaļu – “Reģionālā attīstība”. patlaban es struk-
tūrfondu sadales principi paredz koncentrēšanos uz 
modeli “9+21”, atbalstot jau esošās uzņēmējdarbības 
saglabāšanu. taču uzkrātās investīcijas latvijā reģis-
trēto uzņēmumu pamatkapitālā izvietotas ne tikai 
nacionālajos attīstības centros, bet arī pārējās 89 paš-
valdībās, kas palikušas ārpus es fondu finansējuma 
plāna, tāpēc uzskatām, ka paralēli es struktūrfondu 
apgūšanai vienlaikus jāīsteno arī valsts investīciju 
programma uzņēmējdarbības atbalstam.

tā kā komitejas nosaukumā ietvertie vārdi uzliek 
mums pienākumu turēt rūpi ne tikai par reģionālo 
attīstību, bet arī par sadarbību, tad komiteja pašvaldī-
bu vārdā sadarbojas ar ministriju, lai sekmētu reģionu 
attīstību. daudzus jautājumus risinām kopā ar pārē-
jām lps komitejām, piemēram, par transportu un 
ceļiem, arī izglītību un sportu – faktiski tie visi saistīti 
ar reģionālo attīstību, un mērķis jau mums ir kopīgs – 
pārredzēt visu valsti un gādāt, lai latvijas kartē, krāsās 
zīmējot, neviena teritorija nepaliktu balta, tā norādot, 
ka tur nekas nenotiek. diemžēl lps apkopotā infor-
mācija par iepriekšējos gados veiktajiem ieguldīju-
miem reģionos liecina, ka tie bijuši ļoti nevienmērīgi 
un teritoriju attīstība nenotiek samērīgi.

pašvaldības ir daudz un dažādas – gan lieluma, gan 
iedzīvotāju skaita ziņā, taču visām jāveic uzliktie 
pienākumi un jābūt atbildīgām par saviem iedzīvo-
tājiem. Mums jāmeklē kompromiss, kādā veidā iet 
tālāk un darboties savu cilvēku labā. Mūsu – latvijas 
pašvaldību savienības – spēks ir tikai tad, ja esam 
visi kopā – lielās pilsētas un novadi, lielie novadi 
un mazie, tā saucamie attīstības centri un pārējie. 
Nozīmīgi, ka pašvaldību savienības sastāvā atkal ir 
Rīga, un, cerams, pievienosies arī vienīgais “baltais 
zvirbulis” – krāslavas novads, jo lps jau pārstāv visu 
latvijas iedzīvotāju intereses, arī krāslaviešu, un tas, 
ko pašvaldību savienība un arī mūsu komiteja dara un 
par ko iestājas, vajadzīgs ne jau pašām pašvaldībām, 
bet iedzīvotājiem, kas tur dzīvo, un arī teritorijām 
kopumā.
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aivars lācarus,
komitejas priekšsēdētājs,

un
silvija šimfa,

lps padomniece

laikposmā no lps 24. kongresa līdz 25. kongresam 
(no 2013. gada 9. augusta līdz 2014. gada 30. maijam) 
notika komitejas vadības pārvēlēšanas.

pārvēlēta komitejas vadība

ilgus gadus komiteju vadīja Jaunjelgavas nova-
da domes priekšsēdētājs guntis libeks. Jaunajā 
sasaukumā viņš izteica vēlmi atkāpties no līdera 
pozīcijas, un par komitejas jauno priekšsēdētāju 
komitejas dalībnieki ievēlēja aivaru lācaru – talsu 
novada domes priekšsēdētāju, arī ilggadēju komi-
tejas dalībnieku un šīs komitejas priekšsēdētāja 
vietnieku.

gunti libeku ievēlēja par viņa vietnieku. pēc kāda 
laika komiteja izlēma par divu vietnieku nepiecieša-
mību un ievēlēja vēl vienu vietnieku – ogres novada 
domes priekšsēdētāja vietnieci, arī ilggadēju komite-
jas dalībnieci vitu pūķi.

politisko akcentu vajadzētu spilgtāku

komitejas darbs prasa tajā iekļāvušos politiķu un spe-
ciālistu lielu pašaizliedzību – padarot savu ikdienas 
grūto darbu, viņi atrod vēl laiku un spēku, lai darbotos 
visu pašvaldību interešu labā. paldies visiem komite
jas dalībniekiem, jo katra ieguldījums ir svarīgs!

laikā starp kongresiem lps veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas darbā sāka piedalīties vairāk paš-
valdību politiķu, taču joprojām aicinām nākt mūsu 
pulkā gan pašvaldību vadītājus, gan politiķus, kuri 
savās domēs vada veselības un sociālo jautājumu 
komitejas!

mūsu profesionāļi kļūst spēcīgāki

Aizvadītajā starpkongresu posmā lps un mūsu 
komitejas paspārnē ļoti profesionāli, enerģiski un 
auglīgi turpināja darbu latvijas pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienība (lpsaia), ko vada 
Madlienas vispārējā tipa pansionāta direktors alvars 
šteinbergs, un jaunā pašvaldību profesionāļu organi-
zācija – latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītā
ju apvienība (lpsdva), kuras valdes priekšsēdētāja 
ir skrīveru novada domes sociālā dienesta vadītāja 
ilze rudzīte.

Abu organizāciju biedru skaits palielinās. No viņiem 
saņemam ierosinājumus tēmām, kas izskatāmas 
komitejas sēdēs un sarunās ar ministrijām, un argu-
mentētu, profesionālu viedokli.

veselīgo pašvaldību tīkls aug

Aizvadītais posms raksturīgs ar vēl vienu lielu lps 
un mūsu komitejas ilggadējā darba vainagojumu – 
nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveidošanu un 
izaugsmi.

tā ietvaros patiesi ieinteresēti un auglīgi sadarboja-
mies ar veselības ministriju un jaunizveidoto slimību 
profilakses un kontroles centru, kā arī stradiņa 
Universitāti. pašlaik šajā tīklā iekļāvušās jau 30 paš-
valdību.

komitejas sēdēs spriežam par aktuālāko un 
būtiskāko

pārskata periodā komiteja savās sēdēs aicināja pieda-
līties labklājības un veselības ministrijas valsts sekretā-
rus un viņu vietniekus, departamentu direktorus, citu 
valsts institūciju atbildīgos speciālistus, un izskatījām 
ministriju izstrādājamo un realizējamo politiku doku-
mentus, likumprojektus, Ministru kabineta noteikumu 
projektus un pašvaldībām aktuālos jautājumus.

komitejas sēdēs tika izskatīti šādi svarīgākie jautā
jumi:

goda ģimenes kartes projekts, tā realizācijas prob-– 
lēmas un risinājumi;
komitejas priekšlikumi latvijas pašvaldību savienī-– 
bas attīstības vadlīniju grozījumu projektam;
Mk noteikumu projekts “kārtība, kādā valsts pie-– 
šķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta 
izmaksu nodrošināšanai”;
ziemeļvalstu un baltijas valstu mobilitātes prog-– 
ramma “valsts administrācija” – par valsts un paš-

lps veselības un sociālo 
jautājumu komitejā
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valdību speciālistu pieredzes apmaiņas vizītēm uz 
ziemeļvalstīm, kā arī ziemeļvalstu kolēģu aicinā-
šana uz semināriem latvijā;
likumprojekta “grozījumi likumā “par palīdzību – 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”” priekšlikumi otra-
jam lasījumam un ar to saistītais Ministru kabine-
ta noteikumu projekts par valsts mērķdotācijas 
administrēšanu;
valsts sociālās politikas monitoringa informācijas – 
sistēma (spolis) un Ministru kabineta noteiku-
mu projekts “valsts sociālās politikas monitoringa 
informācijas sistēmas noteikumi”;
veselības aprūpes finansēšanas likuma projekts;– 
likumprojekts “par valsts atbalstu trūcīgām un – 
maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroener-
ģijas izmaksu segšanai”;
jautājumi sarunām ar labklājības ministriju;– 
jautājumi sarunām ar veselības ministriju;– 
eiro ieviešana – kas jāzina sociālajam darbinie-– 
kam;
sociālās jomas (gan valsts, gan pašvaldību) infor-– 
mācijas (datu) ievākšana, uzkrāšana, analīze, 
apmaiņa un izmantošana;
sociālās palīdzības sistēmas reforma (tajā skaitā – 
lM viedoklis par ekonomikas ministrijas izstrādāto 
dzīvokļa pabalstu);
sociālo pakalpojumu “grozs”;– 
asistenta pakalpojuma nodrošināšana;– 
visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana – 
ārstniecības iestādē;
preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija un – 
topošais likumprojekts;
eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsta program-– 
mu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izvei-
dei” rezultāti un iespējas tā ieviešanai visās latvijas 
skolās;
bērnu aktuālākās problēmas “bērnu un pusaudžu – 
uzticības tālruņa 116111” ikdienas praksē;
bērnu un pusaudžu pašnāvības un pašnāvnieciskā – 
uzvedība latvijā: situācija un tendences;
latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju – 
apvienības (lpsAiA) kopsapulces rezolūcija “par 
sociālo pakalpojumu attīstību”;
latvijas samariešu apvienības (lsA) darbības vir-– 

zieni, pakalpojumi un sadarbība ar pašvaldībām;
unikālais, modernais mobilās aprūpes mājās – 
pakalpojums un tā tehniskais aprīkojums;
likumprojekts “veselības aprūpes finansēšanas – 
likums”;
likumprojekts “grozījumi Ārstniecības likumā”.– 

par struktūrfondiem cīnījāmies kā lauvas

viens no īpaši svarīgiem jautājumiem, kas prasīja lielu 
spēku piepūli, bija piedalīšanās eiropas savienības 
jaunā struktūrfondu plānošanas perioda 2014.–
2020. gadam dokumentu izstrādē. Arī veselības un 
sociālajā sektorā sarunās un sarakstē ar ministrijām 
centāmies panākt kopējo lps uzstādījumu, ka pašval-
dībām ir jābūt maksimāli pieejamiem struktūrfondu 
līdzekļiem un ministrijām visas aktivitātes jāplāno un 
jāīsteno pašvaldību griezumā.

daudzi komitejas un mūsu profesionālās apvienības – 
latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvie-
nības (lpsAiA) un latvijas pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienības (lpsdvA) dalībnieki devuši ļoti 
lielu pienesumu gan jaunu ideju, gan praktiskajā 
darbā smeltas argumentācijas veidā, aizstāvot un pār-
stāvot šo pašvaldību prasību, jo ministrijas kategoriski 
nevēlējās uztvert pašvaldības kā reālu, adekvātu, tām 
līdzvērtīgu valsts publiskās pārvaldes sastāvdaļu.

lps neatlaidīgi prasīja no ministrijām izstrādāt 
partnerības līgumu ar eiropas komisiju par es fon-
diem 2014.–2020. gada plānošanas periodā un darbī-
bas programmu, kā arī, vadoties pēc tiem, ministrijām 
gatavot politikas plānošanas dokumentus, pamatojo-
ties uz plānoto investīciju teritoriālo kartējumu, kas 
balstās uz datu analīzi par nabadzības līmeni visos 
latvijas reģionos un pilsētās. tika iesniegti vairāki 
desmiti konkrētu priekšlikumu. daudzi tika ņemti 
vērā.

nekaitīgai deinstitucionalizācijai vajag naudu 
un loģiku

kā liels lps un komitejas sasniegums vērtējama ievē
rojama finansējuma pārdale par labu pašvaldībām 
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lM iecerētā stratēģiskā atbalsta mērķa īstenošanai 
– valsts sociālās aprūpes centros mītošo 700 klientu 
deinstitucionalizācijai. Mēs prasījām līdzekļus, lai 
varētu šiem cilvēkiem sagatavot mājokļus, nodrošināt 
sociālā darba speciālistus un palielināt viņu skaitu, kā 
arī nodrošināt psihiatrijas pakalpojumu pieejamību.

Neatlaidīga un uzstājīga darba rezultātā tas lielā mērā 
ir izdevies. kopā ar profesionālajām organizācijām 
lps panāca ievērojamus uzlabojumus atbilstoši paš-
valdību vajadzībām un interesēm divos koncep-
tuālos politikas plānošanas dokumentos sociālajā 
jomā – “pamatnostādnēs sociālā darba attīstībai 
2014.–2020. gadam” un “pamatnostādnēs sociālo 
pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. gadam”, tomēr 
ne visās pozīcijās.

pašvaldību pansionātus nedrīkst atstāt vienus!

lps iebilda pret to, ka valsts politikas plānošanas 
dokumenta projektā tiek diskriminētas pašvaldības, 
to iestādes un šo iestāžu klienti. specifiskais politikas 
mērķis – pilnveidot klienta individuālajām vajadzī-
bām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu sociālās aprū-
pes institūcijās, uzdevums Nr. 17 – izveidot sociālās 
aprūpes institūcijās tādu pakalpojuma infrastruktūru, 
lai nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi un 
uzdevums Nr. 18 – nodrošināt sociālās aprūpes insti-
tūciju klientu vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi 
un funkcijas stabilizējošus pakalpojumus, tajā skaitā 
palielinot veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību, definēts pareizi, jo aprūpe institūcijās ir neat-
ņemama sociālo pakalpojumu struktūras sastāvdaļa 
un tai jābūt kvalitatīvai. taču nav pieņemams, ka 
labklājības ministrijas ieskatā valsts budžeta līdzekļi 
šā mērķa un uzdevumu realizēšanai ir jāiegulda tikai 
valsts sociālās aprūpes institūcijās, ignorējot pašvaldī-
bu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijas, kam ir tieši tādas pašas problēmas un 
vajadzības kā vsAc.

demogrāfiskie un sociāli ekonomiskie procesi, kas 
norisinās valstī, ir valdības realizēto politiku rezultāts, 
taču to sekas jāmazina un jānovērš pašvaldībām. Šādi 
to autonomās funkcijas tiek paplašinātas un padziļi-
nātas un to realizēšanai nepieciešams papildus arvien 
vairāk finanšu, kas netiek ņemts vērā, veidojot pašval-
dību budžetu ieņēmumu daļu. visvairāk tas attiecas 
uz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sfēru. 
Mēs prasījām, lai projektā tiktu iekļautas pašvaldību 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas (psAc), kuru precīzi aprēķinātie izdevumi 
tiktu segti vai nu no struktūrfondu, vai valsts budžeta 
līdzekļiem.

specifiskais politikas mērķis: pilnveidot klienta indi
viduālajām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu 
sniegšanu sociālās aprūpes institūcijās
izveidot aprūpes institūcijās tādu pakalpo
juma infrastruktūru, lai nodrošinātu klien
tam ērtu un draudzīgu vidi

lvl  
16 853 920, 
vb

17.1. veikt ēku 
sakārtošanas dar-
bus (ēku renovāci-
ja vai rekonstrukci-
ja, ūdensapgādes 
un apkures sistēmu 
renovācija, iekšējo 
elektrotīklu sistē-
mas sakārtošana)

2015/i–
2020/iv

lM

psAc

lvl  
13 617 505, 
vb

17.2. veikt pasāku-
mus higiēnas pra-
sību un vides pie-
ejamības nodroši-
nāšanai

2014/i–
2014/iv

lM

psAc

lvl  
1 106 324, 
vb

17.3. veikt uguns-
drošības sistēmas 
sakārtošanas dar-
bus

2014/i–
2020/iv

lM

psAc

lvl  
504 248, 
vb

17.4. Nodrošināt 
materiāli tehnisko 
bāzi (t.sk. auto-
transports) klientu 
sociālās aprūpes, 
sociālās rehabi-
litācijas un brīvā 
laika pavadīšanas 
nodrošināšanai

2014/i–
2020/iv

lM

psAc

lvl  
1 625 843, 
vb

nodrošināt aprūpes institūcijās dzīvojošo 
klientu vajadzībām atbilstošu aprūpi un 
funkcijas stabilizējošus pakalpojumus, tajā 
skaitā palielinot veselības aprūpes pakalpo
jumu pieejamību

lvl  
2 268 206, 
vb

18.1. iekārtot veselī-
bas punktus psAc

2014/i–
2020/iv lM

psAc lvl  
158 041, 
vb

18.2. psAc papil-
dus izveidot ārst-
niecības personu 
amata vietas

2014/i–
2020/iv lM

psAc lvl  
2 110 165, 
vb

taču valdības nostāju šajā jautājumā mums neizdevās 
izmainīt.

komiteja savā sēdē, kā arī lps valde izskatīja un 
atbalstīja 2013. gada 16. oktobra latvijas pašvaldību 
sociālās aprūpes institūciju apvienības (lpsaia) 
kopsapulces rezolūciju “par sociālo pakalpojumu 
attīstību”, kurā teikts:
“latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvie
nība (lPSAiA) vērš uzmanību uz to, ka kopš 2009. gada 
reģionālās reformas, kas sākās vienlaicīgi ar ekonomis
ko krīzi, latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūcijas 
ir strādājušas “izdzīvošanas” režīmā – mums nav resur
su attīstībai.
redzot igaunijas, lietuvas un Polijas pašvaldību soci
ālo aprūpes institūciju attīstību, izaugsmi un pakalpo
juma sniegšanas kvalitātes nodrošinājumu, kas bal
stās uz labas un mūsdienīgas iekšējās infrastruktūras 
bāzi (funkcionālās gultas, pacēlāji, ēdināšanas galdi, 
mobilās vannas utt.), kuras izveidei izmantoti eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļi, ir neizpratne par 
mūsu valsts sistēmu, kas paredz sociālās aprūpes 
institūcijās izveidot tādu pakalpojuma infrastruktū-
ru, kas nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi, 
vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi un funkcijas 
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stabilizējošus pakalpojumus, tajā skaitā palielinot 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nepa-
redzot šiem mērķiem ne valsts budžeta, ne Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus. igaunija, lietuva 
un Polija ir sniegušas atbalstu un novirzījušas eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus šiem mērķiem. latvija 
arī ir eiropas Savienības dalībvalsts, bet nav saprotams, 
kāpēc mūsu politiķi šo jautājumu ignorē – gan šajā, 
gan nākamajā plānošanas periodā nav plānots novir
zīt eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekšējās infrastruktūras 
atjaunošanai un sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabo
šanai. latvijas iedzīvotājiem, kuri ar saviem nodokļiem 
pildījuši un pilda valsts budžetu, ir tiesības saņemt kvali
tatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus.
Situācijā, kad valsts rūpējas tikai par labklājības minis
trijas pārziņā esošajiem valsts sociālās aprūpes cen
triem, kuru darbinieku algas tika paaugstinātas jau 
2013. gada janvārī, mēs vēršam latvijas pašvaldību 
uzmanību uz to, ka arī pašvaldību aprūpes institūci
jās strādājošie dara tikpat svarīgu un atbildīgu darbu. 
Arī pašvaldību aprūpes institūciju darbinieki tāpat kā 
valsts aprūpes centru darbinieki ir pelnījuši atalgoju
ma paaugstināšanu. kvalificēta personāla trūkums ir 
tieši saistīts ar atalgojuma līmeni, un tuvākajos gados 
situācija var kļūt katastrofāla. Jau šobrīd mums ir grū
tības izpildīt prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem 
atbilstoši kvalificētu darbinieku nodrošināšanai aprūpes 
institūcijās.
latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienī
bas kopsapulce aicina latvijas pašvaldības:
• ieplānot 2014. gada budžetos finansējumu pašval-
dību sociālās aprūpes institūciju darbinieku atalgo-
juma paaugstināšanai vismaz valsts sociālās aprū-
pes centru atalgojuma līmenī;
• iespēju robežās rast finansējumu tādas pakalpoju-
ma infrastruktūras izveidei Latvijas pašvaldību soci-
ālās aprūpes centros, kas nodrošinātu klientam ērtu 
un draudzīgu vidi, vajadzībām atbilstošu sociālo 
aprūpi un funkciju stabilizējošu pakalpojumu.”

Šī rezolūcija tika adresēta arī valdībai un saeimai. 
Jautājumu par pašvaldību pansionātu drošības un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo 
finansējumu izskatīja saeimas sociālo un darba lietu 
komisijas sēdēs, taču risinājumu neguva. komiteja 
un lps turpinās darbu šajā jomā, jo jāveido loģisks, 
līdzsvarots, iedzīvotāju sociāli ekonomiskajai situāci-
jai atbilstošs pakalpojumu tīkls, kurā ir cilvēka dzīves 
dažādos posmos un dažādiem veselības un pašap-
rūpes līmeņiem atbilstošs pakalpojumu klāsts gan 
mājās, gan institūcijās. pašvaldībām nav pieņemama 
dažu Nvo dogmatiskā nostāja pret institucionālo 
aprūpi kā tādu. Jo mūsu valsts realitāte – nepietiekami 
daudzveidīgi sociālās aprūpes un medicīniski sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi iespējami tuvu klientu 
dzīvesvietai, ierobežotā paliatīvās aprūpe pieejamī-
ba, neattīstītā psihiatriskā primārā veselības aprūpe, 
kā arī iedzīvotāju zemie ienākumi rada paaugstinātu 
pieprasījumu gan pēc valsts, gan pašvaldību finansē-

tiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem, nevis 
pašvaldību nevēlēšanās, kā to mēģina traktēt gan šīs 
dažas Nvo, gan dažkārt arī ministrijas ierēdņi.

bez adekvāta atalgojuma un sociālajām garan
tijām paliksim bez sociālajiem darbiniekiem

lpsAi rezolūcijā viens no diviem svarīgākajiem jautā-
jumiem, kam nepieciešams nekavējošs risinājums, ir 
arī sociālā darba speciālistu un sociālās jomas insti-
tūcijās strādājošo darba smagumam un sarežģītībai 
atbilstošs atalgojums. Šis jautājums noteikti jārisina 

pašvaldībām kā darba devējām, bet valstij tās politi-
kas realizēšanai sociālajā jomā arī ir pienākums atbal-
stīt sociālā darba speciālistus. Šāda prakse nelielā 
apmērā bija līdz krīzes sākumam, kad valsts līdzfinan-
sēja sociālos darbiniekus, kuri strādāja ar bērniem un 
ģimenēm. krīze beigusies, bet uz tās laiku apturētais 
līdzfinansējums netiek atjaunots.

tādēļ lps nesaskaņoja Ministru kabineta noteikumu 
projektu “grozījums Ministru kabineta 2009. gada 
26. maija noteikumos Nr. 484 “Noteikumi par valsts 
mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo dar-
binieku amatalgu paaugstināšanai””, jo nepiekritām 
labklājības ministrijas viedoklim, ka nav racionāli 
atjaunot pasākumu, kas konsolidācijas rezultātā bijis 
iesaldēts kopš 2009. gada 1. jūlija, tādēļ ka pieņemtas 
pamatnostādnes sociālā darba attīstībai 2014.–2020. 
gadam.

Mērķdotācija atalgojumam sociālajiem darbinie-
kiem, kas strādā ar ģimeni un bērniem, tika ieviesta ar 
īpašu mērķi – palielināt darbinieku skaitu, kuri strādā 
ar šo mērķa grupu, un uzlabot darba kvalitāti. Un 
progress tika panākts. krīze šo progresu pārtrauca, 
taču demogrāfiskā situācija valstī prasa, lai darbs ar 
ģimenēm un bērniem notiktu vēl aktīvāk un mērķ-
tiecīgāk. pamatnostādnēs nav paredzēts finansējums 
sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanai, kā arī 
specializācijas veicināšanai. tas nozīmē, ka būtībā 
labklājības ministrija ir atteikusies no šā sociālā darba 
kā specializēta prioritārā virziena veicināšanas. lps 
šādu nostāju neatbalsta un uzskata, ka tad, ja valsts 
savā politikā ir noteikusi prioritātes, to īstenošanā 
jāiegulda arī nepieciešamais finansējums.
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Ļaujiet pašvaldībām saimnieciski darboties!

vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kurā atšķiras mūsu 
nostāja un labklājības ministrijas, kā arī valdības nostā-
ja, ir pašvaldību tiesības nodarboties ar uzņēmējdar-
bību un šajā gadījumā tieši ar sociālo uzņēmējdarbī-
bu. lps nesaskaņoja koncepcijas projektu “par soci-
ālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām latvijā”, jo 
nepiekrita lM darba grupas viedoklim, kas iezīmēts 
koncepcijas projektā, ka sociālās uzņēmējdarbības 
risinājumi ir iespējami tikai privātajā sektorā.

lps uzskata, ka jāparedz iespēja sociālajā uzņēmējdar-
bībā realizēt publisko un privāto partnerību, kas ir plašs 
sadarbības mehānisms es vecajās dalībvalstīs. tāpat 
lps uzskata, ka pašvaldības nodrošinātajiem pakalpo-
jumiem ir būtiska nozīme saimnieciskās darbības attīs-
tībā, nodarbinātības un ar to saistīto sociālo problēmu 
risināšanā tās teritorijā. situācijā, kad privātā sektora 
aktivitāte (spēja/vēlme) iesaistīties kādā no saimniecis-
kajām aktivitātēm daudzās pašvaldību teritorijās latvijā 
ir ļoti zema un redzama tirgus nepilnība, nepieciešama 
pašvaldību inovatīva un vieda iesaiste dažādu eko-
nomisku un sociālu jautājumu risināšanā, tostarp arī 
– izveidojot un nostabilizējot sociālu uzņēmumu, ko 
perspektīvā var nodot privātai pārvaldīšanai.

Mēs uzsvērām, ka pašvaldībām ir būtiska loma soci-
ālo uzņēmējdarbību sekmējošas vides veidošanā un 
šādu uzņēmumu attīstībā, kur pašvaldības savu iegul-
dījumu var nodrošināt ar vairāku atbalsta instrumentu 
palīdzību. pašvaldības, balstoties uz normatīvā regu-
lējuma iespējām attiecībā uz pašvaldību tiesībām 
rīkoties ar savu mantu (nekustamo īpašumu), varētu 
kustamās mantas nomas līgumu sociālās uzņēmēj-
darbības gadījumā noslēgt uz laiku ne tikai līdz pie-
ciem gadiem, zemes nomas līgumu uz laiku līdz 30 
gadiem un cita nekustamā īpašuma nomas līgumu 
līdz 12 gadiem. pašvaldībām sociālās uzņēmējdar-
bības atbalstam iespējams izmantot arī nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu un aizdevu-
mu un galvojumu (uzņēmumiem, kuros pašvaldības 
kapitāla daļa pārsniedz 50%) piešķiršanu.

lps piekrita, ka nepieciešams tāds tiesiskais ietvars, 
kas ļautu efektīvi ietvert visas sociālajam uzņēmu-
mam raksturīgās iezīmes, un atbalstīja lM darba gru-
pas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai priekšlikumu 
izstrādāt jaunu likumu, kurā būtu iekļauti bezpeļņas 
uzņēmuma principi.

valdība nevēlas vai nespēj nodrošināt pašval
dību darbam nepieciešamo informāciju

vēl viens aktuāls jautājums, ko daudz risinājām arī 
komitejas sēdēs šai starpkongresu laikā, ir datubāzes 
un to savietošana un efektīva izmantošana ātrai un 
kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai, lai sniegtu palīdzī-
bu un pakalpojumus iedzīvotājiem.

latvijas pašvaldību savienība nesaskaņoja labklājības 
ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “valsts sociālās politikas monitoringa informācijas 
sistēmas noteikumi”, jo svarīgākie iebildumi bija šādi:

nav definēts projekta nepieciešamības mērķis;•	
projekta izdošanas pamatojums ir sociālo pakal-•	
pojumu un sociālās palīdzības likuma 14. panta 
trešā daļa, bet tajā nav noteikts pašvaldībām 
nodot datus labklājības ministrijai par pašvaldību 
sociālo dienestu darbiniekiem;
nav paredzēts finansējums starpsistēmu moduļa •	
izstrādei, ar kura palīdzību plānots iegūt datus no 
pašvaldību datubāzēm tiešsaistē (iespējams, ka 
izstrādes ir paredzētas lM pusē, bet tādas pašas 
izstrādes jāparedz pašvaldību pusē trīs program-
matūrām, kas tiek izmantotas kandavas novada, 
daugavpils pilsētas un pārējās pašvaldībās);
nav paredzēts finansējums un apzināts izstrādes •	
darbu apjoms pašvaldību programmatūru pielā-
gošanai, kāds radīsies, lai nodrošinātu tiešsaistes 
datu nodošanu lM sistēmai;
nav paredzēts finansējums un apzināts izstrādes •	
darbu apjoms pašvaldību programmatūru pielāgo-
šanai, kāds radīsies, lai ieviestu lM sistēmas jaunie-
vedumus, kas tiek plānoti 2015. un 2016. gadā;
nav paredzēts finansējums pašvaldību program-•	
matūru pielāgošanas (izstrādes) darbu uzturēša-
nai, kas veido 10–15% no izstrādes izmaksām – šie 
uzturēšanas izdevumi radīsies kā papildu izdevu-
mi pašvaldībām, ja tiks īstenoti veicamie darbi;
visi izstrādes darbi ir lM iecerētie, nevis pēc paš-•	
valdību iniciatīvas ieviešamie, tāpēc uzskatām, ka 
lM ir jāparedz līdzekļi šo darbu veikšanai pašval-
dībās un jānodrošina arī turpmākā to uzturēšana;
neatbalstām lM ieceri datu apmaiņu ar 119 paš-•	
valdībām veikt, apejot valsts informācijas sistēmu 
savietotāju.

pagaidām problēmu pārlikt uz pašvaldībām 
neizdevās. kas tālāk?

vēl viens jautājums, kas radīja milzu spriedzi gan 
sabiedrībā, gan pašvaldībās, gan lps un mūsu komite-
jā, bija saistīts ar valdības negatavību elektroenerģijas 
tirgus atvēršanai mājsaimniecībām šāgada 1. jūlijā. tika 
izcīnītas ļoti smagas cīņas, lai nepieļautu, ka valdība 
ar vieglu roku pārliek visu atbildību – gan morālo, gan 
finansiālo – par šā lēmuma sekām uz pašvaldībām. 
Neiedziļinoties šo sarežģīto un pretrunīgo diskusiju un 
cīņu atspoguļojumā, mūsu nostājas kvintesence ir vēs
tulē ministru prezidentei laimdotai straujumai, pēc 
kuras viņa personīgi iesaistījās šā jautājuma risināšanā.
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Par elektroenerģijas tirgus atvēršanas ietekmi uz 
iedzīvotājiem un pašvaldībām

Ļoti cienītā l. Straujumas kundze!
latvijas Pašvaldību savienība atzinīgi vērtē Jūsu nostāju 
jautājumā par elektroenerģijas tirgus atvēršanas laika 
pārskatīšanu un iespējamo attālināšanu.
neraugoties uz to, ka šis jautājums valdībā un politis
kajās aprindās ir apspriests vairākus gadus, tagad, kad 
līdz 1. aprīlim palicis mazāk par diviem mēnešiem, nākas 
konstatēt, ka šajā jautājumā iesaistītās ministrijas nevar 
piedāvāt iedzīvotājiem un pašvaldībām skaidri saprota
mu, izmaksu ziņā efektīvu un finansiāli pamatotu elektro
enerģijas sadārdzināšanos kompensējošu mehānismu.
lPS savus priekšlikumus un argumentus šajā jautāju
mā vairākkārt darījusi zināmus ekonomikas ministrijai, 
labklājības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, iepriekšējai valdībai un Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, taču vienots 
skatījums uz šo problēmu un tās risinājums pēc būtības 
nav panākts.
lPS nevar piekrist un noraida vēlmi pieņemt lēmumus, 
kas pēc 1. aprīļa izraisīs lielus sabiedrības protestus, 
vēršanos pret valdību, bet pirmām kārtām pret pašval
dībām, ja tām atbilstoši noteikumiem būs jāadministrē 
kompensācijas izmaksas iedzīvotājiem.

LPS redzējums par situāciju
Pašlaik pastāvošie sociālā atbalsta instrumenti attiecībā 
uz izmaksām par elektroenerģiju tiek pilnībā uzturēti no 
AS “latvenergo” līdzekļiem – 26,88 miljonu eiro apmē
rā. Plānotais mērķdotācijas apjoms 2013. gada deviņos 
mēnešos ir 3,8 miljoni eiro, 2015. gadā – 5,12 miljoni 
eiro. tas nozīmē, ka valsts atbalstu piecu eiro apmērā 
par pirmajiem 100 kW/h elektroenerģijas varēs saņemt 
tikai 11% mājsaimniecību.
nepietiekami kompensējot elektroenerģijas sadārdzināju
mu, padziļināsies trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju 
nabadzība, pieaugs neapmierinātība ar valsts politiku.
lai gan trūcīgo iedzīvotāju skaits samazinās, taču tas 
joprojām pārsniedz pirmskrīzes līmeni – 2012. gadā 
– 185 146 personas, 2013. gadā, pēc lM informācijas 
– 158 490 personu. Pēc pašvaldību statistikas datiem, 
2012. gadā 90 978 mājsaimniecības saņēma dzīvokļu 
pabalstus. lPS uzskata, ka elektroenerģijas sadārdzinā
juma kompensācijas kontekstā ir jāoperē ar datiem par 
mājsaimniecībām, jo kompensācija, loģiski spriežot, ir 
jāpiešķir mājsaimniecībai, nevis katrai personai, kura 
ietilpst mājsaimniecībā.
latvijā mājsaimniecību izdevumi tikai siltumapgādē 
pārsniedz 16% no mājsaimniecību izdevumiem. Vēršam 
Jūsu uzmanību uz to, ka eS valstīs, ja izdevumi par 
enerģijas patēriņu pārsniedz 10% no mājsaimniecību 
izdevumiem, šāda situācija tiek definēta kā enerģētiskā 
nabadzība, un tādā gadījumā gandrīz visas dalībvalstis 
sniedz valsts atbalstu iedzīvotājiem.
ne ekonomikas ministrija, ne labklājības ministrija nav 
aprēķinājusi, cik elektroenerģijas pabalsta administrē
šana izmaksās pašvaldībām. balstoties uz pašvaldību 
iesniegtajiem aprēķiniem, par pamatu ņemot vispieticī
gākos normatīvus, lPS aplēsusi, ka mērķdotācijas admi

nistrēšanai pašvaldību līmenī nepieciešami 2,73 miljoni 
eiro gadā jeb 53% no paredzamā valsts atbalsta.
lai apzinātu šos nesakārtotos jautājumus un vienotos par 
vienkāršāko, skaidrāko un no administrēšanas viedokļa 
izmaksu ziņā efektīvāko problēmas risinājumu, pēc lPS 
priekšsēža Andra Jaunsleiņa iniciatīvas šāgada 28. jan
vārī notika labklājības ministra u. Auguļa, ekonomikas 
ministra V. Dombrovska, vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra e. Cilinska un A. Jaunsleiņa tikšanās. 29. 
janvārī lM sagatavoja, un ministrs u. Augulis iesniedza 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai priekš
likumus likumprojekta “Grozījumi likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”” otrajam lasījumam.
3. februārī arī lPS iesniedza Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijai savus priekšlikumus likumprojekta 
otrajam lasījumam, kur būtiskākais bija akcentēt un pre
cizēt ministru un lPS priekšsēža panākto vienošanos par 
25.1 panta redakciju, jo ne darba grupas sēdē, ne komisi
jas sēdē lM iesniegtais priekšlikums neguva atbalstu.

LPS priekšlikums
25.1 pants. Valsts piedalīšanās elektroenerģijas cenas 
kompensēšanā
Atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēta
jiem līdzekļiem valsts piešķir mērķdotāciju elektroener
ģijas cenas pieauguma kompensēšanai iedzīvotājiem.
Mērķdotācijas administrēšanu veic labklājības ministri
ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
Pašvaldības nodrošina labklājības ministrijas izveido
tajā datubāzu savietojamības un informācijas apmai
ņas sistēmā to kompetencē esošos datus par personām/
mājsaimniecībām, kas atbilstoši tiesību aktiem ir tiesī
gas saņemt valsts piešķirto mērķdotāciju.
taču arī šis priekšlikums tika noraidīts.

LPS uzskata, ka:
precīzi nosakot, kuri iedzīvotāji/iedzīvotāju grupas •	
būs tiesīgas saņemt valsts palīdzību elektroenerģijas 
sadārdzinājuma kompensēšanai,
precīzi nosakot, kāds būs kompensācijas apmērs, tās •	
izmaksas periodiskums un ilgums,
paredzot adekvātu finansējumu,•	
maksimāli izmantojot valsts un pašvaldību it datu•	
bāzes un savietotājsistēmas un ievērojami samazi
not administrēšanas izdevumus,
iestrādājot likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautāju•	
mu risināšanā” lPS piedāvāto 25.1 panta redakciju,

ir iespējams nepieļaut būtisku lielas iedzīvotāju daļas 
nabadzības padziļināšanos un novērst sabiedrības 
neapmierinātību ar valdības politiku.

visu šo cīņu rezultātā tika izstrādāts jauns likumpro-
jekts – “Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām laikā no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 31. 
decembrim pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas”, 
kas atrodas saeimā.

veselības aprūpes sistēma joprojām hroniski slima

veselības aprūpē situācija šai laikposmā pali-
kusi nemainīgi neapmierinoša, un īpašas grūtības 
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turpinājās slimnīcu darbā. Šajā jautājumā mūsu komi-
teja sastrādājās ar latvijas slimnīcu biedrības valdi. 
Mūsu nostāju pauž 2013. gada 25. oktobra vēstule 
ministru prezidentam valdim dombrovskim.

Par ārkārtas situāciju neatliekamās medicīniskās 
palīdzības nodrošināšanā

Godātais Ministru prezidenta kungs!
latvijas Pašvaldību savienība vēršas pie Jums ar lūgumu 
ietekmēt un pārtraukt ilgstošo nepieļaujamo situāciju, 
kādā atrodas pašvaldību slimnīcas, kas sniedz neatlie
kamo medicīnisko palīdzību (nMP). Jau ceturto gadu 
slimnīcas spiestas sniegt neatliekamo palīdzību lielā
kam skaitam valsts iedzīvotāju, nekā tam plāno līdzek
ļus Veselības ministrija, nosakot šā veselības aprūpes 
pakalpojuma kvotas.
Valsts deklarējusi, ka neatliekamo medicīnisko palīdzību 
ir tiesīgi saņemt un saņem visi cilvēki, kuriem tā nepie
ciešama. Slimnīcām, gan pildot šo valsts uzdevumu, 
gan mediķu morālo un juridisko pienākumu, ir jāsniedz 
šī palīdzība, un tās to arī dara – neatkarīgi no kvotām, 
bet gan reāli glābjot pacientus un dzīvības.
tas ik gadu noved slimnīcas ļoti smagās finanšu krīzēs, 
kas izslēdz iespēju normāli plānot darbu un risināt 
citus iestādēm aktuālus jautājumus. Par pārstrādāto 
kvotu atmaksu nākas burtiski cīnīties, iesaistot masu 
medijus un sabiedrību. laikā, kamēr izdodas izkarot no 
Veselības ministrijas samaksu par reāli izdarīto darbu 
– sniegtajiem nMP pakalpojumiem iedzīvotājiem, slim
nīcas kreditē ministriju, valdību, paliekot parādā tiem 
preču un pakalpojumu sniedzējiem, kuru preces un 
pakalpojumi nepieciešami normālai ārstniecības iestā
des funkcionēšanai.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina valdību:
nekavējoties apmaksāt visus slimnīcu līdz šim brīdim •	
jau sniegtos neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumus, jo pretējā gadījumā slimnīcas novem
brī būs spiestas paziņot, ka nevar pieņemt pacientus 
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai;
ne vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī atcelt kvotas neat•	

liekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem;
pārskatīt un 2014. gada 1. janvārī ieviest veselī•	
bas aprūpes pakalpojumu tarifus, kas atbilst reā
lajām pakalpojumu izmaksām, jo, neraugoties 
uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteikto 
dažādu pakalpojumu cenu pieaugumu, tas vairā
kus gadus netiek ņemts vērā, nosakot tarifus, kā arī 
izstrādāt tarifu pārskatīšanas mehānismu, maino
ties sabiedrisko pakalpojumu cenām;
nekavējoties informēt pašvaldības un to ārstniecības •	
iestādes par valdības plānu veselības aprūpes pakal
pojumu sniedzēju institūciju izvietojumā un attīstībā 
valsts teritorijā primārajā un sekundārajā līmenī.

komiteja atbalstīja arī latvijas slimnīcu biedrības 
atklāto vēstuli valsts vadītājiem, kurā faktiski ir šīs 
jomas problēmu kvintesence, ko ik dienas vairāku 
gadu garumā izjūt iedzīvotāji un pašvaldības, tādēļ to 
iekļaujam atskaites tekstā.

“2013. gada 12. novembrī

lr Valsts prezidentam Andrim bērziņam
lr Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim
lr Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdē
tājai Aijai barčai
lr veselības ministrei ingrīdai Circenei
lr finanšu ministram Andrim Vilkam

ATKLĀTA VĒSTULE

Par veselības ministres Ingrīdas Circenes demisiju

Veselības ministrija joprojām ignorē kritisko situāciju 
slimnīcu sektorā ārpus rīgas – netiek piešķirts pie
tiekams finansējums neatliekamās medicīniskās palī
dzības sniegšanai pacientiem, tiek kvotēta iedzīvotāju 
ārstēšana un dzīvību glābšana, bet pārstrādes netiek 
kompensētas. Saistībā ar nespēju risināt ārkārtas situā
ciju mēs, zemāk parakstījušies latvijas slimnīcu vadītāji, 
aicinām veselības ministri Ingrīdu Circeni atkāpties 
no sava amata.
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Jau ceturto gadu latvijas slimnīcas tiek novestas līdz 
finanšu krīzēm, jo Veselības ministrija neņem vērā reālo 
situāciju un finansējumu piešķir mazāka pacientu skai
ta ārstēšanai, nekā nepieciešams. Pagājušā gada dati 
liecina, ka mūsu valstī slimnīcās ievieto vidēji 10,3% no 
iedzīvotāju skaita. taču valsts finansējums nodrošina 
tikai 9,6% iedzīvotāju hospitalizāciju. tādējādi slimnī
cām stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu snieg
šanai jau gada sākumā tika piešķirts mazāks finansē
jums, nekā nepieciešams.
latvijas slimnīcām uz sava rēķina nākas sniegt neat
liekamo palīdzību lielākam pacientu skaitam, nekā 
Veselības ministrija ir plānojusi, piešķirot kvotas, nerau
goties uz valsts deklarēto, ka neatliekamo medicīnisko 
palīdzību ir tiesīgi saņemt visi iedzīvotāji. Jāuzsver, ka 
arī Hipokrāta zvērests mediķiem uzliek par pienākumu 
sniegt medicīnisko palīdzību visiem, kam tā nepiecieša
ma, nevis vadoties pēc Veselības ministrijas noteiktajām 
kvotām. turklāt jāņem vērā, ka iedzīvotāju veselības stā
voklis arvien pasliktinās, tādēļ pacienti slimnīcās aizvien 
biežāk nonāk ar smagākām un ielaistākām saslimša
nām, kuru ārstēšana izmaksā dārgāk. rezultātā slimnī
cām rodas pārstrādes, taču tās netiek kompensētas.
Šāgada otrajā pusē veselības aprūpei divas reizes pie
šķirts papildu finansējums kopumā 12,2 miljonu latu 
apmērā. taču šis finansējums neparedz segt divu mil
jonu latu deficītu neatliekamās palīdzības sniegšanai 
pacientiem slimnīcās. Veselības ministrijas prioritātes 
ir mākslīgā apaugļošana, veselības aprūpes iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana, tajā skaitā labi pelnošām 
privātām klīnikām, neatliekamās medicīniskās palīdzī
bas transportlīdzekļu noma un tamlīdzīgi. tikmēr slim
nīcas ir grūtībās un līdz maksātspējai nav nonākušas 
tikai tāpēc, ka neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz 
uz medicīniskā personāla atalgojuma un izdegšanas 
rēķina, jo tieši darbaspēka izmaksas veido visaugstā
ko izdevumu īpatsvaru. tāpat zaudējumi tiek segti uz 
slimnīcu attīstības rēķina, kā arī nodarbojoties ar blakus 
saimniecisko darbību, sniedzot maksas pakalpojumus, 
lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un Veselības ministrijas 
izvirzītajām obligātajām prasībām atbilstošu pakalpo
jumu sniegšanu. tajā pašā laikā Veselības ministrijas 
noteiktie pakalpojumu tarifi jau vairākus gadus neat
bilst reālajām izmaksām, kaut arī standarti un prasības 
nav mazinātas, bet tieši otrādi – tās paaugstinās un 
prasa vislielākos izdevumus no slimnīcām.
Diemžēl arī slimnīcu vadītāju tikšanās ar premjerminis
tru Valdi Dombrovski nav nesusi augļus. tā arī nav pil
dīti premjera solījumi rast risinājumu papildus piešķirtā 
finansējuma pārdalei par labu slimnīcu pacientiem 
ārpus rīgas.
Jau vairākkārt esam lūguši Veselības ministriju ieviest 
finansēšanas principu, kas balstīts uz godīgu un vienlī
dzīgu finansējuma sadali atbilstoši iedzīvotāju skaitam, 
lai nodrošinātu visiem latvijas iedzīvotājiem vienlīdzī
gas tiesības uz neatliekamās medicīniskās palīdzības 
saņemšanu. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi nav 
pārrēķināti kopš 2009. gada, kad tie tika samazināti 
par 20%. Šobrīd tie neatbilst reālajām pakalpojumu 
izmaksām. tā, piemēram, pacienta dzīvības glābša

na reanimācijā izmaksā ap 1200 latiem, bet slimnī
cām tiek samaksāti 186 lati par pacientu. Slimnīcām 
nav kompensēti ne elektroenerģijas, siltumenerģijas un 
medikamentu cenu pieaugums, ne PVn samazinātās 
likmes atcelšana, ne radušies izdevumi minimālās algas 
paaugstinājuma sakarā 2010. gadā.
Aicinām pārtraukt neētisko praksi kvotēt cilvēku dzīvību 
glābšanu un pieprasām nodrošināt veselības aprūpi 
pilnīgi visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, kā to paredz 
cilvēktiesības un latvijas likumi!”

uz pašvaldību rēķina sistēmu nesakārtosiet!

otrs būtiskākais jautājums, kas izraisījis ne vien paš-
valdību, bet arī mediķu un visas sabiedrības aktīvu 
protestu, ir likumprojekts “veselības aprūpes finan-
sēšanas likums”. lps konceptuāli iebilst pret valsts 
veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu sasaisti 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (iin). lps neatbal-
sta likumprojektā paredzēto valsts veselības apdro-
šināšanas obligāto iemaksu ietveršanu iedzīvotāju 
ienākuma nodoklī.

Ņemot vērā, ka jau ir pieņemta virkne lēmumu, kas 
samazina iiN ieņēmumus nākotnē (iiN likme līdz 
2016. gadam saruks līdz 22%; ir palielināts ar iiN 
neapliekamais minimums un iiN atvieglojums par 
apgādībā esošu personu, to paaugstināšanas iespē-
jas plānots izvērtēt arī turpmākajos gados), līdz ar to 
būtiski samazinot arī pašvaldību potenciālos ieņēmu-
mus, uzskatām, ka vēl papildu uzstādījums – daļu no 
iiN ieņēmumiem novirzīt veselības aprūpei – var radīt 
situāciju, kad pašvaldībām finanšu resursu nepietiks, 
lai kvalitatīvi nodrošinātu pamatfunkciju izpildi.

iiN ieņēmumi ir galvenais ienākumu avots pašvaldību 
budžetā. Uzskatām, ka veselības aprūpe latvijā līdzīgi 
kā igaunijā ir daļēji finansējama no valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām vai finansējama pilnībā no 
vispārējiem valsts budžeta ieņēmumiem. pašlaik šis 
likumprojekts atrodas saeimā, kas izveidojusi darba 
grupu projekta sagatavošanai tālākai virzībai. Šajā 
darba grupā turpinām aizstāvēt un argumentēt mūsu 
nostāju.

esam atvērti un pieejami

Ar protokoliem, kā arī citu informāciju par komitejas 
darbu var iepazīties lps mājaslapā, infolapā un žur-
nālā “logs”.

Jautājumiem un ieteikumiem cenšamies būt maksi-
māli pieejami. sadarbojamies arī ar profesionālajām 
organizācijām un nevalstisko sektoru.

Norādot uz darīto un darāmo, saprotam, ka darba, 
protams, joprojām būs daudz. tāpēc atkārtoti aici-
nām pašvaldību politiķus un veselības aprūpes un 
sociālā darba profesionāļus vēl vairāk iesaistīties mūsu 
komitejas darbā – tas viss mūsu kopējās lietas labā!
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lps veselības un sociālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja

aivara lācarus vērtējums

Runājot emocionāli: es būtu slikts komitejas vadītājs, ja 
savu komiteju neatzītu par pašu labāko. tajā darbojas cil-
vēki, kuru pārziņā ir sociālais darbs un veselības aprūpe, 
un viņiem domāšana ir citādāka nekā vairumam cilvēku. 
gan mediķi, gan jo īpaši sociālās jomas pārstāvji tendēti 
uz to, kā otram palīdzēt, un tā ir īpaša cilvēku grupa. Ja 
visi domātu tā kā, teiksim, biznesa cilvēki vai tie, ko mēs 
saucam par pragmatiskiem, tad sociālo darbinieku un 
mediķu mūsu valstī, iespējams, nebūtu vispār.

beidzamajā laikā dzirdētas runas par izdegšanas sin-
dromu, attiecinot to pirmām kārtām tieši uz sociālajiem 
darbiniekiem. protams, tas ir galējais stāvoklis, taču dis-
kusijas par izdegšanu radījušas sociālā darba supervīzi-
jas, kas nozīmē profesionālo izaugsmi un arī citādāku 
pieeju, lai celtu sociālā darbinieka lomu un prestižu.

veselības un sociālo jautājumu komitejas rūpju lokā 
ir visdažādākie jautājumi, kas skar mūsu visu ikdienu, 
un pašvaldību, lps un arī mūsu komitejas uzdevums ir 
gādāt par to, lai mūsu pieņemtie lēmumi uzlabotu cil-
vēku labklājību, dotu visiem iespēju saņemt veselības 
aprūpes un medicīnas pakalpojumus, neatstātu vienus 
ar savām problēmām grūtā brīdī.

Aizvadītajos mēnešos komitejā pamatīgi analizējām 
stacionāru finansējumu un nepieciešamību izdarīt 
korekcijas, lai slimnīcas ar tām pieejamajiem līdzek-
ļiem spētu sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību 
un lai kvotas, kas paredzētas plānveida medicīniskajai 
aprūpei, tiktu nodalītas no neatliekamajai palīdzībai 
atvēlētā finansējuma daļas. to darījām kopā ar latvijas 
slimnīcu biedrību un citām institūcijām, rakstījām 
kopīgas vēstules, savu viedokli paudām arī diskusijā 
latvijas Radio.

23. aprīlī pašvaldību savienības sarunās ar veselības 
ministriju vēlreiz akcentējām šo jautājumu par stacio-
nāriem nepieciešamo finanšu nodrošinājumu. patīkami 
bija dzirdēt ministrijas pausto, ka tas vairs neesot aktuā-
li, jo slimnīcu vadītāji apgalvojot, ka tagad ar līgumiem 
viss esot kārtībā. taču ir vēl daudz neatrisinātu problē-
mu – pagaidām cīnāmies par tuvākās nākotnes iespē-
jām, bet jādomā arī par amortizācijas maksājumiem, 
jo līdz šim tie maksājumos netiek iekļauti. slimnīcas, 
sniedzot pakalpojumus un ārstējot cilvēkus, izmanto 
dažādas iekārtas un tehnoloģijas, kam ir noteikts kal-
pošanas laiks. lai spētu arī nākotnē nodrošināt vismaz 
stabilitāti, ir jāzina, vai būs iespējas saņemt kredītus, vai 
būs pieejami kādi eiropas savienības fondi vai valsts 
finansējums, vai tiks paredzēta kāda īpaša programma 
vai citas papildu iespējas. Ja par to nav skaidrības, tad ar 
amortizācijas atskaitījumiem uzņēmums kaut nedaudz, 
tomēr spēj sevi finansiāli stiprināt.

Jaunais veselības aprūpes likumprojekts patlaban 
jo projām ir sagatavošanas stadijā. lai gan tiek solīti 
vairāki uzlabojumi, uzskatu, ka pirms tā pieņemšanas 

būtu nepieciešamas vēl nopietnas diskusijas gan ar 
lps, gan slimnīcu vadītāju apvienību, ģimenes ārstiem 
un citām institūcijām. liela sabiedrība daļa no šīm 
organizācijām un asociācijām gaida daudz kareivīgāku 
nostāju! sarunās ar veselības ministriju pašvaldību 
pārstāvji ieteica meklēt citu veselības aprūpes finansē-
šanas ceļu. turklāt nav normāli, ka līdzekļus veselībai 
plāno pēc finanšu ministrijas piešķirtā finansējuma, 
nevis pēc reālajām iedzīvotāju vajadzībām saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus.

sarunās ar veselības ministrijas pārstāvjiem atgādinājām 
to, kas mums bija jau agrāk, bet diemžēl netiek nodro-
šināts patlaban – nobraukto kilometru skaits “ātrajiem” 
palielinājies, jo pacienti jāved tālākus gabalus, ceļi nere-
ti nav izbraucami un iekļauties normatīvos paredzētajās 
palīdzības minūtēs bieži nav iespējams. bet ko tas var 
nozīmēt konkrētam pacientam, katram skaidrs.

Šobrīd mums ar valsti par daudzko jārunā no “ieraku-
mu pretējām pozīcijām”, taču būtu jāpanāk, lai nevaja-
dzētu ne ar vienu karot. krīzes laikā daudzas lietas tika 
sakārtotas, bet vēl labāk, ja nevis dzīve mūs piespiež, 
bet paši to veidojam.

14. maijā mūsu komitejas pārstāvji devās uz sarunām 
ar labklājības ministriju. pēc šīs tikšanās jāatzīst, ka 
uzstādījumi sociālajā jomā kļūst citādāki nekā līdz šim. 
sarunās galvenais jautājums bija par garantētā mini-
mālā ienākuma (gMi) līmeni un gMi pabalsta piešķir-
šanas nosacījumiem. labklājības ministrija pirmoreiz 
cēla priekšā jauno koncepciju, ko valdība varētu izska-
tīt augusta beigās.

koncepcijā paredzēta garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa paaugstināšana līdz 60 eiro. Šobrīd izmaksas 
sociālajai palīdzībai pašvaldībām jāsedz no saviem 
līdzekļiem, bet situācija un iespējas uz vietām ir atšķi-
rīgas. lps un pašvaldības jau nekad nav piekritušas, ka 
gMi būtu pašvaldībām maksājamais pabalsta veids, 
jo tas ir pabalsts, kas vienāds visā latvijā un principā 
nozīmē, ka te pašvaldību lomas nav. tas ir aplami, ka 
garantētais minimālais ienākums, uzsveru – garantētais 
(to garantē valsts), ir jāsedz pašvaldībai, kas nav ne 
bijušais darba devējs, kam varbūt vajadzētu ko garan-
tēt, ne vsAA, kas arī kaut ko garantē. bet dzīvē ir tā, kā 
ir. tagad mums jāizlemj, vai esam gatavi piekrist tam, 
ka šis līmenis tiek paaugstināts. protams, domājot par 
trūcīgajiem cilvēkiem un maznodrošinātajiem, gribē-
tos atbalstīt, bet mums stingri jārēķina līdzi, vai visas 
pašvaldības to var atļauties un cik smagi tas atsauktos 
uz mazākajām pašvaldībām.

Mūsu komitejā katru jautājumu cenšamies risināt 
pamatīgi, tomēr tajos “rāmjos”, kādos esam ielikti. Arī 
aizvadītajā starpkongresu periodā strādājām tik labi, 
cik esam varējuši. cenšoties risināt sociālās problē-
mas, mēģinām visu skatīt kopsakarībās. Man radusies 
pārliecība, ka pašvaldības jautājumus skata pat val-
stiskāk nekā atsevišķi valsts resori. tam ir savs pamats, 
jo tieši pašvaldības – pilsētas un novadi – veido valsti 
– bez kādas no tām mūsu valsts nebūtu tā latvija, ko, 
labāk – kuru, mīlam.
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izglītība ir svarīga ikvienam cilvēkam, ģimenei, sabied-
rībai un valstij kopumā. tā ir ceļš uz cilvēka individuālās 
dzīves kvalitāti, zināšanu sabiedrības veidošanos un 
valsts ekonomisko izaugsmi un labklājību. ieguldījumi 
izglītībā un mūžizglītībā ir būtisks priekšnoteikums taut-
saimniecības attīstībai un valsts konkurētspējas veicinā-
šanai, kā arī augstāka labklājības līmeņa sasniegšanai.

izglītības politika ir visaptveroša un cieši saistīta ar 
citām nozarēm, īpaši ekonomikas, kultūras, veselības, 
iekšlietu, Aizsardzības, zemkopības, vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības un labklājības ministrijas 
kompetencē esošajām politikām.

izglītības un kultūras jautājumu komitejas redzeslokā 
ir jautājumi, kas aktuāli un skar valsts izglītības politiku, 
demogrāfijas ietekmi uz izglītības sistēmas institucionā-
lo tīklu, izglītības pieejamību, pirmsskolas, pamatsko-
las, vidējo vispārizglītojošo un profesionālo izglītību, 
mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi un saturu, 
izglītības programmu “iespējamā misija” u.c. patlaban 
dienaskārtībā ir pedagogu motivācijas un profesionālās 
pilnveides sekmēšana, pedagogu darba samaksa 2014. 
gadā un ilgtermiņā, mācību līdzekļu izdošana, iegāde 
un mācību grāmatu satura atbilstība standartam.

gan komitejas, gan lps bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejas darbakārtībā ir plašs un 
daudzpusīgs jaunatnes jautājumu loks – jaunatnes 
politika, jauniešu dzīves kvalitāte, jauniešu brīvprātī-
gais darbs, jauniešu un mūžizglītības atbalsta politika 
valstī, jauniešu nodarbinātības aktualitātes, iniciatīva 
jauniešu bezdarba novēršanai “Jauniešu garantija”, 
neaktīvo jauniešu (Neet) iesaiste pašvaldībās, karje-
ras izglītība u.c.

izglītības un kultūras jautājumu komiteja savā uzma-
nības lokā patur arī tēmas, kas aktuālas un skar ģime-
nes politiku, demogrāfiju, bērnu tiesību aizsardzību, 
bērnu un jauniešu sociālo atstumtību un sociālo 
iekļaušanu, pirmsskolas izglītības iestāžu nodrošinā-
jumu pašvaldībās. Šobrīd svarīga ir bērnu ārpusģi-
menes alternatīvā aprūpe (deinstitucionalizācija), kas 
būs dienaskārtībā arī turpmāk.

komiteja savās sēdēs, pieaicinot kultūras ministrijas 
pārstāvjus, analizējusi latvijas vispārējo XXv dzies-
mu un deju svētku rezultātus un uzdevumus nākamo 
dziesmu un deju svētku sagatavošanai, apspriedusi 
ineses galantes fonda sadarbību ar pašvaldībām un 
iepazinusies ar kultūras ministrijas aktualitātēm un 
plāniem kultūras attīstībā valstī.

izglītības un kultūras jautājumu komitejas un bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas 
ikdienas darbs saistīts ar ministriju sagatavoto norma-
tīvo aktu projektu (likumprojektu un Ministru kabine-
ta noteikumu projektu) un saeimas deputātu iesnieg-
to likumprojektu izvērtēšanu, pašvaldību pozīcijas 
aizstāvēšanu un pašvaldību priekšlikumu īstenošanu 
normatīvo aktu pilnveidošanai.

komiteja nodarbojas ar pašvaldību informēšanu un 
iesaistīšanu darba grupās, piemēram, jauna pedagogu 
darba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagogu 
darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādei, tāpat 
darba grupā, kuras pārziņā ir darbs ar Neet grupas 
jauniešiem “Jauniešu garantijas” iniciatīvas īstenošanā. 
lps izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāvji 
piedalās ministriju normatīvo aktu izstrādes grupās, es 
fondu uzraudzības komitejā, atzinumu sagatavošanā, 

lps izglītības un kultūras 
jautājumu komitejā

un bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejā

ligita gintere, komitejas priekšsēdētāja,
inta purviņa, apakškomitejas priekšsēdētāja,

ināra dundure un olga kokāne, lps padomnieces,
un lelde vazdiķe, jaunatnes lietu speciāliste
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starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs, Ministru 
kabineta komitejās un Ministru kabineta sēdēs.

starpkongresu periodā komitejas un apakškomite-
jas sēdes notikušas regulāri un atbilstoši plānota-
jam grafikam. Aktīvi komitejas darbā piedalījušies arī 
izglītības un zinātnes ministrijas, labklājības ministri-
jas un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

lai aktuālā informācija, piemēram, izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam un par izglītības 
un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās 
izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā, 
nepastarpināti būtu pieejama plašākam interesentu 
lokam – pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem un 
skolu direktoriem, svarīgākās komitejas sēdes tika 
organizētas atklātu videokonferenču veidā.

komitejas sēdēs tika uzsākta labās prakses popularizē-
šana, dodot iespēju pašvaldībām mācīties – salīdzinot.

2014. gada sarunās starp latvijas pašvaldību savie
nību un izglītības un zinātnes ministriju (izM) tika 
apspriesti vairāki pašvaldībām svarīgi jautājumi.
• LPS kā vienu no pirmajiem apspriešanai virzīja jau-
tājumu par izglītības kvalitāti un pieejamību, akcen-
tējot, ka šie abi faktori veicina izglītotas, inteliģentas 
un ražotspējīgas sabiedrības attīstību.

Aicinājums pašvaldību deputātēm

uzrunāju tieši jūs, jo deputāti vīrieši allaž, bet it sevišķi 
patlaban rūpējas galvenokārt par mūsu tēvzemes eko
nomiku un drošību, kamēr jūs, kā tas jau gadu gadiem 
ir noticis, esat gādājušas pa mūžīgām lietām. un viena 
no tām ir latviešu kultūra.

kultūras nesējas mūsdienu latvijā vispirms jau ir biblio
tēkas. kultūras avots ir grāmata, kas tikai ar bibliotēku 
starpniecību var kļūt pieejama katram latvijas iedzīvo
tājam – mazam un lielam, mazturīgam un pārtikušam, 
lauciniekam un pilsētniekam.

Mūsu zelta fonds ir 20. gadsimta pirmās puses rakstnie
ku rūdolfa blaumaņa, raiņa, Aspazijas, Andreja upīša, 
kārļa Skalbes, Annas brigaderes un Jāņa Jaunsudrabiņa 
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• LPS un IZM vienojās par turpmāko sadarbību izglī-
tības vides kvalitātes paaugstināšanā, veicot izglītības 
satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru. 
svarīgs izglītības kvalitātes faktors ir pedagogu cie-
nīgs atalgojums, tāpēc darba kārtībā ir pedagogu 
algu paaugstināšana. pēc rezultātu apkopošanas 
izM informēs par darba grupas izstrādāto pedago-
gu darba samaksas jauno aprēķināšanas modeli un 
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.
• Izglītības kvalitātes nozīmīgs aspekts ir indivīda 
kompetence, iekļaujošas izglītības principa īsteno-
šana un sociālās atstumtības riska mazināšana. Šim 
nolūkam svarīgi īstenot preventīvus un kompen-
sējošus pasākumus priekšlaicīgi izglītības sistēmas 
atstāšanas riskam pakļautajām grupām. lps un izM 
uzskata, ka skolās jābūt atbalsta personālam (psiho-
logam, logopēdam, sociālajam pedagogam, karjeras 
speciālistam), tāpēc tiks turpinātas sarunas par valsts 
mērķdotāciju piešķiršanu šo darbinieku algošanai.
• LPS izteica viedokli, ka ir nepieciešams izveidot vie-
notu pirmsskolas, pamatskolas, vispārējās izglītības 
un vispārējās profesionālās izglītības datubāzi skolu 
agri pametušo jauniešu prevencijai un monitorin-
gam, kā arī skolu beigušo jauniešu turpmāko gaitu 
monitoringam (turpmākā izglītība vai nodarbinātība), 
un vienojās, ka izM nodarbosies ar šo jautājumu.

• Par izglītības pieejamību lps un izm vienojās:
izglītības iestāžu tīkla sakārtošana plānota, veidojot 
jaunu pieeju iestāžu pakalpojumu piedāvājumam:

pirmsskolas izglītība•	  – maksimāli tuvu dzīvesvie-
tai neatkarīgi no ģeopolitiskiem kritērijiem;
sākumskolas izglītīb•	 a (1.–6. klase) – maksimā-
li tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeopolitiskiem 
kritērijiem vai arī pēc iespējas tuvāk dzīvesvie-
tai, nodrošinot pakalpojuma pieejamību vietē-
jas nozīmes autoceļu tuvumā; nozīmīgi vērtēt 
arī pirmsskolas (5–6 gadus vecu bērnu) izglītības 
integrāciju šajās iestādēs;

vispārējā vidējā izglītība•	  (10.–12. klase) – 2014.–
2015. mācību gadam netiek noteikts 10. klases 
piepildījuma normatīvs; vispārējā vidējā izglītība 
tiek skatīta kontekstā ar profesionālās izglītības 
prestiža un pieejamības paaugstināšanu, internātu 
pieejamības nodrošināšanu un pēc sabiedriskās 
apspriešanas pašvaldībās;
profesionālā vidējā izglītība•	  – atbilstoši katra 
reģiona attīstības scenārijiem; vērtējama arī pro-
fesionālo izglītības programmu integrācija vispā-
rējā izglītībā, konsolidējot iestāžu pārvaldību un 
izmaksas; lēmumu par katru konkrēto pašvaldībā 
esošo profesionālās izglītības iestādi izM pie-
ņemt, sadarbojoties ar pilsētu un novadu pašval-
dībām, nozaru asociācijām un ekspertiem.

• Latvijas Pašvaldību savienība un Izglītības un zināt-
nes ministrija vienojās, ka arī turpmāk, izM, īsteno-
jot izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. 
gadam, pašvaldībām svarīgos jautājumus izglītības 
jomā apspriedīs ar pašvaldībām, lai meklētu katrai 
problēmai labāko risinājumu.

komiteja un apakškomiteja izsaka pateicību visiem 
dalībniekiem un lps pārstāvjiem darba grupās 
par piedalīšanos un ieguldījumu normatīvo aktu 
izstrādē!

darbi, bez kuriem nav iedomājams latviešu ceļš uz 
pasaules kultūru. bez viņu kopotajiem rakstiem neviena 
bibliotēka nevar savus krājumus uzskatīt par pietieka
miem.

20. gadsimta otrās puses latviešu dzejas, prozas un 
dramaturģijas klasiķi ir ojārs Vācietis, Vizma belševica, 
Gunārs Priede, regīna ezera un imants ziedonis. Arī 
bez viņu rakstiem ikviena bibliotēka būs nepilnīga. Ja 
nav iespējas izzināt klasiku, kāda gan var būt kultūra 
nākotnē?

Protams, grāmatmīļiem bija iespējams iegādāties šos 
rakstus saviem grāmatu plauktiem. bet vai ar tiem 
dažiem simtiem vai augstākais – pāris tūkstošiem ģime
ņu, kam ir iespēja lasīt šīs grāmatas, pietiks latviešu 
kultūras uzturēšanai?

tāpēc aicinu jūs, mūsu pašvaldību deputātes, pārbau
diet, vai katrā jūsu pagasta un pilsētas publiskajā un 
skolas bibliotēkā ir šie kopotie raksti! un, ja nav, panā
ciet, lai domes ikgada budžetos būtu nauda to iegādei!

Aicinu arī jūs, cienītās bibliotekāres, parūpējieties, lai 
deputāti neaizmirst gādāt par jūsu bibliotēkas pamat
kapitālu! Savukārt izdevniecības labprāt nāks pretī jūsu 
vajadzībām.

un, protams, jūs – cienījamās latviešu valodas skolotā
jas! Māciet bērniem latviešu kultūras bagātību!

laba sēkla labā zemē vienmēr nesīs labus augļus!

Bruno Otersons,
“loga” pastāvīgais lasītājs un “grāmatmīlis”
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lps izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšsēdētājas ligitas 

ginteres vērtējums

Mūsu komitejai aizvadītais periods bija pārmaiņu 
laiks, jo abās jomās – gan izglītībā, gan kultūrā – 
mainījās ministri. tātad atkal bija jāgatavojas jau-
niem pavērsieniem. tikāmies ar inu druvieti un daci 
Melbārdi. likumsakarīgi, ka kultūras dzīvē starpkon-
gresu periods bija mierīgāks, jo lielais saspringtā 
darba un garīgā pacilājuma kopbrīdis – dziesmu un 
deju svētki – bija aiz muguras. komiteju sēdēs vairāk 
diskutējām par izglītības problēmām, kas ir viens no 
aktuālākajiem jautājumiem visu pašvaldību dzīvē. 
tomēr arī kultūra raisa pārdomas.

Uzskatu, ka nepieciešams precīzi sistematizēt pašval-
dību kultūras iestādes – noteikt, kas ir kultūras nams, 
kas tautasnams, kas kultūras centrs, bet kas aģentūra. 
Ja nosaukumi tik dažādi, kaut kādai atšķirībai vajadzē-
tu būt. protams, vietējie var pat mazu istabiņu dēvēt 
par kultūras centru, tomēr kultūras sistēmas profe-
sionāļiem būtu jānoprecizē katras iestādes funkcijas 
un finansējums. tam nav jābūt obligāta diktāta, bet 
ieteikumu formā. sabiedrībā valda uzskats, ka katrs 
pats labi zina, kā jāaudzina bērni, kā jāārstē slimības 
un kā jāorganizē kultūras dzīve. bet tad jau velti garus 
gadus vadīt augstskolās, lai šajās jomās apgūtu pro
fesionālas zināšanas. kultūrā nemitīgi ienāk jaunas 
un interesantas tendences, piemēram, radošums. Ja 
vēlamies piesaistīt jaunos cilvēkus, tad gadu desmitos 
ierastais kolhoza kultūras nama līmenis nelīdzēs. it kā 
visi piekrīt, ka nepieciešams mainīties, bet, kā to izda-
rīt, īsti nav skaidrs. Un tieši te vajadzīgs profesionāļu 
padoms.

izglītībā pašlaik diskutējam par pamatnostādnēm 
periodam no 2014. līdz 2020. gadam. veiksmīga biju-
si sadarbība ar izglītības un zinātnes ministrijas valsts 
sekretāra vietnieci, izglītības departamenta direk-
tori eviju papuli, kura vairākas reizes piedalījusies 
komitejas sēdēs, kopā ar speciālistēm skaidrojot un 
precizējot jaunākās nostādnes. pamatproblēma ir un 
paliek skolu tīkla optimizācija – cik to būs latvijā, cik 
lielam jābūt skolēnu un skolotāju skaitam. Nostādnes 
kā karstu kartupeli viļājam gadiem, tomēr uzskatu, ka 

skolu tīklu valstī nevar noteikt novads. Nepieciešamas 
pamatnostādnes – ko vēlamies iedot saviem bērniem, 
kādā līmenī gribam viņus redzēt pēc skolas beigša-
nas. Novads nekad nespēs pārredzēt valsts laukumu, 
tikai savējo. Ministrija it kā sagatavo nostādnes, taču 
tālāko lemšanu uztic pašvaldībām, kam “viss labāk 
redzams”. tam nevar nepiekrist, tomēr pašvaldības 
nespēj būt objektīvas – bērnu skaits samazinās, peda-
gogu – ne. finansējuma dažviet pietiek, dažviet ne, 
citur pašvaldības piemaksā. katrs ķepurojas, kā spēj 
un prot, bet aizmirsts galvenais – bērna un skolēna 
nākotnes perspektīva. tā nedrīkstētu palikt “pašval-
dību izpildījumā”. pašvaldību atšķirības lieluma un 
finansējuma ziņā visjūtamāk parādās izglītības jomā. 
lielajām pilsētām ir savi uzstādījumi, lielākie novadi 
vēl būtu gatavi daudzmaz pielāgoties citu novadu 
interesēm, tomēr kopaina ir peripetiju pilna. No 
apakšas sakārtoties nevar!

saprotams, ka lēmums slēgt skolu, lai cik niecīgs 
būtu audzēkņu skaits tajā, vietējam politiķim zināmā 
mērā draud ar politisko pašnāvību. lielākoties paš-
valdības vadītājs nespēj pieņemt tādu lēmumu, kas 
nodrošinās izglītības kvalitāti, vienīgi tādu, kas garan-
tēs “mīļo mieru”. stratēģija nav labvēlīga jēgpilnam 
risinājumam. piekrītu, ka pirmo klašu mazuļiem ir 
labvēlīgi mācīties tuvu mājām, taču lielākos – tagad, 
kad visiem ir skolu autobusi, nav problēmu pārva-
dāt. diemžēl cilvēki negrib mainīties. Nereti bērni ir 
daudz reālāk domājoši par vecākiem un skolotājiem. 
viņiem svarīgāk, ka novada centra skolā būs pieejami 
dažādi pulciņi un sporta novirzieni, kādi mazā lauku 
skoliņā nevar būt. vai drīkstam “izsist” sev politisko 
kapitālu, skaidri apzinoties, ka, turpinot visu ierastajā 
režīmā, mandāta devēju dzīve nekad neuzlabosies? 
es atbalstu pedagogu algu paaugstināšanu, lai sistēmā 
strādātu izcilnieki, arī vīrieši. bet nedrīkst tikai ar šo 
problēmu muļļāties gadu gadiem.

izglītības pamatakmenim jābūt nevis tikai konkrētas 
vielas iemācīšanai, bet katra bērna spēju saskatīšanai 
un to attīstīšanai. No katra bērna var uztaisīt meistaru 
kādā jomā. Manuprāt, ar slavēšanu no jebkura cilvēka 
iespējams “dabūt ārā” viņa spēju maksimumu. Mēs 
sadalām vienkāršoti – labie un sliktie, gudrie un dum-
jie. vai mums acis šķeltas kā pēram gintam, ka, tieco-
ties pēc labā, spējam saredzēt tikai slikto? sakām: ir jau 
labi, bet tomēr tu neizdarīji to un to. tā mēs mīcāmies 
pa pārmetumiem. visuma likumi māca dzīvot patei-
cībā. kamēr mēs caur sevi laižam slikto, zūd spēki 
pateikties par visu labo, kas ir mums apkārt. Arī mediji, 
priekšplānā izvirzot slikto un nebūšanas, neveicina 
sabiedrības progresu. Mūsu tautai ir tik krāšņs un sens 
garīgais mantojums, kas katru spēj vērst pašapzinīgāku, 
lepnāku. vai tiešām to spēj dot tās uzvaras, ko gūsti, 
“stipro skrējienā” pa dubļiem mīcoties?

paldies visiem pašvaldību vadītājiem un speciālis
tiem, kuri brauc uz mūsu komitejas sēdēm un aktīvi 
iesaistās domu apmaiņā! videotiešraides dalībnieku 
loku vēl paplašina.



LOGS 75

andrejs spridzāns,
apakškomitejas priekšsēdētājs,

un guntis apīnis,
lps padomnieks sporta jautājumos

pagājušā gada 23. jūlijā pirmo reizi uz sēdi sanāca lps 
sporta jautājumu apakškomitejas jaunais sastāvs, tika 
ievēlēta vadība, kā arī apakškomiteja vienojās par 
turpmākās darbības virzieniem.

daudz kas paveikts kopš tās dienas, turpinās un attīstās 
pašvaldību un lps sadarbība ar sporta organizācijām, 
pašvaldības iespēju robežās atbalsta dažādu līmeņu 
sportiskās aktivitātes un pasākumus, lps un pašvaldību 
pārstāvji tiek uzaicināti un piedalās svarīgākajos sporta 
nozares forumos un likumdošanas izstrādes darba gru-
pās. tomēr divas problēmas – sporta infrastruktūras 
attīstība un profesionālās ievirzes sporta pedagogu 
(treneru) algas joprojām nav atrisinātas un pašvaldības 
nevar būt apmierinātas ar pašreizējo situāciju.

iepriekšējā gada nogalē Ministru kabinets apstipri-
nāja sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020. 
gadam, un tajās par prioritātēm nosaukti bērnu un 
jauniešu sports, kā arī “sports visiem” jeb tautas sports. 
pamatnostādņu izstrādes gaitā bija vienošanās, ka pēc 
to pieņemšanas izstrādās valsts un pašvaldību nozī-
mes sporta infrastruktūras attīstības koncepciju, bet ar 
2013. gada nogalē pieņemto Mk lēmumu darbība pie 
tās izstrādes diemžēl apturēta. vienlaikus tika pieņem-
ti sabiedrībā neizdiskutēti lēmumi par finansējuma 
piešķiršanu atsevišķu sporta objektu attīstībai. līdz ar 
to turpinās līdzšinējā prakse, kad valstī kopumā sporta 
infrastruktūra tiek finansiāli atbalstīta haotiski, bez sis-
tēmiskas pieejas un saistības ar nozares stratēģiju. lai 
arī sporta politikas pamatnostādnes pieņemtas, nav 
skaidrības, kāds ir valsts pasūtījums sportā, kā plānots 
(un vai vispār plānots) attīstīt sporta infrastruktūru 
kopumā valstī un pašvaldībās, kā izmantot uzceltos 
olimpiskos centrus, kā mūsdienu situācijā turpināsies 
Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība, kā tiks veidota 
sporta internātu sistēma utt.

2013. gada izglītības un zinātnes ministrijas un latvijas 
pašvaldību savienības sarunās par jautājumiem, kas 
attiecas uz sportu, lps pārstāvji prasīja atjaunot pro-

fesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu atalgoju-
ma nodrošinājumu no valsts 100% apmērā, kā tas 
bija pirms krīzes. valsts dotācija joprojām nodrošina 
vien nedaudz vairāk par 50%, un, neraugoties uz lps 
un latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru pado-
mes (lsiidp) aktivitātēm, izM sola nonākt līdz pilnīgi 
apmaksātām sporta skolu treneru algām tikai vairāku 
gadu laikposmā.

turpinās lps sadarbība ar sporta nozarē iesaistītajām 
institūcijām un organizācijām. tāpat kā līdz šim bieži 
viesi apakškomitejas sēdēs ir izglītības un zinātnes 
ministrijas sporta departamenta pārstāvji. diemžēl 
izM un tās sporta departaments, kas valstī atbild par 
sporta nozari, nav pietiekami ietekmīgi un līdz ar to 
nozarei svarīgi lēmumi parasti tiek pieņemti citos kabi-
netos. lps un pašvaldības tradicionāli atbalsta latvijas 
sporta veterānu – senioru savienības (lsvs) rīkotās 
sporta spēles, jo tās palīdz īstenot likumā “par pašval-
dībām” noteikto uzdevumu pašvaldībām sporta jomā 
– veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 
Šogad notiek jau 51. lsvs spēles, un to dalībnieku – 
pašvaldību skaits arvien pieaug. Šāgada 3. martā tika 
parakstīts latvijas pašvaldību savienības un latvijas 
sporta federāciju padomes sadarbības memorands. 
6. maijā lps sporta jautājumu apakškomitejas sēdē 
latvijas speciālās olimpiādes (lso) valdes priekšsē-
dētāja gaļina kaņējeva un lso valdes locekle gaismas 
internātskolas direktore vita felsberga informēja par 
lso darbību un problēmām, kas saistītas ar finanšu 
piesaisti, lso lomas noteikšanu valsts likumdošanā 
un iespējamajām sadarbības formām ar pašvaldībām 
un lps.

No 2013. gada 15. līdz 21. augustam gar latvijas robežu 
caur 50 latvijas pašvaldībām norisinājās lāpu skrējiens 
“apkārt latvijai”, kas noslēdzās ar skrējienu no torņa-
kalna stacijas uz esplanādi, kur pie pulkveža oskara 
kalpaka pieminekļa notika svinīgs lāpu sagaidīšanas 
pasākums. pēdējā etapā no brīvības pieminekļa, sim-
bolizējot skrējiena dalībnieku vienotību un saliedētību, 
skrēja Nacionālo bruņoto spēku, valsts robežsardzes, 
latvijas pašvaldību savienības, valsts un pašvaldības 
policijas, vAs “latvijas dzelzceļš” un latvijas olimpis-
kās komitejas pārstāvji. lps pārstāvēja carnikavas nova-
da domes priekšsēdētāja daiga jurēvica un engures 
novada domes priekšsēdētājs gundars važa.

līdzīgi kā pagājušajā gadā, pašvaldībām sadarbojo-
ties ar nacionālo bruņoto spēku štābu, šāgada 23. 
augustā notiks “baltijas ceļa” 25 gadu jubilejai veltīts 
velobrauciens.

pērngad pašvaldību darbinieku sporta spēles notika 
Jūrmalā, un tajās komandu kopvērtējumā uzvaru izcī-
nīja olaines novada pašvaldības komanda. pašvaldību 
darbinieku sporta diena būs arī šovasar – 9. augustā 
ādažu novadā.

lps sporta jautājumu apakškomitejā
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gunārs kurlovičs,
apakškomitejas priekšsēdētājs,

un guntars krasovskis,
lps padomnieks

lps informātikas jautājumu (it) apakškomitejas klā-
tienes tikšanās nav bijušas tik daudzskaitlīgas kā citām 
lps komitejām, taču daudzas aktuālas problēmas 
risinātas, izmantojot it līdzekļus – gan sarakstoties ar 
e-pastiem, gan sniedzot informāciju plašākā izklāstā 
it jautājumu blogā: http://lpsguntars.blogspot.com.

lielu rezonansi valstī izsauca valsts kontroles (vk) 
ziņojums par nelegālās programmatūras izmanto
šanu pašvaldībās. tas nevarēja palikt neapspriests 
arī it apakškomitejā, kur valsts kontroles pārstāvji 
iepazīstināja ar ziņojuma būtību un ieteikumiem 
pašvaldībām, kā labot situāciju. vk ziņojumā minē-
tas vairākas tiešām satraucošas lietas it jomā, kam 
vērts pievērst lielāku uzmanību, piemēram, vidēji 
katrs trešais lietotājs izmanto vienādu lietotājvārdu 
(administrator, lietotajs, user) un piekļuve nav ierobe-
žota ar paroles nepieciešamību vai netiek izmantota 
antivīrusa programmatūra datortehnikas aizsardzībai 
pret datorvīrusiem. Noteikti jāatgādina, ka pašvaldī-
bu vadītājiem jānodrošina atbildīgā darbinieka par it 
drošības pārvaldību dalība drošības incidentu novēr-
šanas institūcijas organizētajās apmācībās it drošības 
jautājumos – tā ir viena no informācijas tehnoloģiju 
drošības likuma prasībām. vērts arī iepazīt citu paš-
valdību pieredzi, lai pārņemtu to savējā. tā, piemē-
ram, atzinīgi vārdi valsts kontroles ziņojumā veltīti 
līvānu novada pašvaldībai. it apakškomiteja noteikti 
centīsies popularizēt šādus labās prakses piemērus.

lps, pārstāvot pašvaldību intereses, aktīvi darbojas 
dažādās it padomēs valsts pārvaldē. kiberdrošības 
jomā pie Aizsardzības ministrijas darbojas Nacionālā 
it drošības padome, kur pašvaldību savienību pārstāv 
Jelgavas pilsētas it pārvaldes vadītājs dainis ruments. 
visaktuālākais padomē apspriestais jautājums saistās ar 
tuvo latvijas prezidentūras laiku un it apdraudējumiem, 
ko pārrunāsim nākamajās it apakškomitejas sēdēs.

vARAM paspārnē darbojas informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju (ikt) vadītāju forums, kurā iekļau-

tas atbildīgās amatpersonas it drošības jomā no 
katras ministrijas. pašvaldību intereses un viedokļus 
tajā pārstāv lps padomnieks guntars krasovskis. 
ikt vadītāju forums ir jaunveidojums, kura nozīmi un 
statusu vislabāk varēs novērtēt nākamajā es struktūr-
fondu ieviešanas periodā, kad šim forumam būs “liela 
teikšana”, sniedzot savu vērtējumu par it projektu 
realizāciju un koordinēšanu.

Šis gads iesācies ar ļoti aktuāliem jautājumiem, kas 
vēl tikai gaida risinājumu. būtiskākais ir nākamā plā-
nošanas perioda struktūrfondu finansējums it jomā 
pašvaldībām. Šo jautājumu lps izvirzīja arī kā vienu 
no svarīgākajiem sarunās starp lps un vARAM.

tāpat jāturpina aktīvs darbs likumdošanas izmaiņu 
jomā. tā, piemēram, šāgada 20. maijā Ministru kabi-
neta sēdē tika apstiprināts iesniegšanai saeimā likum-
projekts “par valsts atbalstu trūcīgām un maznodro-
šinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu 
segšanai”. likumprojekts ir unikāls no tā viedokļa, ka 
pirmo reizi ir paredzēti līdzekļi ne tikai elektroniska 
datu apmaiņas rīka izveidošanai starp pašvaldībām 
un komersantiem un datu apmaiņai izmantot valsts 
informācijas sistēmu savietotāju, bet arī izveidotā rīka 
uzturēšanai visā tā dzīves ciklā (trīs gadus). līdzīga 
finansējuma principa noteikšana ir viens no galvena-
jiem uzdevumiem tuvākajiem gadiem, un tas jāpanāk 
ne tikai īslaicīgiem projektiem, bet valsts un pašvaldī-
bu sekmīgai sadarbībai it jomā.

Atgādinājumam vēl dažas it iespējas, ko nodroši-
nām pašvaldībām. turpinām labi iesāktās tradīcijas 
un nodrošinām videotiešraides gan lps komitejām, 
kas tiek pārraidītas slēgtajā lps komiteju portālā, 
gan tiešraides no tematiskiem semināriem, kas tiek 
pārraidīti lps mājaslapā. slēgtajā komiteju portālā 
piekļuve nodrošināta visiem pašvaldību vadītājiem 
un izpilddirektoriem, kā arī pašvaldību deleģēta-
jiem pārstāvjiem attiecīgajā komitejā. pie katras no 
komitejas sēdēm tiek pievienots sēdes videoieraksts 
un izskatītie dokumenti (prezentācijas), kā arī pēc 
sēdes katra jautājuma lemjošā daļa. jaunums, kas tiek 
nodrošināts kopš šāgada sākuma – komiteju doku-
menti un lemjošā daļa pēc notikušās sēdes ir pieeja-
mi ne tikai slēgtajā komiteju portālā, bet ikvienam 
lps mājaslapas apmeklētājam sadaļā “lps – komiteju 
dokumenti” (http://www.lps.lv/lps/komiteju_doku-
menti), tikai atšķirībā no slēgtā komiteju portāla šeit 
nav pieejams sēdes videoieraksts.

sēžu laikā ir iespēja nosūtīt jautājumus, rakstot uz 
e‒pastu: tiesraide@lps.lv. Ja videotiešraide notiku-
si lps mājaslapā, tad videoieraksts un prezentāci-
jas ir atrodami lps mājaslapas sadaļā “semināri un 
video – videoieraksti” (http://www.lps.lv/pasakumi/
videoieraksti).

lps it jautājumu apakškomitejā
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lps Ārējo sakaru nodaļas galvenie darbības virzieni:
sekmēt pašvaldību starptautisko sadarbību;•	
aizstāvēt un pārstāvēt pašvaldību intereses gan latvijā, •	
gan eiropas savienībā un starptautiskās institūcijās;
izstrādāt un vadīt projektus.•	

aktuālie lps īstenojamie projekti

“eiropas pilsonis”

pagājušais gads eiropas 
savienībā tika pasludināts par 
eiropas pilsoņa gadu, un lps 

tas aizsākās ar jaunu sadraudzības projektu “eiropas 
pilsonis” (Being European). projektā tika iesaistīti jau 
ilggadējie partneri – igaunijas un Rumānijas pašvaldību 
asociācijas un pieaicināts pavisam jauns partneris – 
Milānas provinces pašvaldība itālijā.

projekta galvenais mērķis bija veicināt iedzīvotāju 
piederības izjūtu es pilsoņu kopai un sekmēt aktī-
vu eiropas pilsonību. lai sasniegtu šo mērķi, ciešā 
partneru sadarbībā tika ieviestas vairākas aktivitātes – 
tematiskie semināri katrā no dalībvalstīm, iedzīvotāju 
aptauja un dokumentālā filma “es identitātes attēls”.

viena no nozīmīgākajām projekta gaitā notikušajām 
aktivitātēm bija iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu, 
vai iedzīvotāji attiecīgajā valstī (latvijā, Rumānijā, itālijā 
un igaunijā) jūtās piederīgi es pilsoņu kopai un vai zina 
savas es pilsoņa tiesības.

katras partnervalsts iegūtie aptaujas rezultāti tika pre-
zentēti projekta noslēguma konferencē, kas norisinājās 
pagājušā gada oktobrī. spriežot pēc rezultātiem, nākas 
secināt, ka kopumā iedzīvotāji jūtas piederīgi es kopai, 
tomēr savas es pilsoņa tiesības zina tikai daļēji.

otra nozīmīga aktivitāte šā projekta laikā bija doku
mentālā videomateriāla “es identitātes attēls” saga-
tavošana, kur projekta partneriem tika dota brīva 
satura izvēle un rezultātā iegūti četri dažādi es iden-
titātes attēlojumi. lps sagatavoto video iespējams 
apskatīt Youtube vietnē: http://www.youtube.com/
watch?v=pp7mgzcp9oi.

projekts veiksmīgi noslēdzies pagājušā gada nogalē, 
un rezultāti nosūtīti eiropas komisijai.

“eiropas reģioni sociālajai iekļaušanai”

taču lps dalība programmas “eiropa pilsoņiem” pro-
jektos nav noslēgusies. pēc lodzas vojevodistes (polijā) 
aicinājuma kopš šāgada janvāra latvijas pašvaldību 
savienība iesaistījusies jaunā projektā “eiropas reģioni 
sociālajai iekļaušanai”.

Martā notika projekta uzsākšanas seminārs lodzas 
pilsētā, savukārt maija sākumā Madridē – starptautisks 
seminārs “pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma 
vietējā, reģionālajā un es attīstībā”. lai dalītos labās 
prakses piemēros, uz semināru bija ieradušies projek-
ta partneri no 12 es valstīm, tajā skaitā divi no latvijas 
– lps un krāslavas novada.

lps ārējo sakaru speciāliste kristīne kūlīte semināra 
dalībniekiem pastāstīja par veiksmīgo talsu novada 
iedzīvotāju forumu, kas ik četrus gadus pulcina iedzī-
votājus, lai kopīgi plānotu novada attīstību. Jāpiebilst, 
ka šis ir viens no pirmajiem iedzīvotāju forumiem 
latvijā, jo savu darbību uzsāka 2002. gadā.

projekta laikā ieplānoti vēl vairāki starptautiski un 
vietēji pasākumi, kā arī mākslas darbu konkurss, lai  
risinātu sociālās iekļaušanas problēmas eiropā.

lps ārējo sakaru nodaĻā

mudīte priede, lps ģenerālsekretāre,
elita kresse un ligita pudža, lps padomnieces ārējo sakaru jautājumos,

kristīne kūlīte, lps ārējo sakaru speciāliste,
un ilze mutjanko, projektu un komunikācijas speciāliste

mudīte priede, vadot projekta noslēguma konferenci rīgā.
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kristīne kūlīte, projekta koordinatore, un
ilze mutjanko, projekta komunikācijas speciāliste

“gRisi plUs” (lauku ģeomātikas informācijas sabied-
rības iniciatīva plUs) ir starpreģionu sadarbības prog-
rammas iNteRReg ivc projekts, kas tika uzsākts 2012. 
gada 1. janvārī un noslēgsies šāgada 31. decembrī. 
projekta vadošais partneris ir Žēras provinces (francijā) 
tirdzniecības un rūpniecības kamera. projekta part-
nerību veido 14 partneri no 11 valstīm – francijas, 
īrijas, latvijas, kipras, Maltas, Čehijas, slovēnijas, 
Rumānijas, bulgārijas, igaunijas un grieķijas. No 
latvijas projektā iesaistījusies latvijas pašvaldību 
savienība un vidzemes plānošanas reģions.

diemžēl daudzās eiropas savienības valstīs lauku 
teritorijās samazinās iedzīvotāju skaits, iedzīvotāji 
noveco, ekonomiskā situācija pasliktinās, pietrūkst 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmanto-
šanas iespēju un inovāciju. gRisi plUs projekta mēr-
ķis ir risināt šos jautājumus, ieviešot jauninājumus es 
valstu teritorijās, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas 
un ģeomātikas rīkus.

lai sasniegtu šo mērķi, partneri projekta laikā dalīju-
šies ar daudziem vērtīgiem labās prakses piemēriem, 
kas veicina lauku teritoriju pievilcību, jaunu iedzī-
votāju piesaisti un popularizē vietējos produktus. 
partneru tikšanās reizēs bijusi iespēja dažus no tiem 
apskatīt klātienē un izvērtēt, vai šādu labo praksi būtu 
lietderīgi ieviest arī latvijā.

sadarbībā ar vidzemes plānošanas reģionu noritējis 
darbs pie labo prakšu “Made in galway” un “soho 

solo” ieviešanas plāna izstrādes. “Made in galway” 
jeb “Ražots galvejā” piemērs tika aplūkots klātienē, 
kad notika kārtējā projekta partneru tikšanās īrijā 
šāgada martā.

tā ir informācijas platforma, kurā vietējie ražotāji un 
pakalpojumu sniedzēji var ievietot informāciju par 
saviem produktiem un bez maksas popularizēt savu 
uzņēmumu.

īrijā arī iepazināmies ar labās prakses piemēru – 
“connemara smokehouse” lašu kūpinātavu.

ģeomātika ir salīdzinoši jauns zinātnes un prakses 
virziens, tāpēc lps kopš pagājušā gada augusta orga-
nizējusi divus informatīvos seminārus pašvaldību pār-
stāvjiem – “ģeomātikas loma pašvaldību attīstībā” 
un “vietas pievilcības veicināšana caur komunikāci
ju”, kurā ar interesi uzklausījām vidzemes augstskolas 
pasniedzēju andri kleperu.

GriSi PluS projekta mērķis ir izpētīt un pilnveidot lauku teritoriju attīstības politiku, izmantojot ģeomātiskās informāci
jas rīkus, tādējādi veicinot lauku teritoriju kā potenciālo dzīvesvietu pievilcību un paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem 
cilvēkiem strādāt attālināti.
GriSi PluS ir eiropas komisijas interreG iVC programmas 4. uzsaukuma ietvaros atbalstīts projekts. Projekta 
vadošais partneris ir Žēras (francijā) provinces tirdzniecības un rūpniecības kamera. no latvijas projektā iesaistīti 
divi partneri – latvijas Pašvaldību savienība un Vidzemes plānošanas reģions. Projekta partnerību veido 14 partneri 
(reģioni, vietējās pašvaldības un organizācijas) no 11 eiropas valstīm – francijas, Īrijas, latvijas, kipras, Maltas, Čehijas, 
Slovēnijas, rumānijas, bulgārijas, igaunijas un Grieķijas.
informācija sagatavota un publicēta ar eiropas reģionālās attīstības fonda (erAf) finansiālu atbalstu interreG iVC 
programmas ietvaros. Par publikācijas saturu atbild tās autores.

“grisi plus”
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kristīne kūlīte,
projekta vadītāja
    

starpreģionu sadarbības programmas iNteRReg ivc 
projekts “4poWer” tika uzsākts 2012. gada janvārī 
un noslēgsies šāgada decembrī, kopumā ilgstot trīs 
gadus.

projektā darbojas 11 partneri no jūras vēju ener-
ģijas (Jve) līdervalstīm – vācijas, Nīderlandes un 
lielbritānijas, kā arī no iesācējvalstīm – itālijas, Maltas, 
polijas, portugāles un latvijas. projekta vadošais part-
neris ir groningenas province Nīderlandē.

projekta mērķis ir sagatavot eiropas savienības pie-
krastes reģionus jūras vēja enerģijas izmantošanas 
attīstībai, izmantojot zināšanu, labās prakses un pie-
redzes apmaiņu.

ciešā partneru sadarbībā projekta ietvaros notiek 
darbs pie divām tēmām:

efektīvas reģionālās politikas ietvara izveide;•	
labvēlīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vides •	
izveide.

projekta rezultātā es Reģionu komitejai tiks piedāvāti 
projektā iegūtie secinājumi, ieskaitot nelielu ceļvedi 
reģioniem, kā sagatavoties Jve attīstībai, kā arī prak-
tiski ieteikumi es politikas veidotājiem, kā padarīt 
reģionus zinošākus un labāk sagatavotus, lai izveido-
tu es līdzvērtīgus konkurences apstākļus jūras vēju 
enerģijas īstenošanā.

pārskata periodā projekta ietvaros notikušas divas 
partneru tikšanās – gdaņskā (polijā) un rimini 
(itālijā), kurās piedalījās latvijas pašvaldību savienī-
bas pārstāvji un projektā iesaistītie paulis barons un 
kristīne kūlīte.

projekta ietvaros jau sagatavoti divi dokumenti, kuros 
iekļauti labās prakses piemēri, kas tikuši identificēti 
projekta laikā. Šie dokumenti ietver divas atskaites – 
“jve tiesiskais ietvars” un “jve projektu ieviešana”. 
pamatā atskaitēs iekļautas to partnervalstu labās prak-
ses, kur uzkrāta krietna pieredze jūras vēju enerģijas 
jomā – Nīderlandē, vācijā un lielbritānijā.

darbs projektā turpinās, un šobrīd katrs no projekta 
partneriem gatavo labo prakšu ieviešanas plānu, 
balstoties uz pašreizējo situāciju un iespējām attiecī-
gajā reģionā.

“4poWer”

informācija sagatavota un publicēta ar eiropas reģionālās attīstības fonda (erAf) finansiālu atbalstu interreG iV C 
programmas ietvaros. Par publikācijas saturu atbild tās autore.

latvijas vēja enerģijas asociācijas “dižvīri” uldis 
johansons, paulis barons un aivars nātre.

projekta partneri “crist” kuģu būvētavā gdaņskā.
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ligita pudža,
projekta vadītāja,
un ilze mutjanko,
projekta sabiedrisko attiecību 
eksperte

2013. gada 10. decembrī tika uzsākta projek-
ta “lietpratīga pārvaldība un latvijas pašvaldī
bu veiktspējas uzlabošana” īstenošana. projekta 
partneri ir latvijas pašvaldību savienība (lps), 

Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asoci-
ācija (kommunesektorens organisasjon – kS) un valsts 
reģionālās attīstības aģentūra (vRAA). projekts ilgs 
līdz 2016. gada 30. aprīlim.

projekta laikā tiks izveidota ilgtspējīga “mācīties 
salīdzinot” sistēma, kas ļaus pašvaldībām efektī-
vāk izmantot savus resursus darba organizēšanā un 
pakalpojumu sniegšanā un palīdzēs vadīt pašvaldī-
bas darbu, balstoties uz faktiem, datu analīzi un citu 

pašvaldību pieredzi konkrētu problēmjautājumu risi-
nāšanā. “Mācīšanās salīdzinot” ir process, kā uzlabot 
savu praktisko darbību, daloties zināšanās un infor-
mācijā ar citām pašvaldībām.

projekta ietvaros tiks izveidota datu bāze pašvaldību 
veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlaboša
nai. tajā būs apkopoti gan sākotnējie dati par pašval-

dību darbu, gan indikatori, kas ļaus salīdzināt dažādu 
pašvaldību veiktspēju, gan arī tematiskie pieredzes 
apraksti.

savukārt pašvaldību sadarbības tīkli kalpos kā disku-
siju platforma tajos iesaistītajām pašvaldībām iegūto 
datu analīzei un katrai pašvaldībai piemērotākā risi-
nājuma meklēšanai.

projekta gaitā tiks veidoti četri pašvaldību tematiskie 
sadarbības tīkli:

pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls,•	
pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes •	
pieejamības nodrošināšanas tīkls,
pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu •	
politikas tīkls,
pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.•	

Jau izveidots un sācis darboties pirmais tīkls t1. tā 
dalībnieki ir deviņas pašvaldības – Amatas novads, 
gulbenes novads, Jaunpils novads, Mālpils novads, 
preiļu novads, skrundas novads, valmieras pilsēta, 
ventspils novads un ventspils pilsēta. projekta gaitā 
katra no šīm pašvaldībām izstrādās sava novada vai 
pilsētas mārketinga stratēģiju.

Notikuši arī projekta dalībnieku pirmie pieredzes 
apmaiņas braucieni – uz poliju un norvēģiju, lai 
iepazītos ar šo valstu pašvaldību “mācīties salīdzinot” 
pieredzi.

sohačevas pašvaldībā polijā un norvēģijā.

“lietpratīga pārvaldība un latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
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Šobrīd t1 pašvaldībās notiek mārketinga stratēģijas 
izstrādes uzsākšanas sanāksmes. tajās piedalās paš-
valdības deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības 
sadarbības partneri. sanāksmes vada lps padom-
nieki – projekta eksperti. sanāksmes dalībnieki tiek 
iepazīstināti ar pašvaldības mārketingu kā stratēģiskās 
vadīšanas formas specifiku un mārketinga stratēģijas 
lomu novada attīstībā. dalība t1 tīklā nodrošinās stra-
tēģijas izstrādes procesam nepieciešamo palīdzību 
un iespēju procesa gaitā izmantot projekta datubāzes 
atbalstu.

dalībai pārējos tīklos – pašvaldību sociālā darba un 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīklā 
(t2), pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājok-
ļu politikas tīklā (t3) un pašvaldību izglītības un kultū-
ras tīklā (t4) – pašvaldības varēs pieteikties reģionālo 
diskusiju laikā, kas notiks 12. un 13. jūnijā un 25. un 
26. augustā.

29. aprīlī notika projekta uzsākšanas sanāksme, 
kurā tika prezentēta un nodota apspriešanai latvijas 
“mācīties salīdzinot” sistēmas modeļa pirmā redak-
cija. sanāksmes dalībnieki guva ieskatu Norvēģijas 
“mācīties salīdzinot” pieredzē, kā arī pašvaldību efek-
tivitātes tīklu darbības rezultātos.

dalībnieki iepazinās ar RAiM informācijas sistēmas 
izmantošanu pašvaldību darba analīzē un stratēģis-
kajā vadīšanā. seminārā tika prezentēta ventspils 
pilsētas pieredze mārketinga stratēģijas veidošanā, 

savukārt ar savu pieredzi vietas pievilcības veicināša-
nā dalījās Jelgavas novads. semināra noslēgumā tika 
apspriesta lps pašvaldību uzņēmējdarbības atbal-
sta tīkla nozīmes apzināšana, izvērtējot sadarbības 
modeļus un līdzdalību valsts pārvaldē.

projekta aktualitātēm varat sekot līdzi arī lps mājasla-
pā – http://www.lps.lv/projekti/Nfi_projekts/.

Projekts “lietpratīga pārvaldība un latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 mil
jonu eur piešķīrumu no norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp latvijas un norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm”.
Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, 
izveidojot ilgtspējīgu “mācīties salīdzinot” sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un 
izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai.
lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī paš
valdību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās 
vadīšanas formām.
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elita kresse,
lps padomniece ārējo sakaru jautājumos,
un kristīne kociņa,
Rundāles novada domes  
sabiedrisko attiecību speciāliste

latvijas pašvaldību savienība sadarbībā ar ļeņingradas 
reģiona pašvaldību padomi un gulbenes novada 
domi 2013. gada jūnijā uzsākusi projekta “atbalsts 
vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzī
ves kvalitāti lauku apvidos” (elRii–269) īstenošanu. 
projektu līdzfinansē latvijas–igaunijas–krievijas pārro-
bežu sadarbības programma eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013. 
gadam. programma finansiāli atbalsta kopīgus pār-
robežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona 
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo 
atrašanās vietu krustcelēs starp eiropas savienību un 
krievijas federāciju. programmas mājaslapa: www.
estlatrus.eu.

projekta ietvaros īstenotas gulbenes novada deputā-
tu un pārvalžu vadītāju apmācības, veiktas iedzīvotā-
ju aptaujas un pašreizējās situācijas izpēte, organizēti 
labās prakses apmaiņas semināri un tīklošanās pasā-
kumi, kā arī mācību vizītes krievijā un latvijā ar mērķi 
veicināt pārrobežu sadarbību.

2013. gada decembrī mācību vizītē latvijā bija iera-
dusies ļeņingradas apgabala pašvaldību delegācija. 
viesi apmeklēja gulbenes novada pašvaldību, kur 
iepazinās ar domes un pašvaldības iestāžu darbu. 
ļeņingradas apgabala pašvaldību pārstāvjus īpaši inte-
resēja gulbenes novada pārvalžu darba organizācija 
pēc administratīvi teritoriālās reformas. savukārt latvijas 
pašvaldību savienībā priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
un vecākais padomnieks Māris pūķis iepazīstināja ar 
latvijas pieredzi finanšu decentralizācijas jomā.

vizītes ietvaros astoņas latvijas pašvaldības – balvu 
novada dome, skrundas novada dome, apes nova
da dome, daugavpils novada dome, rundāles 

“atbalsts vietējo pašvaldību 
attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves 

kvalitāti lauku apvidos”
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novada dome, madonas novada dome, amatas 
novada dome un pārgaujas novada dome parakstīja 
nodomu protokolus ar Ļeņingradas apgabala paš
valdībām par turpmāko sadarbību.

Šāgada aprīlī Rundāles novada pašvaldības vadī-
tājs aivars okmanis uzņēma ļeņingradas apgabala 
lomonosova rajona Ropšas pašvaldības vadītāja pie-
nākumu izpildītāju Fjodoru jegorovu. Šī bija pirmā 
oficiālā Ropšas pašvaldības vadības vizīte Rundālē.

Nodomu protokols paredz tālāku sadarbības attīstību 
kultūras, sociālajā, izglītības un ekonomikas jomā. 
Rundāles novada domē notika diskusija par iespēja-
majiem sadarbības veidiem un abu pašvaldību darba 
specifiku. krievijā ir divu līmeņu pārvalde – rajona un 
vietējā. f. Jegorovs uzsvēra, ka viņš pārstāv izpildvaru 
un viņa vadītās pašvaldības pārziņā atrodas komunā-
lie un saimnieciskie jautājumi – teritorijas labiekār-
tošana, apzaļumošana, zemes uzmērīšana. izglītības 
jomu pārvalda lomonosova rajona administrācija. 
Abi partneri sprieda arī par kultūrvēsturisko piemi-
nekļu saglabāšanu un aizsardzību, jo Ropšā atrodas 
Ropšas pils un parka ansamblis, kas ir ļoti sliktā stā-
voklī – pils divas reizes degusi, un jumta segums ir 
pilnībā nopostīts. kolēģi diskutēja arī par sadarbības 
iespējām latvijas–krievijas programmas ietvaros, kas 
perspektīvā paredz sadarbības attīstību dabas un 
kultūrvēstures vērtību un resursu ilgtspējīgā attīstībā 
un popularizēšanā, vides izglītības attīstībā reģionos, 
uzņēmējdarbības veicināšanā, kultūras un izglītības 
jomā.

pēc diskusijas sekoja novadu objektu apskate. 
fjodors Jegorovs apmeklēja pilsrundāles vidusskolu 
un jaunuzcelto stadionu, pirmsskolas izglītības iestā-
di “Mārpuķīte”, saulaines profesionālo vidusskolu, 
saulaines sociālo centru un zemnieku saimniecību 
“līdakas”, kur inese ceplīte ar kungu audzē labību un 
rapsi un kopj govju ganāmpulku. viesim tika parādīts 
arī novada kultūrvēsturiskais mantojums – Rundāles 
pils muzeja ansamblis.

saulaines profesionālajā vidusskolā viesis no krievijas 
tika iepazīstināts ar skolas darbību, programmu klāstu 
un iekārtotajām telpām. profesionālā vidusskola pie-
dāvā apgūt arī ar lauksaimniecības nozari saistītas spe-
cialitātes, un studenti mācībās var izmantot modernu 
tehniku un aprīkotas mācību klases. bet vidusskolas 
vēstures muzeja vadītāja marina kazanceva ciemi-
ņam pastāstīja par skolas 105 gadu ilgo pastāvēšanas 
vēsturi.

interesanta saruna, apmeklējot saulaines katlumā-
ju, fjodoram Jegorovam (no kreisās) izvērtās ar trim 
tehniskiem vīriem – Rundāles novada domes priekš-
sēdētāju Aivaru okmani, kurš ir arī lps tehnisko 
problēmu komitejas vadītājs, saulaines profesionālas 
vidusskolas direktoru Jānis beķeri un saulaines kat-
lumājas kurinātāju Anatoliju Afanasjevu, jo ciema 
teritorijā esošās daudzdzīvokļu mājas un iestādes tiek 
apkurinātas ar salmiem.

Šis raksts izveidots ar igaunijas–latvijas–krievijas pārrobežu sadarbības programmas eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013. gadam finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild autores, un 
tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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attīstības sadarbība

latvijas pašvaldību savienība iesaistījusies attīstības 
sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanā.

Attīstības sadarbība ir atbalsta sniegšana trūcīgām un 
mazākattīstītām valstīm, veicinot šo valstu ilgtermiņa 
sociālo un ekonomisko izaugsmi. Attīstības sadarbība 
atšķiras no humānās palīdzības, kas palīdz likvidēt 
katastrofas vai situācijas sekas, bet ko nevar uzskatīt 
par ilgtermiņa risinājumu. Attīstības sadarbība nozī-
mē pārtikušo valstu sadarbību ar trūcīgākām valstīm, 
savstarpēji vienojoties par vislabāko atbalsta veidu to 
attīstībai. tā valstis izvairās no nevajadzīgas palīdzības 
uzspiešanas, un abas puses uzņemas atbildību par 
sadarbības efektivitāti. eiropas savienība un tās dalīb-
valstis kopā sniedz aptuveni 60% no visas pasaules 
attīstības palīdzības un ir pasaulē lielākais donors, 
attīstības sadarbībai atvēlot desmitiem miljardu eiro.

īstenojot attīstības sadarbības politiku, latvija 
nesniedz tikai tiešu finansiālu palīdzību, bet dalās 
pieredzē par valsts pārvaldes reformu īstenošanu, 
demokrātiskas sabiedrības un sociālās attīstības vei-
cināšanu, vides aizsardzību, izglītības sistēmas uzla-
bošanu un citām jomām. latvijas ekspertu zināšanas 
un praktiskā pieredze ir līdzekļi, ar kuriem latvija 

dod savu ieguldījumu stabilitātes un attīstības veici-
nāšanā.

latvijas pašvaldību savienība ir līdzdarbojusies paš-
valdību sistēmas attīstībā baltkrievijā, tadžikistānā, 
Moldovā, kirgīzijā, Ukrainā, gruzijā un citās attīstī-
bas valstīs. pēdējos gados lps uzņēmusi mācību un 
pieredzes apmaiņas vizītēs pašvaldību pārstāvjus 
no Moldovas, Azerbaidžānas, Ukrainas, baltkrievijas, 
gruzijas, kirgizstānas, tadžikistānas un citām valstīm.

latvijas pašvaldības aktīvi meklē sadarbības part-
nerus attīstības sadarbības valstīs. tā pērnā gada 
novembrī lps organizēja latvijas pašvaldību vadītāju 
vizīti uz baku, lai tiktos ar Azerbaidžānas pašvaldību 
asociāciju un pašvaldību pārstāvjiem un pārrunā-
tu turpmākās sadarbības iespējas. delegāciju vadī-
ja latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis andris 
jaunsleinis. latvijas pašvaldību delegācija – latgales 
plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja iveta 
maļina–tabūne, Rēzeknes pilsētas domes priekš-
sēdētājs aleksandrs bartaševičs, Rēzeknes nova-
da domes priekšsēdētājs monvīds švarcs, ikšķiles 
novada domes priekšsēdētājs indulis trapiņš un 
gulbenes novada domes priekšsēdētājs nikolajs 
stepanovs vizītes laikā Azerbaidžānā tikās ar poten-
ciālajiem sadarbības partneriem.

“sadarboties attīstībai: jauns izaici
nājums pašvaldību asociācijām un 
nevalstisko organizāciju tīkliem”

kopš 2012. gada 1. janvāra latvijas pašvaldību savie-
nība īsteno eiropas komisijas europeAid program-
mas līdzfinansētu attīstības sadarbības projektu 
“sadarboties attīstībai: jauns izaicinājums pašvaldī
bu asociācijām un nevalstisko organizāciju tīkliem” 
(“WtD – Working together for Development: a new 
Challenge for local Authorities Associations and Civil 
Society networks”).

Jāpiemin, ka, iesniedzot projektu Ārlietu ministrijas 
izsludinātajam grantu konkursam “atbalsts eiropas 

komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansē
tāju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības 
izglītības sabiedrības izpratnes veicināšanas pro
jektiem latvijas republikā un latvijas republikas 
noteiktajās saņēmējvalstīs”, šis projekts saņēmis 
finansiālu atbalstu arī no latvijas valsts.

projekta mērķis ir stiprināt vietējo pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju lomu attīstībā, ceļot to kapa-
citāti un izplatot labo praksi attīstības jomā gan pro-
jektā iesaistītajās valstīs, gan eiropas savienības līme-
nī. projekta vadošais partneris ir AldA (Association 
of local Democracy Agencies), un projektā kopumā 
iesaistījušies partneri no 16 dažādām valstīm – gan 
pašvaldību asociācijas, gan nevalstiskās organizācijas.

projekta ietvaros latvijas pašvaldību savienība aici-
nāja ikvienu pašvaldību piedalīties grantu konkursā 
pašvaldībām. prioritāte bija sadarbībai ar gruzijas, 
baltkrievijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pašvaldī-
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bām, un atbalstāmās aktivitātes – iespējas organizēt 
pieredzes apmaiņas braucienus, informēšanas kam-
paņas par attīstības sadarbību u.c.

Minigrantu projektu konkursā ar mērķi paaugstināt 
vietējo pašvaldību un Nvo kapacitāti attīstības sadar-
bības jomā, sabiedrības izpratni un zināšanas tika 
apstiprināti un veiksmīgi īstenoti bauskas novada, 
jelgavas novada un gulbenes novada projekti attīs
tības sadarbības jomā.

bauskas novada pašvaldības projekts “attīstības 
sadarbības iespējas caur informācijas apmaiņu, 
apmācību un sadarbību” tika īstenots bauskas nova-
da svētku laikā 2013. gada jūlija beigās – augusta sāku-
mā. bauskas novada pašvaldības partneri ir gruzijas 
Republikas hašuri pašvaldība. delegācija, ko vadīja 
priekšsēdētāja vietniece irine gelašvili, bija pirmā 
hašuri pašvaldības vizīte latvijā.

vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar latvijas un 
bauskas novada ievērojamākajām vietām, tikās ar 
pašvaldību pārstāvjiem un piedalījās konferencē par 
attīstības sadarbības jautājumiem. bērnu un jauniešu 
centrā bija organizētas radošas nodarbības. viesi 
iepazinās ar bauskas novada pašvaldības darbu, kā 
arī piedalījās bauskas novada svētkos un apmeklēja 
mākslas plenēra “bauskas vasara” noslēgumu.

tandem ii

latvijas pašvaldību savie-
nība jau vairāk nekā 20 
gadus sadarbojas ar leona 
sapiegas organizāciju 
baltkrievijā demokrātijas 
veicināšanas jautājumos. 
Nozīmīgs papildinājums 

šai sadarbībai ir projekts tandem ii, kura vadošais 
partneris ir AldA (Association of local Democracy 
Agencies).

Šā projekta mērķis ir stiprināt nevalstiskās organizāci-
jas un vietējās iniciatīvas grupas baltkrievijā, tādējādi 
veicinot vietējo grupu un Nvo attīstību un sadarbību 
ar pašvaldībām. projekta ietvaros tika izsludināti gran-
ti vietējo iniciatīvas grupu un nevalstisko organizāciju 
atbalstam.

Šāgada martā Minskā notika projekta atklāšanas kon-
ference, kuras ietvaros lps dalījās pieredzē, kā mūsu 
valstī pašvaldības iesaista iedzīvotājus, nevalstiskās 
organizācijas un vietējās iniciatīvas grupas lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Šogad septembrī baltkrievijas grantu konkursa uzvarē-
tāji (kopumā 20 cilvēku delegācija) apmeklēs latvijas 
pašvaldības un mācīsies, kā mūsu pašvaldības sadar-
bojas ar nevalstiskajām organizācijām.

“platForma”

Šobrīd latvijas pašvaldību savienība iesaistījusies arī 
attīstības sadarbības projektā “platforma” – eiropas 
vietējo un reģionālo pašvaldību platformā attīstī-
bas sadarbībai. tas ir europeAid finansiāli atbalstīta 
projekta ietvaros izveidots sadarbības tīkls, kura 
galvenie mērķi – koordinēt eiropas vietējo un reģio-
nālo pašvaldību darbību attīstības sadarbības jomā, 
īpaši eiropas līmeņa attīstības sadarbības politikas 
definēšanā un ieviešanā, veicināt informācijas un 
pieredzes apmaiņu, sekmēt eiropas vietējo un reģio-
nālo pašvaldību iesaistīšanos es attīstības sadarbības 
programmu īstenošanā un stiprināt saites ar neval-
stiskajām organizācijām, tajā skaitā coNcoRd – 
eiropas Nvo konfederāciju attīstības sadarbībai.

Attīstības sadarbības projektu galvenais ieguvums 
– tie sagatavo augsni nākotnes sadarbībai arī citās 
jomās, no kurām svarīgākās ir ekonomika un kul-
tūra.

tuvākajos gados pašvaldību iespējas īstenot eiropas 
savienības līdzfinansētus projektus pieaugs arvien 
vairāk – par to liecina eiropas komisijas pieņem-
tais paziņojums “partnervalstu vietējo pašpārval-
žu ietekmes palielināšana, lai uzlabotu pārvaldību 
un sasniegtu efektīvākus attīstības rezultātus”. tajā 
uzsvērts, ka es būtu jācenšas iesaistīt vietējo pašval-
dību asociācijas prioritāšu plānošanā valsts un vie-
tējā līmenī, kā arī attiecīgo es finansēto programmu 
īstenošanā.

latvijas pašvaldību savienība sadarbībā ar latvijas 
Republikas pastāvīgo pārstāvniecību es paudusi 
latvijas pašvaldību intereses, ko esam aicinājuši 
ņemt vērā eiropas komisijas turpmākajā likumdoša-
nas darbā, lai mazinātu šķēršļus pašvaldību poten-
ciāla atraisīšanai un sadarbībai attīstības sadarbības 
un izglītības ietvaros.

pēdējā gada laikā dažādu forumu ietvaros, kur pie-
dalījušies eiropas komisijas un eiropas savienības 
dalībvalstu un Austrumu partnerības valstu pašval-
dību pārstāvji, lps aizstāvējusi viedokli par nepie-
ciešamību palielināt arī pašvaldību no “jaunajām 
eiropas savienības dalībvalstīm” iespējas īstenot 
attīstības sadarbības projektus, jo līdz šim projektu 
pieteikumu izvērtēšanā mūsu pašvaldībām cīņā ar 
pieredzējušām “vecajām dalībvalstīm” bijis gandrīz 
neiespējami izturēt konkurenci.

Jaunāko informāciju par konkursiem attīstības 
sadarbības jomā varat atrast interneta vietnē http://
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm, kur pub-
liskoti ģeogrāfisko un tematisko instrumentu klāstā 
aktuālie projektu konkursi.
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eiropas padomes vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongress (clRAe) ir viena no eiropas padomes 
(ep) institūcijām līdzās Ministru komitejai un 
parlamentārajai asamblejai. clRAe ir konsultatīva 
eiropas padomes institūcija. tajā darbojas 636 vēlē-
ti vietējo un reģionālo pašvaldību deputāti un to 
vadītāji, kuri pārstāv 47 ep dalībvalstu vietējās un 
reģionālās pašvaldības. kongresa pārstāvji sanāk 
kopā divreiz gadā plenārsēdēs strasbūrā, kur atro-
das kongresa pastāvīgais sekretariāts.

latvijas pašvaldību 
delegācija eiropas 
padomes vietējo un 
reģionālo pašvaldību 
kongresā piedalās 
kopš 1995. gada, kad 
latvija iestājās ep.

pārskata perioda 
ietvaros latvijas 
delegācijas pārstāv-
ji piedalījušies divās 
clRAe plenārsēdēs, 
vienā monitorin-

ga komitejā, kā arī clRAe organizētajā pasaules 
demokrātijas forumā un konferencē “ieguldījums 
jaunatnē: izglītība ir atslēga”. Abās plenārsēdēs pie-
dalījās lps priekšsēdis un delegācijas vadītājs andris 
jaunsleinis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
andris rāviņš un priekuļu novada domes priekšsē-
dētāja māra juzupa.

2013. gada 29.–31. oktobra kongresa 25. plenār
sēdes tēma bija – eiropa krīzes laikā – izaicinājumi 
vietējai un reģionālajai demokrātijai. plenārsēdē tika 
pieņemti ziņojumi par vietējo un reģionālo demo-
krātiju dānijā, Ukrainā, īrijā, Albānijā un Ungārijā. 
latvijas delegācijas vadītājs Andris Jaunleinis kopā 

ar turcijas pārstāvi meritu Žegeni jildizu vietējo 
pašvaldību palātā ziņoja par vietējo un reģionālo 
demokrātiju īrijā.

ziņojums atspoguļo divu monitoringa vizīšu rezul-
tātā gūto informāciju par demokrātijas situāciju īrijā 
vietējā un reģionālajā līmenī. lai arī situācija attiecī-
bā uz pašvaldībām īrijā kopš iepriekšējā kongresa 
ziņojuma 2001. gadā krietni uzlabojusies, tomēr 
joprojām valstī vērojama centralizēta publiskās pār-
valdes sistēma.

vēl šajā plenārsēdē tika pieņemti ziņojumi par krīzes 
ietekmi uz pašvaldībām, reģionalizāciju un decen-
tralizāciju eiropā, politiskā ekstrēmisma apkarošanu, 
perspektīvām efektīvai pārrobežu sadarbībai eiropā, 
kā arī par migrantu integrāciju ar pašnodarbinātības 
palīdzību.

2014. gada 25.–27. marta kongresa 26. plenārsēde 
iezīmējās ar ievērojamu spriedzi, jo, neraugoties uz 
to, ka plenārsēdei bija jāfokusējas uz jauniešu iesais-
ti vietējā un reģionālā līmenī, to aizēnoja plašas dis-
kusijas par situāciju Ukrainā. 25. marta pēcpusdienā 
notika ārkārtas debates, kuru rezultātā tika pieņemta 
deklarācija “par situāciju Ukrainā”. deklarācijā tiek 
nosodīta krievijas veiktā krimas pievienošana, kas 
pārkāpj starptautiskās tiesības. pseidoreferendums, 
kas norisinājās šāgada 16. martā, nekādā gadīju-
mā nedrīkstēja rezultēties ar robežu maiņu starp 
krieviju un Ukrainu.

kongresa birojs atcēlis Monitoringa un Aktuālo jau-
tājumu komiteju sanāksmes, kuru norise iepriekš 
tika plānota krievijā. birojs uzskata, ka turpmāk 
krievijā var notikt tikai tās kongresa sanāksmes, 
kuru mērķis ir politiskais dialogs par krīzes novēr-
šanu krimā un Ukrainas teritoriālās integritātes 
atjaunošanu.

eiropas padomes vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresā (clrae)
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agita kaupuža,
lps pārstāvniecības briselē 
vadītāja

dažādos dzīves posmos mēneši, ko sevī iekšēji esam 
definējuši kā jauna gada vai jauna atskaites posma 
sākumu, mainās. tā, piemēram, skolas laikā tas, neno-
liedzami, sākas septembrī. savukārt tiem, kas aktīvi 
darbojas latvijas pašvaldību savienībā, jauns gads 
sākas ar katru nākamo latvijas pašvaldību savienības 
kongresu, kurā tiek izvērtēts paveiktais, plānotas iece-
res un izvēlēti jauni uzdevumi. tāpēc šoreiz atskatam 
par pagājušo gadu “no kongresa līdz kongresam” lps 
pārstāvniecībā briselē un eiropas savienības Reģionu 
komitejā (Rk) esam izvēlējušies kaleidoskopa formātu, 
piedāvājot “gada notikumu apskatu” un atskatoties 
uz notikumiem, laika atskaiti sākot no pagājušā gada 
kongresa, kas notika 2013. gada 9. augustā.

Uzziņai

Aktīva darbība es Reģionu komitejā ir veids, kā aiz-
stāvēt vietējo un reģionālo pašvaldību intereses un 
ietekmēt eiropas komisijas sagatavotos likumdošanas 
projektus. es Rk ir viena no eiropas savienības institū-
cijām ar konsultatīvu lomu. gluži kā vienā nedēļā sep-
tiņas dienas, arī latvijas delegācijā Reģionu komitejā ir 
septiņi pastāvīgie pārstāvji, kuru darbs mijas ar septiņu 
aizvietotāju darbu. kopumā es Reģionu komitejā dar-
bojas 353 pastāvīgie locekļi un 353 aizvietotāji.

latvijas delegācijā kā pastāvīgie pārstāvji darbojas: 
delegācijas vadītājs lps priekšsēdis andris jaunsleinis, 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs aleksandrs 
lielmežs, grobiņas novada domes deputāts jānis 

neimanis, saldus novada domes priekšsēdētāja indra 
rassa, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs leonīds 
salcevičs, Rīgas domes deputāts dainis turlais un 
ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais viet-
nieks infrastruktūras jautājumos jānis vītoliņš. tāpat 
aktīvi komisiju sanāksmēs darbojas septiņi aizvietotāji: 
liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsē-
tas attīstības un sadarbības jautājumos gunārs ansiņš, 
ogres novada domes deputāts edvīns bartkevičs, 
valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs inesis boķis, 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja ligita gintere, 
skrundas novada domes priekšsēdētāja nellija 
kleinberga, balvu novada domes deputāts jānis 
trupovnieks un Rīgas domes deputāte olga veidiņa.

Rk latvijas delegācijas pārstāvji darbojas sešās komi
sijās: pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un 
ārlietu komisijā (civeX), izglītības, jaunatnes, kultūras 
un pētniecības komisijā (edUc), dabas resursu komisi-
jā (NAt), vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komi-
sijā (eNve), teritoriālās kohēzijas politikas komisijā 
(coteR) un ekonomikas un sociālās politikas komisijā 
(ecos), kā arī pagaidu budžeta komisijā. tāpat delegā-
cijas vadītājs Andris Jaunsleinis pārstāv latviju eiropas 
savienības valstu reģionālo un vietējo pašvaldību kon-
ferencē (coRleAp), gan tādējādi mēģinot panākt es 
atbalstu pašvaldību attīstībai Armēnijā, Azerbaidžānā, 
baltkrievijā, gruzijā, Moldovā un Ukrainā, gan arī 
vienlaikus iepazīstinot plašāku auditoriju ar latvijas 
pašvaldību un lps veiksmīgo pieredzi, ko būtu vērtīgi 
izmantot arī Austrumu partnerības valstīs.

Gada notikumu apskats 2013/2014
Latvijas pašvaldības ES Reģionu 

komitejā un Briselē

Septembris 2013
es Reģionu komitejas teritoriālās kohēzijas politi-
kas komisijas diskusiju krustpunktā ostas – eiropas 
komisijas regulas priekšlikums, kas paredz izveidot 
tirgus piekļuvi ostas pakalpojumiem un ostu finanšu 
pārredzamības sistēmu. latvijas delegācijas pārstāvis 
coteR komisijā ventspils pilsētas domes priekšsē
dētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos 
jānis vītoliņš asi kritizē regulas priekšlikumu, vēršot 
uzmanību uz ostu dažādību un nepārdomātu lēmumu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz latvijas ekonomiku. 
“Jāņem vērā ostu dažādība gan pārkrauto kravu apjomā, 
gan atšķirībās kravu segmentos un tirgos. tā, piemēram, 
Ventspils brīvosta gadā pārkrauj 30 miljonu tonnu dažā
du kravu, taču tas nav nekas, ja salīdzina ar roterdamas 
ostu, kur tiek pārkrauti vairāk nekā 300 miljoni tonnu 
kravu gadā. Šobrīd jau katrā valstī pastāv nacionālais 

eiropas savienības reģionu komitejā 
un lps pārstāvniecībā briselē 
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regulējums, kas vērsts uz ostu konkurētspējas paaugsti
nāšanu. tāpat ir bažas, ka šāds jauns regulējums nega
tīvi ietekmēs baltijas ostu konkurētspēju ne tikai tāpēc, 
ka mūsu ostas ir vidējas vai mazas, bet arī tāpēc, ka 
mums jākonkurē vēl ar ostām mūsu kaimiņvalstī, kas nav 
eiropas Savienības dalībvalsts,” uzsvēra J. vītoliņš.

Oktobris 2013
Atvērtajās dienās jeb eiropas reģionu un pašvaldību 
nedēļā vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdar-
bības attīstības speciālists kristaps ročāns seminā-
rā “viedie klasteri jaunai industriālajai revolūcijai” 
iepazīstināja ar reģiona koordinēto pirmo reģionālo 
pārtikas klasteri latvijā – vidzemes pārtikas klasteri. 
“latvijas tirgus ir ļoti mazs, un uzņēmumiem, kas ražo 
veselīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību, vietējā 
tirgū ir grūti pārdot produkciju par atbilstošu cenu zemās 
iedzīvotāju pirktspējas dēļ,” norādīja k. Ročāns. viņa 
paustā ideja par integrēšanos plašākā “klasteru klas-
tera” tīklā kā priekšnoteikums sekmīgai attīstībai guva 
atzinīgu novērtējumu 150 klausītāju auditorijā.

Novembris 2013
gatavojoties trešajam Austrumu partnerības samitam 
28. un 29. novembrī viļņā, briselē tika organizē-
tas vairākas austrumu partnerības tematikai veltītas 
sanāksmes, kurās jau varēja jaust priekšvēstnešus vēlā-
kajiem traģiskajiem notikumiem Ukrainā. 18. novem-
brī Reģionu komitejā notika diskusijas par eiropas 
padomes vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
(clRAe) pieņemto monitoringa ziņojumu par vietējo 
un reģionālo demokrātiju Ukrainā, kurā vērtētas val-
dības uzsāktās teritoriālās reformas. sanāksmes laikā 
bija jūtama ļoti saspīlēta atmosfēra starp Ukrainas 
delegācijas clRAe pārstāvi Natāliju Romanovu un 
clRAe neatkarīgo ekspertu berndu zemmelrogenu. 
Romanova uzstāja, ka valdība aktīvi iesaistās rekomen-
dāciju īstenošanā, bet zemmelrogens savukārt uzska-
tīja, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka līdz tolaik vēl 2015. gadā 
plānotajām Ukrainas prezidenta vēlēšanām nekādas 
reformas netiks īstenotas.

Decembris 2013
decembra sākumā latvijas delegācijas pārstāvji es 
Reģionu komitejā un eNve komisijā ogres novada 
domes deputāts edvīns bartkevičs un valmieras pil
sētas domes priekšsēdētājs inesis boķis diskutēja ar 
eiropas parlamenta deputātiem par eiropas komisijas 
publicēto 2030. gada klimata un enerģētikas stra
tēģiju. viens no es klimata un enerģētikas politikas 
mērķiem ir veicināt konkurētspējīgas enerģijas cenas 
un lielāku enerģētisko drošību. tāpēc inesis boķis 
izmantoja iespēju vērst eiropas parlamenta un Reģionu 
komitejas pārstāvju uzmanību uz enerģētiskās dro-
šības jautājuma aktualitāti latvijas gadījumā, ņemot 
vērā gada aukstākā perioda ilgumu un atkarību no 
krievijas gāzes piegādes. “eiropas Savienībai būtu jāat
tīsta vienots enerģijas tirgus un ideālā gadījumā jāiepērk 
enerģija kopā, tādējādi nodrošinoties pret nelabvēlīgām 
cenu svārstībām un pārtraukumiem piegādē,” norādīja 
i. boķis. viņa viedokli atbalstīja eiropas parlamenta 
deputāts no vācijas Jo leinens, uzsverot, ka eiropai 
absolūti nepieciešami ir atjaunojamie energoresursi, 

kas ļautu samazināt energoresursu importa apjomu, 
tostarp arī krievijas piegādātajai dabasgāzei.

Janvāris 2014
līdz ar janvāri sākās ne tikai jauns gads, bet arī jau-
nais septiņus gadus ilgais es struktūrfondu plānošanas 
periods. Arvien saspringtāks kļuva dalībvalstu, tostarp 
latvijas, darbs pie partnerības līguma un darbības 
programmu projektiem. par reģionālo un pilsētpoliti
ku atbildīgais eiropas komisārs johanness Hāns 16. jan-
vārī briselē organizētajā diskusijā ar vietējo un reģionālo 
pašvaldību biroju pārstāvjiem briselē sacīja iedvesmojo-
šus vārdus: “tieši šobrīd ir tas laiks, kad galvenās idejas no 
vārdiem jāpārvērš reālos darbos un investīcijās. tāpēc tieši 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām šajā posmā jāspēlē 
galvenā loma!” viņa janvāra sākumā izteiktās prognozes 
izrādījušās pārlieku optimistiskas – hāns izteica iespēja-
mību, ka eiropas komisija apstiprinās partnerības līgu-
mus, darbības programmas, kā arī kohēzijas politikas 
īstenošanas likumdošanu līdz lieldienām, taču darbs 
pie plānošanas dokumentiem notiek joprojām.

Februāris 2014
Joprojām aktuāls ir jauniešu nodarbinātības jautājums, 
taču šoreiz Reģionu komitejā tas aplūkots no cita skat-
punkta, jo ecos komisijas sanāksmē tika diskutēts par 
eiropas komisijas piedāvāto stažēšanās kvalitātes sistēmu 
jeb jauniešu stažēšanās iespējām pēc mācību beigšanas 
vai meklējot darbu, vienlaikus nepalielinot birokrātisko 
slogu darba devējiem. latvijas delegācijas pārstāvis 
ecos komisijā andris jaunsleinis aicināja vienlaikus 
neaizmirst par atbalsta pasākumiem pašvaldībām un 
uzņēmējiem. “Mums jāļauj darboties katram uz vietas, 
mudinot izmantot kaimiņu pieredzi, kuri jau sasnieguši 
labus rezultātus. taču līdztekus šiem pasākumiem būtiski ir 
ekonomiskie atbalsta pasākumi uzņēmējiem, lai viņi būtu 
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ieinteresēti nodrošināt prakses vietas,” sanāksmē norādīja 
A. Jaunsleinis. Nav noslēpums, ka stažieri joprojām 
saskaras ar virkni problēmu, piemēram, tiem bieži vien 
liek darīt “melnos darbus”, kas nebūt neveicina profesio-
nālo izaugsmi. tāpat nereti stažieri par darbu nesaņem 
nekādu atalgojumu un nav sociāli apdrošināti.

Marts 2014
pirmais pavasara mēnesis iesākās ar Reģionu komi-
tejas rīkoto 6. reģionu un pilsētu eiropas samitu, 
kurā eiropas komisijas priekšsēdētājs Žozē manuels 
barozu savā uzrunā kā pozitīvu piemēru izcēla latviju, 
kas pievienojusies eirozonai, pierādot, ka krīzi iespē-
jams pārvarēt. barozu tāpat uzsvēra, ka pašvaldību 
tuvums iedzīvotājiem ir liela priekšrocība vietējo 
vajadzību un interešu pārzināšanā. “Subsidiaritāte nav 
luksusa prece, bet gan demokrātijas pamata princips! 
Vietējās un reģionālās pašvaldības ir ļoti svarīgas, lai 
sasniegtu “eiropa 2020” mērķus. Mums būtu jāstrādā 
kopā visos līmeņos un jāstrādā investīcijām,” uzsvēra 
eiropas komisijas priekšsēdētājs.

Aprīlis 2014
austrumu partnerība izvēlēta par vienu no prioritātēm 
latvijas prezidentūras laikam es padomē, tāpēc aprīļa 
beigās notikušajā eiropas savienības valstu reģionālo 
un vietējo pašvaldību konferences (coRleAp) sanāk-
smē tika aicināti uzstāties gan corleap biroja locek
lis latvijas delegācijas vadītājs andris jaunsleinis, 
gan arī latvijas republikas pastāvīgās pārstāvniecī
bas es padomniece ineta celmiņa. decentralizācijas 
jautājumiem veltītajā diskusijā A. Jaunsleinis norādīja, 
ka Austrumu partnerības valstīs, lai tās veiksmīgi attīs-
tītos, vajadzīgas ne tikai spēcīgas pašvaldības, kam 
priekšnoteikums ir finanšu, politiskā un administratīvā 
decentralizācija. vienlaikus nepieciešams īstenot arī 
reformas uzņēmējdarbības un nodokļu politikas jomā, 
lai tādējādi veidotu vidusšķiru, kas ar saviem ienāku-
miem spējīga uzturēt sevi un valsti.
2015. gada martā Rīgā plānotā Reģionu komitejas 
coRleAp biroja sanāksme un ikgadējā konference būs 
viens no Reģionu komitejas pasākumiem, ko latvijas 
pašvaldību savienība līdzorganizēs latvijas preziden-
tūras es padomē ietvaros. coRleAp biroja sanāksmes 
ietvaros pieņems coRleAp rekomendācijas valstu un 
valdību vadītājiem, kuri tā paša gada maijā Rīgā pulcē-
sies jau ceturtajā Austrumu partnerības samitā.

Maijs 2014
“maizes svētki” Šūmaņa aplī atgriezušies, un tāpat 
arī briselē atgriezās mums jau pazīstamais maizniek-
meistars Jānis dāvids, kurš ir viens no “svētes maizes” 
izveidotājiem! tikai šoreiz viņš bija ieradies kopā ar 
vēl vairākiem uzņēmējiem no latvijas – “bekubodi”, 
latgales “Špeka veiru”, “līgas medu” un zemnieku 
saimniecībām “blūdži” un “vainadziņi”. latvijas pār-
stāvji piedāvāja briseles iedzīvotājiem un pilsētas vie-
siem nobaudīt un iegādāties latvijā gatavotu maizi, 
sieru, medu un kūpinātu gaļu. viņu dalība tik kuplā 
skaitā bija iespējama, pateicoties zemkopības minis-
trijas atbalstam, kā arī latvijas lauku tīkla un uzņēmēju 
pārstāvēto pašvaldību – Jelgavas, lielvārdes, Rēzeknes 
un tērvetes novada līdzfinansējumam. Mēs ceram 

latvijas vietējās produkcijas ražotājus redzēt briselē 
arī nākamgad, iespējams, jau citā formātā, jo daudzi 
pircēji uzdeva viņiem vienu un to pašu jautājumu: “Vai 
šo var nopirkt arī kaut kur briselē?”

sekojiet arī turpmāk Rk latvijas delegācijas un lps 
pārstāvniecības briselē aktivitātēm ne tikai ikgadējā 
kaleidoskopā, bet regulārā formātā lps mājaslapas 
sadaļā “darbība eiropā” (www.lps.lv/darbiba_eiropa) 
un lps iknedēļas ziņu lapā! par tām jūs informē lps 
pārstāvniecība briselē, īstenojot gan Rk latvijas dele-
gācijas sekretariāta funkcijas, gan arī visos iespējamos 
veidos cenšoties palīdzēt mūsu pašvaldībām – infor-
mējot, atbalstot un veicinot atpazīstamību un popula-
ritāti eiropas savienībā.

eiropas vietējo un reģionālo 
pašvaldību padomē (cemr)

eiropas vietējo pašvaldību un reģionu padome pēdējā 
gada laikā, ņemot vērā gatavošanos nākamajam finanšu 
plānošanas periodam, joprojām turpināja aktīvu paš-
valdību viedokļu aizstāvību eiropas komisijā un eiropas 
parlamentā saistībā ar es kohēzijas politikas regulu 
priekšlikumiem 2014.–2020. gada plānošanas perio-
dam. tostarp tika gatavotas pozīcijas par vienoto stratē-
ģisko satvaru un partnerības līgumu, ietverot arī latvijas 
piemēru par pašvaldību un lps iesaisti partnerības līgu-
mu un darbības programmu projektu gatavošanā.

Jāizceļ lps pārstāvju aktīvā līdzdalība fokusgrupā 
“pašvaldības kā darba devēji” un līdzdalībā sociālā 
dialoga sanāksmēs, kas notiek sadarbībā ar eiropas 
sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federāciju 
(epsU). tajā notikusi aktīva domu apmaiņa par dažā-
dām latvijā aktuālām tēmām, piemēram, par jauniešu 
bezdarbu un veselības aprūpi, ļaujot salīdzināt mūsu 
valsts pieredzi ar igauniju un skandināvijas valstīm, 
tādējādi gūstot jaunas ierosmes efektīvām un intere-
santām aktivitātēm latvijā.

Šogad lps iesaistījusies arī jaunizveidotajā Atkritumu 
apsaimniekošanas fokusgrupā, ņemot vērā jautājuma 
nozīmīgumu latvijas pašvaldībās. fokusgrupas mērķis 
ir aizstāvēt pašvaldību intereses saistībā ar plānoto trīs 
nozīmīgu atkritumu apsaimniekošanas jomas direktī-
vu pārskatīšanu 2014. gadā, proti, pamatdirektīvu par 
atkritumiem, direktīvu par atkritumu poligoniem un 
direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.
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gints kaminskis,
apvienības priekšsēdētājs,

un olga kokāne,
lps padomniece

pārskata periodā notikušas septiņas valdes sēdes, 
kur apspriestas vairākas svarīgas tēmas – uzņēmēj-
darbības atbalsts novados, klimata pārmaiņu finan-
šu instrumenta projektu īstenošanas termiņa paga-
rinājums, priekšlikumi valsts vietējo un pašvaldību 
autoceļu finansējumam un eiropas vietējo pašvaldī-
bu hartas izpilde latvijā.

pēc tam, kad latvijas pašvaldību savienības dome 
nepilnvaroja priekšsēdi parakstīt Ministru kabineta 
un latvijas pašvaldību savienības 2014. gada vieno-
šanās un domstarpību protokolu, Novadu apvienī-
bas valde pieņēma aicinājumu Ministru kabinetam 
atsaukties uz lps domes sēdē piedāvāto kompro-
misu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadali – 
82% pašvaldību budžetā un 18% valsts budžetā un 
parakstīt Mk un lps vienošanās un domstarpību 
protokolu.

valde savās sēdēs noklausījusies un apspriedusi lps 
padomnieku ziņojumus par aktuālām tēmām. tā, 
piemēram, padomnieks tehnisko problēmu jautā-
jumos aino salmiņš iepazīstināja ar priekšlikumiem 
valsts vietējo un pašvaldību autoceļu finansējumam. 
tehnisko problēmu komitejā izstrādātos priekšliku-
mus lNA valde atbalstīja un pēc tam tos iesniedza 
lps valdē apstiprināšanai un iesniegšanai satiksmes 
ministrijā un Ministru kabinetā. 

tāpat apvienībā apspriests jautājums par iedzīvotāju 
parādiem siltumenerģijas ražotājiem. Novadu apvie-
nības valde vairākus savās sēdēs lemto jautājumu un 

problēmu iespējamo risinājumu priekšlikumus pēc 
tam iesniegusi lps valdē, rosinot par šīm tēmām 
izteikt lps viedokli, piemēram, par uzņēmējdarbības 
atbalstu novados. Novadu apvienība nolēma aicināt 
Ministru kabinetu izveidot valsts mērķprogrammu 
uzņēmējdarbības atbalstam 2015.–2020. gadā un 
pārdalīt es struktūrfondu līdzekļus uzņēmējdarbības 
veicināšanai.

Novadu apvienības valde kopā ar valsts kontroles 
padomes locekļiem aivaru ērgli un ievu braunfeldi 
apsprieda valsts kontroles pārbaužu rezultātus un 
nepilnības likumdošanā, kas savukārt rada nepil-
nības pašvaldību finansiālajā darbībā. diskutētāji 
vienojās par turpmāko sadarbību, kas izpaustos vie-
dokļu apmaiņā un ierosinājumu izstrādē, lai veiktu 
grozījumus normatīvajos aktos.

25. martā Novadu apvienības valdes sēdē piedalījās 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
romāns naudiņš. tikšanās laikā tika diskutēts par 
aktualitātēm vARAM organizētajā pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas darba grupā, kur Novadu apvienību 
pārstāv Mālpils novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs aleksandrs lielmežs, Mārupes novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs mārtiņš bojārs un 
tukuma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
juris šulcs, kā arī lps vecākais padomnieks māris 
pūķis.

vienā no sēdēm valde tikusies ar latvijas Nacionālā 
kultūras centra (lNkc) pārstāvjiem, lai pārrunātu 
pagājušajā vasarā notikušo dziesmu un deju svētku 
norisi un pēc tam rudenī notikušās konferences 
secinājumus, kā nodrošināt dziesmu un deju svētku 
nepārtrauktību. visā šajā procesā, neapšaubāmi, 
liela loma ir pašvaldībām, tādēļ Novadu apvienības 
valde nolēma sadarboties ar lNkc.

14. maijā Melngalvju namā Novadu apvienības valde 
tikās ar valsts prezidentu andri bērziņu. Apvienības 
priekšsēdētājs gints kaminskis iepazīstināja valsts 
pirmo amatpersonu ar novadu attīstības iespējām, 
uzsverot, ka uzņēmējdarbība attīstās visos novados, 
bet neatmaksājamie finanšu līdzekļi tiek sadalīti 
nevienmērīgi – gan teritoriāli, gan uz vienu iedzīvo-
tāju, gan rēķinot uz vienu kvadrātkilometru. 

valde uzskata, ka visa latvijas teritorija jāattīsta 
mērķtiecīgi un līdzsvaroti, tāpēc nepieciešama valsts 
investīciju programma, turklāt tā jāpieņem vienlaicī-
gi ar eiropas savienības struktūrfondu finansējuma 
plānu, lai iztrūkstošais finansējums novadiem, ko 
nevar nosegt ar es līdzekļiem, tiktu papildināts ar 
finansējumu no valsts budžeta.

novadu apvienībā
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māris dadzis,
apvienības priekšsēdētājs,

un gunta lukstiņa,
lps padomniece

latvijas piekrastes pašvaldību apvienībai (lppA) 2013. 
gada rudens posms bija nozīmīgs ar to, ka apvienība 
noslēdza savas darbības otro posmu, izvirzot turpmā-
kos politiskos izaicinājumus un pārvēlot apvienības 
vadību.

latvijas piekrastes pašvaldību apvienības valdē tika 
ievēlēti:

māris dadzis•	  (ventspils novads),
ligita maziņa•	  (Jūrmala),
ervīns grāvītis•	  (saulkrastu novads),
dagnis straubergs•	  (salacgrīvas novads),
uldis kristapsons•	  (pāvilostas novads).

par lppA priekšsēdētāju ievēlēja māri dadzi un par 
vietnieci – ligitu maziņu.

savukārt 2014. gada sākums iezīmējas ar cīņu par 
eiropas savienības 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda fondu atbalsta iespējām piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstībai.

lppA darbības pirmajā posmā apvienībai nācās risi-
nāt “visdegošākos” jautājumus (peldvietas, kāpu 
izbraukāšana, teritorijas plānošanas problēmas u.c.), 
bet otrajā posmā notika piekrastes “pamatu veidoša-
na”, kopīgi izstrādājot piekrastes telpiskās attīstības 
pamatnostādnes un iezīmējot piekrasti kā nacionālu 
vērtību.

tagad, trešajā posmā, jāpanāk, lai uz pamatiem vei-
dotos jauna attīstība – pēc iespējas optimāls es fondu 
atbalsts piekrastei. tā kā eiropa komisija pauda 
noraidošu attieksmi par atsevišķu piejūras aktivitāti, 
tika pieņemts lēmums to iekļaut citā, šoreiz kultūras 
ministrijas pārziņā esošajā es fondu specifiskajā atbal-
sta mērķī sAM 5.5.1., kas paredz veicināt reģionālo 
attīstību, sekmējot starptautiski nozīmīga kultūras 
un dabas mantojuma un ar to saistīto pakalpojumu 
ilgtspējīgu attīstību, jaunajā mērķī būtiski samazinot 
piekrastei iespējamo atbalsta apjomu.

lppA valdes locekļi konsekventi aizstāvēja atseviš-
ķas piekrastes aktivitātes nepieciešamību un vairā-
kās sarunās gan ar vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru, gan finanšu un kultūras ministrijas 
pārstāvjiem uzsvēra piekrastes publiskās infrastruktū-
ras atbalsta fonda vajadzību. sekojoši es fondu doku-
mentu sagatavošanas procesā notika nepārtraukta 
komunikācija ar vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju (vARAM), meklējot labākos risi-
nājumus piekrastei jaunajā mērķī (partnerības līgu-
mā, darbības programmā) un izvirzot piekrasti kā 
tā apakš aktivitāti. tagad jāturpina kopīgais darbs un 
panāktais jānostiprina, piedaloties darbības prog-
rammas papildinājuma sagatavošanā.

diemžēl arī piekrastes pašvaldību tik ilgi gaidītais 
zemes pārvaldības likumprojekts ar tajā iekļauto risi-
nājumu par pludmales nodošanu pašvaldību valdīju-
mā ir “iestrēdzis” saeimā un, ņemot vērā pašreizējās 
saeimas darba apjomu, visticamāk, tiks skatīts tikai 
nākamās saeimas laikā. taču, negaidot uz likumu, 

carnikavas novada un Jūrmalas pašvaldība izmanto-
jušas Ministra kabineta doto iespēju sagatavot pie-
teikumus publisko ūdeņu, tajā skaitā pludmales, pār-
ņemšanai savā valdījumā. Šobrīd Ministru kabinets 
ir pieņēmis rīkojumu par publisko ūdeņu nodošanu 
carnikavas novada valdījumā.

Nākamie divi lielie izaicinājumi turpmākajos gados 
saistās ar lppA līdzdalību piekrastes publiskās infra
struktūras tematiskā plānojuma un jūras plānojuma 
izstrādē, kam vARAM sagatavojusi darba uzdevu-
mus, un tie atrodas dažādās izsludināšanas stadijās, 
lai rudenī sāktos reāls darbs.

piekrastes pašvaldību apvienībā
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guntis kalniņš,
lpiA priekšsēdētājs,
un sniedze sproģe,

lps padomniece

laikā kopš pērnā augusta līdz šāgada maijam latvijas 
pašvaldību izpilddirektoru asociācija (lpiA) piedzī-
vojusi pārmaiņas – iecelti 39 jauni izpilddirektori, jo 
11 izpilddirektori kļuvuši par politiķiem (seši ievēlēti 
par domju priekšsēdētājiem, pieci – par priekšsēdē-
tāju vietniekiem, tajā skaitā divi lpiA valdes locekļi), 
un deviņās pašvaldībās līdz vēlēšanām izpilddi-
rektora pienākumus pildīja priekšsēdētājs, dažās 
gan izpilddirektors tika nomainīts pēc pašvaldību 
vēlēšanām.

lpiA ir visas 119 pašvaldības, un regulāri ikmēneša 
sanāksmēs piedalās 90–140 dalībnieku.
Par lPiA dalībnieku var kļūt pašvaldības izpilddirektors 
un pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs, šo amatper
sonu vietnieks. iestāšanās lPiA un izstāšanās no tās 
notiek, pamatojoties uz pašvaldības rakstveida pietei
kumu. 

decembrī atskaites sapulcē asociācija ievēlēja jaunu 
priekšsēdētāju – gunti kalniņu no vecumnieku 
novada, un savu darbošanos enerģiski uzsāka jaunā 
valde.

paldies valdei un normundam tropiņam, kurš lieliski 
darbojās četrus iepriekšējos gadus!

izpilddirektoru sanāksmes notiek gan rīgā, gan 
izbraukumos. Jaunajiem izpilddirektoriem, darbu 
uzsākot, septembrī tika organizēta īpaša iepazīšanās 
sanāksme, kur pārrunājām organizācijas pamatjau-
tājumus. 2013. gada otrajā pusgadā lpiA izbraukuma 
sanāksmes rīkojām carnikavā, kur izskatījām melio-
rācijas un atkritumu apsaimniekošanas jautājumus, 

jaunpiebalgā, kur spriedām par atbalstu uzņēmēj-
darbībai, preču zīmēm un tikāmies ar zemkopības 
ministri, un seminārs siguldā, kas bija veltīts darbi-
nieku novērtēšanai un kNAb viedoklim par interešu 
konfliktiem.

Šāgada pirmajos mēnešos lpiA izbraukuma sēdes 
bijušas ķegumā (ar iebraukšanu lielvārdē, kur dis-
kutējām par meža apsaimniekošanu) un alūksnes 
novadā, kur tāsdienas uzmanības centrā bija publis-
ko ūdeņu apsaimniekošana.

par ikmēneša sanāksmēs un valdes sēdēs lemto var 
izlasīt latvijas pašvaldību savienības mājaslapā un pēc 
katra notikuma – žurnālā “logs”. tomēr gribas pada-
līties ar kolēģu atziņām. Uzdodot jautājumu “ko tev 
nozīmē četri burti – lpiA?”, atbildes ir ļoti līdzīgas.

zināšanas •	 – svarīgi, ka uzzinām jaunumus no 
zinošiem speciālistiem un informāciju saņemam 
nepastarpināti. Šobrīd pār mums veļas vesela 
informācijas gūzma, arī ikdienā darāmo darbu 
ir ļoti daudz, tādēļ vēl jo svarīgāk, ka mums 
nepieciešamo atlasa un piegādā zinoši speciālisti. 
daudz vērtīgas informācijas paslīdētu garām, ja 
kāds to neatlasītu, un tas “kāds” esam mēs paši, 
cits citu papildinot ar zināšanām! Un, protams, 
regulāri mūsu e-pastos atsūtītais no lps!

Regulāri un ātri uzzinām novitātes un •	 normatīvo 
aktu izmaiņas. lpiA sniedz iespēju piedalīties 
likumdošanas procesā – iesniegt priekšlikumus, 
izvērtēt, kā likumu un Mk noteikumu normas dar-
bosies dzīvē, izteikt viedokli. iknedēļas izdevums 

BUFERZONĀ NOLIKTIE
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informācijai un darbam ļoti atvieglo dzīvi, ja tikai 
vienmēr būtu laiks izlasīt!

sekmīgam darbam nepieciešami labi •	 kontakti 
un vērtīgs padoms ikdienā. to sniedz ikmēneša 
sanāksmēs pieaicinātie ministriju speciālisti, taču 
ļoti svarīga loma ir latvijas pašvaldību savienī-
bas padomniekiem, kuriem vienmēr pie rokas 
profesionāls padoms ikvienā jautājumā. patīk, ka 
izjūtam tendences un varam paredzēt, kas notiks, 
un vieglāk plānot ikdienas soli... priecē, ja kolēģi, 
kuri piedalās sanāksmēs un komiteju darbā, pain-
formē, kas aktuāls un ko saklausījuši. tagad cits 
citu izjautājam par kontrolieru prasībām, lai kopīgi 
veidotu aizstāvības viedokli, jo ne vienmēr inspi-
cējošo organizāciju pārstāvji izprot pašvaldības 
darba specifiku.

pieredze•	  un “skats no malas” ir neatsverams iegu-
vums! kolēģi brauc ciemos, un iespējams redzēt 
vai visu latviju, uzzināt, kā citur veicas, kādus pro-
jektus īsteno, kā kārto saimnieciskos jautājumus, 
kā organizatoriski strukturējas...

kolēģu atbalsts•	  un “drauga plecs” līdzās – cilvē-
ciski kontakti starp kolēģiem, kas neslēpj savus 
veiksmes stāstus un problēmas, atklāj māku iziet 
no kļūdainām situācijām. Nav “jāizgudro velosi-
pēds no jauna”, jo kāds cits kolēģis jau ar līdzīgu 
problēmu ticis galā un nežēlo padomu biedram. 
protams, uz sava “grābekļa” savureiz gadās uzkāpt 
vai visiem, bet to vieglāk pārdzīvot, ja zini, ka 
katram gadās tādas reizes un no tā visa var tikt 
laukā. kolēģi, kas darbojas asociācijā un tiekas 
katru mēnesi, dalās savās problēmās. tikšanās 
reizēs allaž valda humors, esam vaļsirdīgi un cits 
citam uzticamies, līdz ar to vieglāk rast risinājumu 
smagos brīžos. izjūta, ka savās problēmās neesi 
viens, ka esi notikumu virpulī, ka domājam līdzīgi, 
jo kopā izspriežam, kas būtu jāizskata sanāksmēs 
vai kuri problēmjautājumi jāizdiskutē pamatīgāk 
semināros – tā ir sajūta, darbojoties lpiA valdē. tā, 
protams, ir papildu slodze. bet ikdienā, kad noslo-

dze liela, informācija paskrien garām... ikmēneša 
valdes sēdēs un sanāksmēs to kompensējam.

lpiA ir vienīgā institūcija, kas sniedz pilna spektra •	
atbalstu izpilddirektoriem. Nozīmīga ir infor-
mācija, ko regulāri saņemam. svarīgi, ka paši 
plānojam savu darbu, atlasām svarīgāko un vairu-
mam nepieciešamāko un problēmas, kas būtiskas 
daudziem. labi, ka novārtā nav atstāti pārvalžu 
vadītāji, arī viņi aktīvi piedalās lpiA pasākumos 
– tas nozīmē, ka jautājumi, ko skatām ikmēneša 
tikšanās reizēs, ir “pareizie”.

J•	 aunam izpilddirektoram sevišķi nozīmīgs ir kolē-
ģu atbalsts, padoms, tiešie kontakti un iespēja 
uzdot jautājumus lpiA sanāksmēs uzaicinātajiem 
ministriju un lps speciālistiem. ļoti daudz dod pie 
kolēģiem redzētais – pozitīvā un kļūdu pieredze.

ļoti svarīga lpiA valdošā labestīgā gaisotne – brī-•	
numlietas var izrunāt un ātri apgūt daudzpusīgu 
informāciju. vienmēr var pajautāt kolēģim, ko 
pats nezini, lps dod padomus un iesaka pašval-
dību, kas jau paveikuši ko līdzīgu, ja paši neesam 
dzirdējuši, kur kas noticis...

sekmīgi turpinās asociācijas starptautiskā darbība. 
labākie kontakti un veiksmīgākā kopdarbība kopš 
1999. gada 3. jūnija, kad tika parakstīts asociāciju 
sadarbības līgums, ir ar stmou Čehijā. Nupat dele-
gācija atgriezās no prāgas, kur mūsu kolēģi svinēja 

lpia izbraukuma sēdes dalībniei 16. maijā alūksnes ezera krastā.
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daina oliņa

dienu pēc lielās Joku dienas – 2. aprīlī latvijas pašval-
dību izpilddirektori pulcējās ierastajā Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijas zālē, lai pieliktu punktu februārī atlik-
tajam tematam – jaunā būvniecības likuma ieviešanas 
peripetijām, kas šķietami bija izgājušas finiša taisnē, 
lai 1. maijā sāktu darboties. taču 31. martā mediji 
daudziem negaidīti pavēstīja, ka valdošās koalīcijas 
partijas vienojušās atlikt dokumenta spēkā stāšanos 
uz 1. oktobri.

būvniecības likums saeimā tika pieņemts 2013. gada 
9. jūlijā, deleģējot Ministru kabinetam sagatavot 
nepieciešamos normatīvos aktus līdz 1. februārim 
(šo datumu vēlāk aizstāja 1. maijs, mudinot pārcelt arī 
lpiA sanāksmi, nu – 1. oktobris). pēc pārdesmit die-
nām šo lēmumu akceptēja arī saeima, lai “pusgada 
laikā sabiedrība un būvniecības nozare varētu iepazī
ties ar jauno regulējumu, turklāt nebūtu korekti mainīt 
“spēles noteikumus” sezonas laikā”. sanāksmē gan 
izskanēja komentārs, ka līdz saeimas vēlēšanām lai
kam tiks atcelts jebkurš lēmums, kurš varētu nebūt 
tīkams potenciālajiem vēlētājiem un sponsoriem. 
elektrības tirgus atvēršana nebūs vienīgais piemērs.

būtu aplami noliegt, ka savā ziņā pašvaldības, ieskai-
tot izpilddirektoru pulku, lēmums par atlikšanu prie-
cēja, paverot iespējas likuma nianses vēl uzlabot un 
grozīt. lpiA sanāksmē vien pār ekonomikas minis-

trijas būvniecības un mājokļu departamenta direk-
tori ilzi ošu nobira jautājumu lērums. tomēr tikai 
rudenī, “cāļus pārskaitot”, varēsim secināt, cik lielā 
mērā daudzkārtējā atlikšana nākusi par labu nozarei, 
kuras pastāvēšanas vēsturē uz laiku laikiem melniem 
burtiem paliks ierakstīts 2013. gada 21. novembris, 
kad zolitūdes “Maximu” vis nesabrucināja stihiska 
zemestrīce vai postošs cunami, bet celtniecībā iesais-
tīto visdažādāko nozaru speciālistu paviršā attieksme 
pret to, kuru priekšvēlēšanu laikā malumalās atceras 
daudzināt kā galveno – cilvēku!

pamatreferātu sanāk-
smei bija sagatavo-
jis būvniecības liku-
ma eksperts, lpiA 
goda biedrs bruno 
otersons. viņa izklāsts 
bija tik dziļš un daudz-
pusīgs, ka pat no šīs 
nozares tālu stāvošas 
personas varēja gūt 
priekšstatu, kas ir būv-
niecība, kādas izmai-
ņas to latvijā skārušas 

laika ritumā, bet īpaši – atjaunotās valsts periodā. 
zinātniska darba cienīgi tika definēti galvenie pamat-
principi (atļaujoties arī pa kādam visai dzēlīgam, bet 
patiesam komentāram, kas pa spēkam tikai cilvēkam, 
kurš ar šo jomu tā vai citādi bijis saistīts visu darba 

asociācijas 20 gadu.jubileju patiess prieks, ka vairāk-
reiz tika pieminēta mūsu sadarbība 15 gadu garumā. 
delegācijas sastāvā iekļāvām mūsu asociācijas “vēstu-
res grāmatu” bruno otersonu, kurš ļoti daudz savas 
enerģijas veltījis lpiA.

pagājušogad lpiA valde vienojās par sadarbību ar 

čehu un slovāku kolēģiem, kas šogad īstenojas 11 val-
stu asociāciju kopprojektā programmas “eiropa pil-

soņiem” ietvaros. lpiA pārstāvji jau piedalījās pirmajā 
konferencē podbanskā.

Šogad vēl notiks konferences vīnē un bratislavā jūni-
jā un noslēguma konference podbanskā oktobrī. 
vērtīgākā ir kolēģu pieredzes apmaiņa par vietējo 
demokrātiju, sarežģīto iepirkuma procedūru un vie-
nošanās par nākamo projektu.

Mēs sakām lielu paldies visu novadu izpilddirekto-
riem par aktivitāti, par atsaucību, apkopojot viedokļus 
un problēmjautājumus, par iespēju saņemt praktiskus 
un vērtīgus priekšlikumus mūsu kopējā darba uzlabo-
šanai. esam gandarīti, ka labi apmeklētas ir gan ikmē-
neša sanāksmes, gan diskusijas un semināri. “zinošs 
un darbīgs izpilddirektors ir labs pamats veiksmīgam 
vietējo politiķu reitingam, lai gan bieži arī “buferis” poli
tiķu neizdarībai iedzīvotāju acīs,” kādā tikšanās reizē 
teica viens no pašvaldības vadības pārstāvjiem.

veidosim savu organizāciju arī turpmāk kopā, lai 
ikviens tajā justos vajadzīgs un piederīgs!

atlikšanas nezūdamības likums
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mūžu). būvniecības nozare ir bīstama dzīvībai, vese
lībai un videi, tādēļ tai nepieciešama sevišķi skru-
puloza uzraudzība, ko ietvēra un, cerams, vienmēr 
ietvers būvniecības likums. b. otersons analizēja arī 
dažādo iesaistīto “interešu grupu” visai atšķirīgās inte-
reses. iedzīvotāji, nebūdami eksperti, uztic gādāt par 
nule minēto drošību eiropas savienībai, valsts pārval-
dei un pašvaldībām. katrs no tiem pieņem attiecīgus 
lēmumus. Runātājs raksturoja arī dažādu speciālistu 
amata pienākumus un komentēja jēdzienu “inves-
tors”. lietišķi tika formulēti pašvaldībām tuvās būv-
valdes uzdevumi, definēti arhitekta, projekta autora, 
būveksperta, būvuzrauga un citu būvniecībā iesaistī-
to pienākumi. b. otersons atskatījās uz būvniecības 
likuma ne visai veiksmīgo stāstu otrās brīvvalsts laikā, 
kad 90. gados tika atcelti padomju laika būvnormatī-
vi, to vietā radās jaunas būvnormas, diemžēl – nepie-
tiekamā apjomā! turklāt steidzamības dēļ Ministru 
kabinets tos pieņēma satversmes 81. panta kārtībā. 
līdz 2013. gada jūnijam iepriekšējais likums ir grozīts 
15 reizes, diemžēl nereti tas notika tāpēc, lai pakļau-
tu būvniecības likumu dažādām savtīgām vēlmēm. 
Arī jaunajā likumā sākotnēji liels uzsvars bija likts uz 
ierobežojumu atcelšanu, aizmirstot par pašu galveno 
– jau minēto drošību.

Uzskatāmās tabulās referents bija izdalījis katra liku-
ma panta iepriekšējo versiju, jaunā likuma normu un 
paša ierosinātos precizējumus un labojumus. Ar sev 
raksturīgo rūpību bruno otersons bija izsvēris pat 
katru likuma teikumu no valodniecības viedokļa, pre-
cizējot nianses un novēršot iespējamos pārpratumus 
(diemžēl pašiem likumu rakstītājiem attieksme pret 
vārdu visbiežāk ir daudz paviršāka).

tomēr šā diždarba atstāsts raksta ietvaros grūti pavei-
cams, daudz precīzāk visi ieinteresētie to var novērtēt 
ierastajā lps interneta vietnē: http://www.lps.lv/
izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions&committ
ee_id=1517.

lpiA priekšsēdētājs guntis kalniņš rosināja klātesošos 
turpināt analizēt sanāksmē uzklausīto un savus priekš-
likumus sūtīt lps padomniekiem sniedzei sproģei 
vai Aino salmiņam, jo latvijas pašvaldību savienības 
tehnisko problēmu komitejai tieši būvniecības liku-
ma dēļ izveidota būvniecības apakškomisija.

Nākamā runātāja bija 
viena no šīs apakš-
komisijas loceklēm – 
Rīgas pilsētas būvval-
des Juridiskās nodaļas 
vadītājas vietniece 
agnija švalkovska, 
kura turpināja b. 
otersona vērtējumu, 
akcentējot pašvaldību 
viedokli. A. Švalkovska 
likuma grozījumu 

izstrādei sekojusi arī saeimas tautsaimniecības komi-
sijā, turklāt viņa uzsvēra, ka, pretēji nelielām pašvaldī-
bām, galvaspilsētai bieži nākas iesaistīties tiesvedības 
procesos, kas skar visdažādākās būvniecības jomas, 
tāpēc rīdziniekiem uzkrāta ievērojami lielāka piere-
dze. iepriekšējais būvniecības likums stājās spēkā 
1995. gadā, bet Administratīvā procesa likums, kam 
pakļauta šī nozare – tikai 2004. gadā. tāpēc visa dar-
bība notika mazliet ačgārni. būvniecības likums jau 
pats par sevi neko neregulē, tas ir “jumta likums”, kam 
būtiski ir normatīvie akti. saistībā ar jauno likumu līdz 
lpiA sanāksmes dienai bija saņemti jau 70 priekšliku-
mu būvniecības likuma grozījumiem.

būvniecības procesam pārmet saskaņošanas ilgumu 
un birokrātiskumu. tam var piekrist, jo latvijā 187 
dienu laikā ir jānokārto 25 procedūras. dānijā šie 
skaitļi ir 69 dienas un sešas procedūras. diemžēl 
mūsu sabiedrība vēl nav izaugusi līdz tādam atbildības 
līmenim, lai iztiktu bez pašvaldības kontroles, uzticot 
visu atbildību speciālistiem. Agnijas Švalkovskas pre-
zentācijā iepriekšminētajā interneta vietnē var izpētīt 
likuma būtiskākos trūkumus (piemēram, kā rīkoties, ja 
būvinspektoru neielaiž objektā, lai pārtrauktu patvaļī-
gu būvniecību u.tml.), kā arī konkrētus ierosinājumus 
to novēršanai. viņa piekrita tam, ka līdzšinējā veidolā 
pašvaldību būvvaldes bijušas mazefektīvs veidojums. 
paredzēts, ka pašvaldību būvvaldes turpmāk daļu 
objektu grupu uzraudzību nodalīs jaunizveidotajam 
būvniecības kontroles valsts birojam – ja jaunbūve vai 
pārbūve notiks publiskā ēkā, kurā vienlaikus varētu 
uzturēties vairāk nekā simts cilvēku; objekti, kuriem 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums; paš-
valdību būvējamie vai pārbūvējamie objekti, kuros 
līgumcena pārsniedz 1,2 miljonus eiro. pagaidām vēl 
neskaidra ir informācijas apmaiņa ar jauno biroju, 
sevišķi tālu no Rīgas esošām pašvaldībām. Šis mājas-
darbs ir obligāti veicams līdz likuma spēkā stāšanās 
brīdim. A. Švalkovska arī neslēpa pašvaldību gandarī-
jumu par termiņa kārtējo atcelšanu, jo normatīvie akti 
vēl nav sagatavoti atbilstošā līmenī, turklāt triecien-
tempā nebūtu iespējams apmācīt pašvaldību speciā-
listus; darbu un laiku, savietojot dažādās informācijas 
sistēmas, prasīs arī jaunās būvniecības informācijas 
sistēmas (bis) ieviešana.

Šajā materiālā lielākā vieta atvēlēta lpiA sēdes disku-
siju daļai, kurā apkopo-
ti izpilddirektoru jau-
tājumi ilzei ošai. viņa 
arī uzreiz atzinās, ka, 
to paredzot, prezen-
tāciju nav gatavojusi. 
ekonomikas ministri-
jas pārstāve skaidro-
ja līdz šim saņemto 
iebilžu tālāko likteni. 
Respektēts lps viedok-
lis – būvvaldes sastāvu 
atstāt pašvaldību ziņā. 



izpilddirektoru asociācijā

LOGS96

Nacionālās intereses objektu problēma būs aktuāla 
tikai svarīgiem infrastruktūras objektiem, kur strīd-
niekiem citas prasības, citādi viss paliks, kā ierasts. 
inženierizpētes tāpat kā līdz šim noteiks būvnorma-
tīvi.

pretenzijas saistījās ar valsts būvinspekciju un neatka-
rīgiem būvinspektoriem, jo katra papildu institūcija 
prasa papildu naudu. Šā iemesla dēļ bija paredzēts, 
ka būvinspektori paliek pie pašvaldībām. zolitūdes 
tradēģija tomēr lika noteikt, ka būs valsts būvinspek-
cija, kas atbildēs par ļoti konkrētām lietām un objek-
tiem, bet noteikti nedublēs un nepārbaudīs viena 
otras darbu. būvniecības uzraudzības problēmu jau 
precīzi izskaidroja Rīgas pārstāve. Žēl, ka iebildumi 
parādījās tikai pēc būvniecības likuma pieņemšanas. 
būvinspektoriem būs paredzēta līdzīga represīvo pie-
spiedu līdzekļu kārtība un tiesības kā vid amatper-
sonām.

ilze oša izskaidroja arī Mk noteikumu gatavības 
pakāpi. bija jāizstrādā 19 Mk noteikumi, un termiņi 
bija ļoti īsi. Nebija ierēķināts priekšlikumu apjoms un 
laiks, lai tos visus izdiskutētu, jo daži bija visai pretru-
nīgi – atvieglot vai sarežģīt būvniecības procesu utt. 
Aprīļa sākumā par 90% izstrādāti visi. paldies pašval-
dību pārstāvjiem, kas palīdzēja ar labām idejām un 
priekšlikumiem!

kad beidzas priekšlikumu iesniegšanas termiņš? – Jau 
beidzās 12. janvārī, bet darba grupā rodas arvien jauni 
precizējumi, turklāt top redakcija Rīgas priekšliku-
mam par būvvaldes iekļūšanu telpās u.c.

būvvalde izsniedz būvatļauju, un cilvēks būvē, tad kāpēc 
vēl trīsreiz jānāk? – saeima šo kārtību saskaņoja, pro-
tams, pie jaunā grūti pierod. pagaidām nemainīsies.

Cik lielas tiesības ir būvvaldēm pirmās būvatļaujas 
izsniegšanā un cik daudz no ieceres drīkst mainīt sabied
riskā apspriešana? – cilvēks nāk ar ieceri un konkrē-
tu metu. tālākajā procesā vairs nevarēs mainīt trīs 
pamatlietas: būves vietu, stāvu skaitu un dzīvojamo 
ēku nomainīt pret komerctelpu vai otrādi. Šajā ziņā 
iepriekšējais modelis bija elastīgāks, jo līdz būvatļau-
jas izsniegšanai varēja vēl veikt korekcijas. varbūt pēc 

saeimas balsojuma mainīsies un atsevišķās sadaļās 
atjaunos publisko apspriešanu.

Ja dzīvojamo māju rajonā grib būvēt bērnudārzu, bet 
iedzīvotāji protestē – vai arī tad indivīdu tiesības ir sva
rīgākas? – Nē, pašvaldībām jāspēj precīzi piemērot 
likuma normas. sabiedrības kopuma vajadzības ir 
svarīgākas, taču tās jāpamato. paredzēts, ka turpmāk 
lēmumu pieņems būvvalde, nevis politiķi.

Vai komunikāciju izmaiņām, piemēram, kanalizācijas 
iekārtošanai nepieciešama visu iedzīvotāju piekrišana? 
– Ja kaut ko jaunu būvē uz privātas zemes, saska-
ņot vajadzēs arī turpmāk. speciālā likumdošanā ir 
noteikts, ko drīkst darīt bez saskaņošanas.

kā izvērtēt riskus renovācijas laikā un vai tās laikā var 
atstāt audzēkņus bērnudārzā un iedzīvotājus mājā? – 
priekšlikumos uz otro lasījumu to risinām. projektā 
jābūt izvērtētiem riskiem. tā ir projektētāju atbildība.

Ja nav projektā paredzēts, kas vērtē? – vai gribat vērtēt 
paši? paaugstināta riska objektos noteikti nevajag 
atļaut, piemēram, metināt bērnu tuvumā.

Saprāts to pieņem, turpretim iedzīvotāji piketē, ja bēr
nudārzu slēdz uz trim mēnešiem! Arī viņus var saprast. 
– kamēr nekas nenotiek, tikmēr liekas, ka labi, bet 
jāraugās, lai nekas nenotiktu!

Daļa normatīvu nav latviešu valodā, turklāt tulkojums 
jāpērk par naudu! – eiropas normu tulkojums šogad 
būs, bet vēl nevaru apgalvot, ka tie būs bez maksas.

Mk noteikumu projektā paredzēts, ka būvvalde neizdod 
būvatļauju par autoceļu būvniecību. – saglabāts viss, kā 
bija līdz šim – autoceļu, dzelzceļu, aizsardzības un vēl 
citas speciālās būves saskaņo attiecīgās institūcijas. 
būvvalde reģistrē būvatļaujas. būvnieki tai nosūta 
informāciju par darbu uzsākšanas laiku.

Sertifikāciju veic asociācijas. Ja mēs redzam, ka projekts 
nav drošs, ko varam darīt? Vārna vārnai acī neknābj... 
– sākotnējā izvērtēšana paliek iestādei, kas sertifi-
cējusi speciālistu. turpmāk informāciju saņems arī 
ministrija. līdz šim sertificēšanas institūcijas bija visai 
neatkarīgas – saņēma akreditāciju un darbojās. Jaunā 
kārtība paredz, ka akreditāciju papildina deleģēšanas 
līgums ar valsti. ceram, ka papildizvērtēšana uzlabos 
situāciju un būs motivējoša, taču jaunums satrauc 
akreditētās iestādes, jo tām svarīgi saņemt valsts 
deleģējumu. ekspertīzes plānots izņemt no privātā 
sektora un uzticēt valsts birojam.

būvniecības likuma otrreizējā atlikšana notikusi ofi-
ciāli. vai, tuvojoties 1. oktobrim, izpilddirektori vēl-
reiz analizēs būvniecības likuma jaunākās izmaiņas? 
varbūt pieredzēsim vēl kādu atlikšanas atlikšanu? 
dzīvosim, redzēsim. taču lps un izpilddirektori ir 
apņēmības pilni turēt rūpi par tā uzlabošanu.
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ilze mutjanko,
lps projektu sabiedrisko speciāliste

2013. gada 18. oktobrī liepājā jau otro reizi tika 
sumināti konkursa “eiropas gada pašvaldība” uzva-
rētāji un dalībnieki. Apbalvošanas ceremonijā godi-
nāja un apbalvoja ne tikai pašvaldības, bet arī eiropas 
gada cilvēkus. konkursa komisija, viesojoties pašval-
dībās, vērtēja paveikto gan iedzīvotāju integrācijas 
un kultūras jomā, gan veselīga dzīvesveida popula-
rizēšanā, eiropas savienības vērtību popularizēšanā 
un iedzīvotāju iesaistē starptautiskajā sadarbībā, kā 
arī lūkoja pēc cilvēkiem katrā pašvaldībā, kuri devuši 
lielu ieguldījumu savas pilsētas vai novada attīstībā un 
popularizēšanā, palīdzējuši līdzcilvēkiem un no sirds 
dara savu ikdienas vai brīvprātīgo darbu.

Noslēguma pasākumā apbalvoja pavisam 15 pašval-
dības un 45 cilvēkus pasludināja par eiropas gada 
cilvēkiem. 2013. gada eiropas gada pašvaldības 
tituls pienācās iecavas novadam un liepājas pil

sētai. savukārt par nominācijas “pašvaldība kultū-
rai” ieguvējiem tika atzīta valmieras pilsēta un talsu 
novads, kā arī atzinību saņēma Rēzeknes novads 
un preiļu novads. labākie nominācijā “pašvaldība 
integrācijai un iekļaušanai” bija Jelgavas pilsēta un 
kandavas novads. “visveselīgākās” pašvaldības godā 
tika Jūrmala un siguldas novads, bet par eiropas 
savienības vērtību popularizēšanu uzteica Amatas 
novadu un Rēzeknes pilsētu, un atzinību šajā nomi-
nācijā ieguva arī Alūksnes novads. savukārt abi pārē-
jie finālisti – Rucavas novads un Jēkabpils novads 
saņēma speciālbalvas.

Šogad latvijas pašvaldību savienība 14. martā deva 
pieteikšanās startu pašvaldībām konkursam “eiropas 
gada pašvaldība 2014”. Šajā reizē tiks noteikti gan 

uzvarētāji – eiropas gada pašvaldības, gan laureātes 
divās nominācijās – “pašvaldība izglītotam, radošam un 
aktīvam iedzīvotājam” ar apakšnomināciju “pašvaldība 
veselam iedzīvotājam” un laureātes nominācijā 
“pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” ar apakšnominā-
ciju “pašvaldība es vērtību un iespēju popularizēšanai”. 
tāpat arī otrās kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās tiks 
meklēti eiropas gada cilvēki, kuri daudz darba, pūles 
un brīvā laika ieguldījuši gan izglītības, gan veselīga dzī-
vesveida, kultūras un iedzīvotāju iesaistīšanas jomā.

konkurss, kā ierasts, noritēs divās kārtās. pirmā tiek 
organizēta sadarbībā ar kurzemes, zemgales, Rīgas, 
latgales un vidzemes plānošanas reģionu. katrā plā-
nošanas reģionā izveidotā vērtēšanas komisija vērtēs 
pašvaldību pēc iesniegtās pieteikuma anketas un 
citiem kritērijiem. trīs labākās pašvaldības no katra 
reģiona tiks izvirzītas otrajai kārtai valsts mēroga 
konkursā. otrajā kārtā sacentīsies 15 izvirzītās pašval-
dības, un 26. septembrī notiks svinīgā apbalvošanas 
ceremonija. Šogad pašvaldības vērtēs trīs kategori-
jās: lielās pilsētas, novadu pašvaldības ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 7000 un ar iedzīvotāju skaitu virs 7000.

Jau zināms, ka par dalību konkursa otrajā kārtā spē-
kiem mērosies Jelgavas novads, Rundāles novads, 
Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta zemgales plā-
nošanas reģionā, pāvilostas novads, Nīcas novads 
un ventspils pilsēta kurzemes plānošanas reģionā, 
valmieras pilsēta, burtnieku novads, smiltenes novads, 
priekuļu novads, valkas novads, cēsu novads un 
Raunas novads vidzemes plānošanas reģionā, tukuma 
novads, stopiņu novads, baldones novads, Jaunpils 
novads un Jūrmalas pilsēta Rīgas plānošanas reģionā 
un daugavpils pilsēta, dagdas novads, viļakas novads 
un līvānu novads latgales plānošanas reģionā.

latvijas pašvaldību savienība konkursu rīko sadarbī-
bā ar plānošanas reģioniem un kultūras ministriju, 
labklājības ministriju, veselības ministriju, izglītības 
un zinātnes ministriju, vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju, eiropas komisijas pārstāv-
niecību latvijā un eiropas parlamenta informācijas 
biroju latvijā.

konkursa ģenerālsponsors ir As “swedbank”. 
konkursa sadarbības partneri ir latvenergo kon-
cerns, siA “lattelecom” un vAs “latvijas dzelzceļš”. 
konkursu atbalsta As “grindeks”, taipejas misija 
latvijas Republikā, As “valters un Rapa”, As “latvijas 
valsts meži” un siA “tirdzniecības nams kurši”. 
konkursa informatīvie atbalstītāji ir “latvijas Avīze”, 
latvijas Radio 1, portāls delfi un žurnāls “logs”.

konkurss “eiropas  
gada pašvaldība 2014”
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maija pētermane,
lps padomniece sabiedrisko 
attiecību jautājumos

www.lps.lv

sarunās ar ministrijām daudz aktuālu un strīdī
gu jautājumu

Aprīlī un maijā lps norisinājās intensīvs sarunu mara-
tons ar ministrijām par vairākiem aktuāliem un strīdī-
giem jautājumiem. Ar iekšlietu ministriju tika disku-
tēts par atkarību izraisošo vielu apkarošanu un paš-
valdību iespējām iesaistīties ātrumpārkāpēju kontro-
lē; sarunās ar izglītības un zinātnes ministriju tēmu 
lokā bija gan izglītības kvalitāte, gan skolotāju algas 
un mazo skolu liktenis. visplašākās sarunas notika ar 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri
ju. sarunu ievadā lps priekšsēdis andris jaunsleinis 
atzīmēja: lai gan ministrijas un lps sadarbībā ir arī 
vairāki strīdīgi jautājumi, šo sarunu uzdevums ir rast 
kompromisus un kopīgi strādāt pie problēmu risi-
nāšanas. sarunās piedalījās pašvaldību pārstāvji un 
ministrijas speciālisti, tās vadīja A. Jaunsleinis un vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs romāns 
naudiņš. diskusijās ar ministrijas speciālistiem aktu-
alizēta nepieciešamība veidot ilgtermiņa politiku paš-
valdību sistēmas attīstībai, kā arī nostiprināt pašvaldī-
bu principus satversmē. lps un ministrijas speciālisti 
bija vienisprātis, ka pārmaiņas pašvaldību sistēmā 
nedrīkst virzīt bez ilgtermiņa stratēģijas, ekspertu un 
arī pašu pašvaldību sniegta detalizēta izvērtējuma.

sarunās ar labklājības ministriju pašvaldību pārstāvji 
tika iepazīstināti ar ieceri palielināt garantētā mini-
mālā ienākuma līmeni, savukārt veselības ministrijas 
pārstāvji informēja par e-veselības projekta attīstības 
gaitu.

rīga atgriežas lps sastāvā

8. aprīlī notika lps valdes sēde. tajā apsprieda lps 
25. kongresa programmu un apstiprināja kongresa 
ieņēmumu un izdevumu tāmi, kā arī akceptēja kon-
gresa dokumentu tēmas, sarakstu vēl nenoslēdzot. 
valde ierosināja lps 25. kongresā veidot dokumen-
tus par šādām tēmām: pašvaldību attīstības vadlīni-
jas; par ārzemju juridiskām personām piederošiem 
zemes īpašumiem pierobežā; pašvaldību tiesības 
uzņēmējdarbībā; uzdevumi partijām, kas kandidē uz 
saeimu; valsts pārvaldes iekārtas likuma grozījumi; 
par atalgojumu pašvaldībās. 
balstoties uz Rīgas pilsētas domes lēmumu un iesnieg-
to vēstuli, valde reģistrēja un uzņēma lps sastāvā 
rīgas pilsētas pašvaldību. 

8. aprīlī notika lps reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

Jautājumā par latvijas klimata politiku 2014.–
2020. gadam un turpmāk, par tās mērķiem un saistī-
bu ar pašvaldībām (jomas, plānotā rīcība, iespējamais 
finansējums) komitejas locekļi nolēma ieteikt vARAM 
pastiprināti kontrolēt “zaļā iepirkuma” priekšrocības 
normatīvajos dokumentos un organizēt seminārus 
par šiem jautājumiem. 
komitejā arī informēja par eiropas ekonomiskās 
zonas instrumenta programmu “Nacionālā klimata 
politika” – aktualitātes, pašvaldību iespējas šobrīd un 
nākotnē piedalīties tās konkursos.
komitejā skatīja jautājumu par “valsts energoefek-
tivitātes rīcības plānu 2014.–2016. gadam”. Nolēma 
atbalstīt lps atzinumu par šo ziņojumu.

izglītības un kultūras komitejas sēde

22. aprīlī notika lps izglītības un kultūras komitejas 
sēde. tajā skatīja šādus jautājumus: par pieaugušo 
neformālās izglītības programmas licencēšanu paš-
valdībās; par izglītības sistēmai pieejamajiem atbal-
sta instrumentiem nākamajā es fondu plānošanas 
periodā; darbs ar Neet grupas jauniešiem “Jauniešu 
garantijas” iniciatīvas ieviešanā.

dažādi novadi, līdzīgas raizes – lps priekšsēdis 
viesos tērvetē un mērsragā

lps priekšsēdis Andris Jaunsleinis 17. maijā apmek-
lēja tērvetes un Mērsraga novadu, lai ar to vadību 
pārrunātu pašvaldību attīstības iespējas, to raizes un 
nākotnes ieceres.
sarunās ar tērvetes novada domes priekšsēdētāju 
daci reiniku un mērsraga novada domes priekšsē
dētāju lauri karlsonu izskanēja vienota nostāja – arī 

inFormācijai un darbam
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novadi, kas nav definēti kā attīstības centri, spēj paši 
attīstīties, piesaistīt investīcijas un vēlas pretendēt uz 
eiropas savienības fondu līdzekļiem arī nākamajā 
plānošanas periodā.
“Mums nevajag neko dāvināt, galvenais, lai ir iespēja kon
kurēt,” atzina l. karlsons. viņš piebilda – nav tālredzīgi 
vienkārši pieturēties pie kritērija, ka mazs automātiski 
nozīmē – ar sliktām attīstības iespējām. Mērsragā attīs-
tās osta, darbojas veiksmīgi uzņēmumi, kas sniedz 
ieguldījumu gan valsts, gan pašvaldības budžetā.
līdzīgi izsakās tērvetes novadā – lai arī oficiāli tērvete 
ir ārpus definēto attīstības centru loka, uzņēmēji 
izvēlas investēt prāvus līdzekļus ražotnēs novada 
teritorijā.
Arī lps sarunās ar amatpersonām dažādos līmeņos 
uzsver, ka nav pieņemami es fondu sadalē vadīties 
tikai pēc nozaru principa, neveicot vajadzību analī-
zi teritoriālā griezumā. ir būtiski finansējuma sada-
lē iekļaut elementus, kas ļautu diferencēt atbalstu, 
ņemot vērā vietējos sociālekonomiskos un iekšzemes 
kopprodukta datus.

lps valdes sēdē diskutē par investīciju piesaisti 
un izglītības kvalitāti

6. maijā notika lps valdes sēde, kurā galvenās diskusi-
jas bija par pašvaldību iespējām pretendēt uz eiropas 
savienības fondu investīcijām, kā arī par ieguldījumu 
izlietojumu iepriekšējos gados. saistībā ar gaidāma-
jiem skolotāju protestiem valdes locekļi pievērsās 
jautājumam par izglītības darbinieku algām, mazajām 
lauku skolām un izglītības kvalitāti – kā nodrošināt 
jauniešu gatavību darba tirgum un konkurētspēju.

novadu apvienība viesojas pie valsts prezidenta

latvijas Novadu apvienības valde 14. maijā, tieko-
ties ar valsts prezidentu andri bērziņu, uzsvēra 
vienmērīgas reģionu attīstības nozīmi un aicināja 
pieņemt “valsts investīciju programmu uzņēmējdar-
bības atbalstam 2014.–2020. gadam”.
pārspriežot eiropas savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda aktualitātes, Novadu 
apvienības valdes priekšsēdētājs Auces novada 
domes vadītājs gints kaminskis pauda, ka investīciju 
sadalē ir būtiski ņemt vērā katras teritorijas indivi-
duālās vajadzības un izsvērt, kāda būs reālā atdeve, 
labums iedzīvotājiem un uzņēmējiem no veiktajiem 
ieguldījumiem.

Apkopojot informāciju par iepriekšējos gados veik-
tajiem ieguldījumiem reģionos, ir skaidri redzams, 
ka tie ir bijuši ļoti nevienmērīgi un neļauj runāt par 
vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību, atzīmēja 
kaminskis.
Novadu apvienības pārstāvji sarunā pieturējās pie 
nostājas, ka nav pieņemami vadīties tikai pēc nozaru 
principa, neveicot vajadzību analīzi teritoriālā griezu-
mā. ir būtiski finansējuma sadalē iekļaut elementus, 
kas ļautu diferencēt atbalstu, ņemot vērā vietējos 
sociālekonomiskos un iekšzemes kopprodukta datus, 
īpaši pašvaldībās ar zemākiem attīstības rādītājiem. 
lai visas teritorijas attīstītos mērķtiecīgi un līdzsvaroti, 
līdz ar es struktūrfondu finansējumu apguvi jāpie-
ņem “valsts investīciju programma uzņēmējdarbības 
atbalstam 2014.–2020. gadam”, lai trūkstošais finan-
sējums novadiem, ko nevar nosegt ar es līdzekļiem, 
tiktu papildināts ar finansējumu no valsts budžeta.
sarunā tika diskutēts arī par ceļu, mobilitātes un 
iekļaujošās izaugsmes jautājumiem, un kā svarīgus 
mērķus pašvaldību pārstāvji minēja to, lai katram 
bērnam būtu iespēja nokļūt skolā no mājām ne ilgāk 
kā 45 minūtēs ar vienu sabiedrisko transportu vai sko-
las autobusu visos gadalaikos; lai tuvākā sabiedriskā 
transporta pietura būtu ne tālāk kā 2 km attālumā no 
dzīvesvietas un lai katram iedzīvotājam darbspējas 
vecumā būtu iespējams ar sabiedrisko transportu 
katru dienu nokļūt uz darbu un no darba mājās.
valsts prezidents sarunas noslēgumā uzsvēra, ka paš-
valdību loma nākotnē tikai pieaugs un valsts loma 
mazināsies, tādēļ būtu jāraugās arī uz lielāku novadu 
veidošanu, ja tas veicinātu attīstību un uzlabotu iedzī-
votāju dzīves kvalitāti.

astotie ģerboņu svētki

ģerboņu svētkos valsts prezidenta kancelejā 15. maijā 
tika pasniegti ģerboņi brocēnu un beverīnas nova
dam, kā arī diviem pagastiem – rankas pagastam 
gulbenes novadā un liezēres pagastam madonas 
novadā. sveicam pašvaldības ar sava ģerboņa saņem-
šanu!
2011. gada nogalē valsts prezidents Andris bērziņš 
iedibināja tradīciju svinīgi pasniegt novadu un pagas-
tu ģerboņus. Uz svētkiem tiek aicināti tie novadi un 
pagasti, kas izstrādājuši un likumā noteiktajā kārtībā 
saskaņojuši savas pašvaldības ģerboni. pasākumā 
pašvaldības pārstāvji īsā prezentācijā vai priekšnesu-
mā iepazīstina klātesošos ar savu pašvaldību.
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beverīnas novads

brocēnu novads

madonas novada liezēres pagasts

gulbenes novada rankas pagasts

foto: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja

Latvijas e-indeksa memorands

9. aprīlī vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs romāns naudiņš ar sabiedriskā sektora part-
neriem – lattelecom valdes priekšsēdētāju juri gulbi, 
lps priekšsēdi andri jaunsleini, latvijas lielo pilsētu 
asociācijas (llpA) izpilddirektoru māri kučinski un 
latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas (liktA) prezidenti signi bāliņu noslēdza 
sadarbības memorandu, kas paredz izstrādāt nacio-
nāla mēroga valsts iestāžu un pašvaldību e-pārvaldes 
mērījumu latvijas eindekss.

latvijas eindekss sniegs priekšstatu par to, cik aktīvi 
un atbilstoši valsts iestādes un pašvaldības izmanto 
mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sniegtos risinājumus un e-pakalpojumus.

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
romāns naudiņš uzsver: “epārvaldes iespējas ļauj 
iestādēm strādāt efektīvāk, kā arī nodrošināt pakalpo
jumu pieejamību iespējami tuvāk katra mājām. tās ļauj 
samazināt birokrātiskās procedūras un piedāvā ikvie
nam no mums iesaistīties lēmumu pieņemšanā valstī un 
savā pašvaldībā.”
Lattelecom valdes priekšsēdētājs juris gulbis skaid-
ro: “lai arī latvijā interneta lietotāju skaits arvien pieaug, 
internets ir viens no ātrākajiem eiropā un pieejams plašs 
bezmaksas Wifi pārklājums, latvijas iedzīvotāji ir ievē
rojami mazaktīvāki valsts un pašvaldību epakalpojumu 
lietošanā salīdzinājumā ar citām eiropas Savienības 
dalībvalstīm. latvijas eindekss skaidri parādīs, vai par 
pamatu šai tendencei ir iespēju trūkums, esošo iespēju 
sarežģītība vai sabiedrības kūtrums.”
lps priekšsēdis andris jaunsleinis uzsver mērījuma 
kritēriju izstrādes nozīmi: “latvijas eindeksa izveidei 
ir jāpalīdz objektīvi novērtēt evides attīstību katrā paš
valdībā.”
savukārt llpa izpilddirektors māris kučinskis norā-
da uz lielo pilsētu nozīmi latvijas e-vides attīstībā: 
“latvijas lielās pilsētas vienmēr uzsvērušas savu lomu 
valsts attīstības virzībai un ir bijušas evides attīstības 
mezgli.”
likta prezidente signe bāliņa: “liktA biedri par 
savu prioritāti noteikuši ikt attīstību arī reģionos, lai 
veicinātu uzņēmējdarbības un iedzīvotāju labklājības 
pieaugumu ārpus lielajiem valsts centriem.”
partneru sadarbības memorands noslēgts, ņemot 
vērā eiropas komisijas “digitālo programmu eiropai” 
ar vienu no galvenajiem darbības mērķiem – lai 
2015. gadā e-pārvaldes sniegtās iespējas izmantotu 
50% iedzīvotāju.
latvijas eindekss ir jaunā iniciatīva lattelecom sociālās 
atbildības projektā Pieslēdzies, latvija!, kur sešu gadu 
laikā ir izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldībām. 
Pieslēdzies, latvija! iesaistoties 88 no 119 latvijas 
pašvaldībām, datorprasmes apguvuši vairāk nekā 20 
tūkstoši senioru vecumā virs 50 gadiem. Mūsdienu 
tehnoloģijās apmācītiem senioriem, tāpat kā citiem 
valsts iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ir būtiski, lai vie-
tējā pašvaldība sniegtu mūsdienīgas saziņas iespējas.
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teterevu fonds un mākslas akadēmija 
palīdz izdaiļot rīgu 

30. aprīlī Rīgas mērs Nils Ušakovs un mecenāti boriss 
un ināra teterevi parakstīja vienošanos par sadarbību 
fonda programmas “māksla publiskajā vidē” aizsāk-
šanā un īstenošanā Rīgas pašvaldības teritorijā līdz 

2017. gadam. programmas mērķis ir īstenot publiskajā 
telpā sistemātisku un programmatisku augsta līmeņa 
mākslas darbu klāstu, kas bagātinās kultūras vidi Rīgā 
un veicinās tās popularizēšanu un pazīstamību latvijā 
un ārvalstīs, kā arī sekmēs pilsētvides kvalitāti, palieli-
not Rīgas kā reģiona metropoles konkurētspēju.
“uzņēmēji, kas šajā kabinetā piedāvā, nevis prasa, ir rets 
gadījums. Mēs redzam, ka idejas, ko teterevu fonds jau 
realizējis, ir ārkārtīgi interesantas, drosmīgas un dažreiz 
pat labā nozīmē provokatīvas, turklāt šis būs mūsu 
reģiona valstīs vēl nebijis mūsdienu mākslas projekts,” 
teica Nils Ušakovs.
“Māksla publiskajā telpā ir visiem cilvēkiem pieejams 
mūsdienu mākslas darbs. Veidojot interesantus un pār
steidzošus mākslas darbus, kas liek cilvēkiem pie tiem 
apstāties, padomāt un tos izbaudīt, vēlamies ne tikai 
valsts simtgadē dāvināt unikālas un paliekošas kultūras 
vērtības, kas pietuvinās mūsu galvaspilsētu mūsdienu 
kultūras metropolēm, bet arī aktivizēt latvijas māk
sliniekus un sniegt tiem platformu ideju realizācijā,” 
akcentē mecenāts boriss teterevs.
programmā “Māksla publiskajā telpā” paredzēts reali-
zēt trīs skates uzvarētāju darbus – ērika boža “soliņus”, 
kas atradīsies bastejkalnā, brigitas zelčas-Aispures 

“kluso dabu”, kas tiks novietota lU botāniskajā dārzā, 
un ojāra pētersona “lielo vāzi” pie latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunās ēkas. Mākslinieku kriša salmaņa 
un lienes Mackus mākslas objektiem no programmas 
sērijas “Uz soliņu!” sadarbībā ar Rīgas domi šobrīd 
tiek meklētas atbilstošas vietas Rīgas pilsētvidē.

14. maijā latvijas mākslas akadēmijas studentu 
darbu skatē bija iespēja apskatīt 24 autoru izstrādātās 
vairāk nekā 30 fasāžu krāsojuma un dekoratīvās apda-
res koncepcijas Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkām. 
“Projekta ideja ir veicināt labu praksi sadarbībai starp 
augstskolu un pašvaldību. Studenti vēlas piešķirt izglī
tības iestāžu fasādēm māksliniecisku individualitāti, tā 
radot bērniem un ģimenēm draudzīgāku vidi. Studentu 
darbi ir iztēles un krāsām bagāti. Man ir liels prieks, 
ka sadarbībā ar rīgas domes Īpašuma departamentu 
studentu ideju priekšlikumi tiks realizēti arī dzīvē,” stāsta 
lMA rektors aleksejs naumovs.

Rīgas domes īpašuma departaments jau vairākus 
gadus mērķtiecīgi īsteno koncepciju – renovēt pil-
sētas pašvaldības izglītības iestādes kā mikrorajona 
dominantes. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo ie stāžu 
ēku būvētas pēc 20. gs. sešdesmito un septiņdesmi-
to gadu tipveida projektiem, to vienveidīgajai arhi-
tektūrai, siltinot ēkas, iespējams piešķirt pievieno-
to vērtību – mākslinieciski augstvērtīgu dekoratīvo 
apdari, kas gan atsvaidzina apkārtesošo arhitektūru, 
gan uzsver izglītības iestādes saturisko un sabiedrisko 
nozīmi.
2014. gadā pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi 22 
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu 
renovācijai un siltināšanai.

gruzijā atklāts jūrmalas bulvāris, 
jūrmalā – kūrortsezona

5. maijā zugdidi (gruzijā) pašvaldības kūrortpilsētā 
anaklijā, piedaloties latvijas vēstniecei gruzijā elitai 
gavelei, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam 
gatim truksnim un zugdidi pilsētas mēram levanam 
kondžarijam, tika svinīgi atklāts Jūrmalas bulvāris. 
Jūrmalas pilsētas mērs savā uzrunā atzina, ka gruzijas 
iedzīvotāji un pilsētas vadība izrādījusi cieņu visai 

latvijas pilsētās un novados
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latvijas tautai, apliecinot vēsturiski ciešās un drau-
dzīgās abu valstu attiecības. savukārt viņa zugdidi 
kolēģis apsveica ciemiņus latvijas neatkarības atjau-
nošanas svētkos 4. maijā un uzsvēra, ka Jūrmalas 
bulvāra atklāšana maija sākumā ir izvēlēta, atzīmējot 
abu pilsētu – Jūrmalas un zugdidi – sadraudzības līgu-
ma stāšanos spēkā pirms diviem gadiem un atklājot 
kūrorta sezonu Anaklijā. zugdidi mērs izteica cerību, 
ka arvien vairāk latvijas tūristu ieinteresēsies par 
atpūtas iespējām kūrortpilsētā Anaklijā.

jūrmalā jauno vasaras kūrorta sezonu atklāja 17. maijā 
ar vairāku tūkstošu jūrmalnieku svētku gājienu pa 

Jomas ielu un daudzpusīgu koncertprogrammu die-
nas garumā. Šovasar atpūtniekus priecēs jauni apstā-
dījumi un rotaļlaukumi. Aktīvās atpūtas cienītāji varēs 
iznomāt velosipēdus piecos automātiskās velonomas 
punktos un izmēģināt trīs jaunus veloekskursiju marš-
rutus. līvu akvaparkā jūnija sākumā viesus sagaidīs 
šīs sezonas jaunums – āra peldbaseins ar pretstraumi 
tiem, kas vēlas sportiskāku izklaidi.

tukuma novadā jauns kopienas 
centrs irlavas pagastā

tukuma novada irlavas pagastā durvis vēris irlavas 
kopienas centrs. tajā izbūvētas četras telpas un sani-
tārais mezgls, kas pielāgots cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem, kā arī iegādāts aprīkojums – mēbeles, 

virtuves iekārta, rotaļlietas, galda spēles un portatīvais 
dators. irlavas kopienas centrā ikviens pagasta iedzī-
votājs var iesaistīties dažādās aktivitātēs un praktis-
kajās apmācībās. Mazajiem irlavniekiem iespējams 
rotaļāties spēļu istabās, bet pieaugušie var radoši 
darboties nodarbību telpā. centrā ir iekārtota virtuve, 
kur mācīties, kā gatavot ēst. patlaban tiek izzinātas 
pagasta iedzīvotāju vēlmes, lai izveidotu nodarbību 
programmas, kurās iegūtās zināšanas būtu praktiski 
noderīgas visai kopienas attīstībai. irlavas kopienas 
centra izmaksas ir 19 000 eiro, kas segtas no tukuma 
novada domes budžeta līdzekļiem.

latvijas zēnu kori piedziedājuši “zaļo 
bumbu”

30. aprīlī talsu sporta hallē, gatavojoties 11. latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, jau piekto 
reizi notika zēnu koru saiets “zaļā bumba”. koncertā 
“Ripo. Rāpo. Repo. Rūpo” kopā pulcējās rekordliels 
mazo dziedātāju skaits – 40 zēnu koru ar 1300 dzie-
dātājiem. tomēr zēnu koru vadītāji un komponisti 
atzīst, ka dziedātgribētāju skaits arvien sarūk. tāpēc 
jāturpina centieni saglabāt koru sadziedāšanās tradī-
cijas. zēnu koru saieta “zaļā bumba” idejas autors un 
mākslinieciskais vadītājs ir diriģents gints ceplenieks. 
zēnus no visas latvijas uzņēma talsu 2. vidusskolas 
kolektīvs. pirms koncerta ciemiņiem tika dota iespēja 
iepazīt talsus, apmeklēt Radošo sētu, kur gaisā tika 
palaistas papīra lidmašīnas ar jaukām domām un 
sveicieniem pilsētai deviņos pakalnos.
talsu novada domes priekšsēdētājs aivars lācarus 
rīkoja pieņemšanu, lai pasniegtu pateicības rak stus 
visiem 40 koru vadītājiem par dalību saietā. pateicības 
rakstu saņēma arī studijas “dziesmu skola” vadītāja 
baiba veismanerezonga, saieta krusttēvs un pasā-
kuma vadītājs intars busulis, komponists un mūziķis 
raimonds tiguls, valsts izglītības satura centra vecā-
kā referente kora mākslā rita platpere un citi.
Uztraukums, ko juta mazie koristi, sevišķi liels bija, 
izpildot Raimonda paula pirmatskaņojumu ar ingas 
krišānes vārdiem “Ja labi paskatās”, jo klavierpavadī-
jumu spēlēja pats maestro.
saieta idejas autors gints ceplenieks uzskata: “es 
domāju, ka muzikālās lietas ir izdarītas godam. Svarīgi 
katru gadu no jauna atkārtot: lai cilvēks augtu par kriet
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nu latvieti, nevis datorpogu pavēlnieku, viņam jāaug ar 
skatu uz priekšu un uz augšu – savai dzimtenei.”

ventspilī dots starts jaunajai tūrisma 
un velosezonai

ventspils piedzīvojumu parkā ar pasākumu 
“piknikojam ventiņos!” 17. maijā atklāja jauno ventspils 
vasaras tūrisma sezonu, ko jau ceturto gadu pēc 
kārtas ievadīja velobrauciens pa pilsētas ielām. trasē 
devās vairāk nekā 3000 dalībnieku, kuri bija ne tikai 
īpaši piknikam piemeklējuši tērpus, bet arī dažādi 
izrotājuši savus velosipēdus. ventspils pilsētas ielas 
todien tika piepildītas ar smaidošiem un dzīvesprie-
cīgiem cilvēkiem. tieši pulksten 12 uzrunu velobrau-
cējiem un līdzjutējiem teica ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētājs aivars lembergs, kurš sirsnīgi pateicās 
visiem par kuplo dalību pasākumā un atzīmēja, ka 
pilsētā šogad ir izbūvēti veloceliņi 45 km kopgarumā, 
kā arī aicināja ventspilniekus un pilsētas viesus tos 
arī ikdienā izmantot. starts tika dots ar nelielu salūtu, 
un dalībnieki devās pa ventspils ielām 8,7 km garajā 
trasē. pēc finiša katrs velosipēdists saņēma īpašu ser-
tifikātu un uzlīmi, kā arī nobaudīja sportisku cienastu. 
pasākuma kulminācija, ko gaidīja teju visi velobrau-
ciena dalībnieki, bija izloze, kur viens laimīgais tika 
pie galvenās balvas – velosipēda.

īpašā svētku ceremonijā tika godināti arī jaunie 
ventspils tūrisma gidi. tovakar varēja apmeklēt 
ventspils muzejus, kuros bija sagatavoti nakts pasā-
kumi, kas veltīti katru gadu notiekošajam pasākumam 
“Muzeju nakts”.

atdzimis kuldīgas novada muzejs

Uzsākot jauno tūrisma sezonu, ikviens tiek gaidīts 
pēc restaurācijas atvērtajā kuldīgas novada muzeja 
ekspozīciju centrā “bangerta villa”.
“Atjaunojot muzeju, esam saglabājuši bangerta vil
las kultūrvēsturisko vērtību, izveidojot to par vēstures, 
pētniecības, mākslas un restaurācijas centru, kas iedzī
votājiem un viesiem piedāvās jaunus muzeja pakal
pojumus,” gandarījumu par paveikto pauž kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja inga bērziņa.
eiropas Reģionālās attīstības fonda (eRAf) līdzfinansē-

tajā projektā atjaunoti kuldīgas novada muzeja ēkas 
vēsturiskie sienu un grīdu krāsojumi, kā arī greznās 
krāsnis. līdz ar telpu restaurāciju un labiekārtošanu 
otrajā stāvā izveidota ekspozīcija – dzīvoklis, kurā 
iespējams ielūkoties 20. gs. sākuma turīga kuldīdz-
nieka ikdienā – ēdamistabā, dāmas buduārā, mūzikas 
salonā, arī kunga kabinetā, kur apskatāma daļa no 
kolekcionāra kuldīdznieka Jāņa Mētras apjomīgās 
spēļu kāršu kolekcijas. pirmajā stāvā darbojas ērts 
informācijas un klientu apkalpošanas centrs. ēkā ir 
pacēlājs, kas atvieglos muzeja apskati cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. projekta noslēgums plānots 
šāgada 20. jūlijā, līdz tam būs izgatavotas vitrīnas un 
stendi trešā stāva ekspozīcijai.
Jau 2010. gadā projekta “kuldīgas novada muzeja 
restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darb-
nīcas izveide” rezultātā restaurēta krievu nacionālā 
romantisma stilā celtās muzeja ēkas fasāde un izvei-
dots latvijā pirmais koka amatniecības un restaurā-
cijas centrs.

jaunas norādes pāvilostas novadā

pāvilostas pašvaldība realizējusi elflA programmas 
atbalstītu projektu “dabas un kultūrvēsturisko objek-
tu apzināšana un popularizēšana pāvilostas novadā”. 
tā mērķis bija aktualizēt pāvilostas novada kultūrvēs-
turisko un dabas mantojumu, sakopjot objektus un 

izvietojot norādes pie novada dabas un kultūrvēstu-
res objektiem. Uzstādīti septiņi viendaļīgi un 15 div-
daļīgi informatīvie karšu stendi, divas tūrisma norādes 
zīmes un 24 virziena rādītāji tūristiem. Jaunas tūrisma 
informācijas zīmju izdrukas ar antigrafiti pārklājumu 
uzstādītas pie dabas un kultūrvēstures pieminekļiem 
visā pāvilostas novada teritorijā.
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liepājas vasara sākusies aktīvi 

4. maijā, latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 
dienā un desmitajā gadadienā, kopš latvija kļuvu-
si par eiropas savienības dalībvalsti, liepājā notika 
orientēšanās spēles “liepājas pēdas latvijā”, kas 
vienkopus pulcēja gandrīz 1000 aktīvu un atraktīvu 

dalībnieku. katrai komandai bija jāatmin un jāap-
meklē deviņi kontrolpunkti. Ātrums spēlēs netika 
vērtēts, dalībniekiem tikai bija jābūt uzmanīgiem 
un jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi. pēc finiša 
dalībnieki varēja nobaudīt zupu un tēju, kā arī pie-
dalīties dažādās aktivitātēs un atrakcijās. kopumā 
spēlēs startēja 94 riteņbraucēju, 88 kājāmgājēju un 
40 autobraucēju komandas. pirmo reizi šāda mēroga 
orientēšanās spēles ar nosaukumu “liepājas pēdas 
latvijā” pašvaldība rīkoja 2008. gada septembrī par 
godu latvijas 90. gadadienai. toreiz spēlēs piedalījās 
aptuveni 400 dalībnieku, kas šķita daudz. 

kuplais riteņbraucēju skaits sacensībās nebija pārstei-
gums, jo liepājas pašvaldība atzīta par latvijā aktīvā
ko pašvaldību ikdienas riteņbraukšanas veicināšanā, 
balvā saņemot jaunu velosipēdu. par konkursa otru 
laureāti tika atzīta ogres novada pašvaldība. 13. maijā 
Jūrmalas parkā pie skeitparka, piedaloties liepājas 
domes priekšsēdētāja vietniekam gunāram ansiņam, 
uzstādīts liepājā pirmais brīvpieejas veloremonta sta
tīvs ar velopumpi. pašapkalpošanās “darbnīcā” ietilpst 
divi statīvi – vienā metāla auklās piestiprināti instrumen-
ti velosipēda labošanai, bet otru statīvu var izmantot kā 
rokas pumpi velosipēda riepu piepumpēšanai.

Atklājot “darbnīcu”, g. Ansiņš solīja: ja šis punkts 
veiksmīgi darbosies, tādi paši statīvi tiks izvietoti arī 
citviet.

nīcenieki iepazīst jūrmalciemu

4. maijā jaundibinātā Jūrmalciema interešu kopa 
“kalvas” rīkoja pasākumu “vai pazīsti jūrmalciemu?”. 
tā bija lieliski pavadīta diena ar orientēšanos, iespēju 
uzzināt Jūrmalciema vēsturi, jautrām stafetēm un 
novada pašdarbības kolektīvu koncertu. vislielākā 
vērtība, iespējams, bija faktam, ka pasākuma organi-
zēšanā iesaistījās teju trešdaļa jūrmalciemnieku.

lielākā daļa komandu izvēlējās startēt kājāmgājēju 
klasē, kopumā mērojot septiņus līdz astoņus kilo-
metrus, tikai divas komandas devās ceļā ar velosi-
pēdiem, nūjotāju gan šoreiz nebija. Atgriežoties visi 
aizpildīja anketas, parādot ceļā apgūtās zināšanas. 
kopvērtējumā vislabākos rezultātus uzrādīja vietējo 
komanda. pēc labi padarīta darba visi kāri notiesā-
ja Jūrmalciema interešu kopas “aizjomietes” vārīto 
gardo zivju zupu, kam sekoja daudzveidīgas stafetes 
bērniem un pieaugušajiem. īpašu aizrautību radīja 
“slēpošana” ar trīsvietīgajām slēpēm un milzu puzles 
kārtošana ar aizvērtām acīm.

priekules novada raibie raksti

2. maijā jauno tūrisma sezonu atklāja priekules 
pašvaldības un velokluba organizētais mtb velo
maratons, kas šogad piedzīvoja viskuplāko dalībnie-
ku skaitu – 174. Maratonu 55 km garumā izbrauca 16 
dalībnieku, bet pusmaratonā šogad startēja 84 velo-
mīļi. bērnu maratona dalībnieku skaits pārsniedza 
visu iepriekšējo gadu rekordus un pulcēja 56 bērnus. 
pirmo reizi priekules Mtb velomaratona vēsturē 55 
km garo distanci veica arī pirmā un vienīgā sieviešu 
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kārtas pārstāve rīdziniece zanda rutkovska, kura kļu-
va arī par absolūto uzvarētāju maratona distancē.

priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē šopavasar 
notika ģimeņu sporta diena, kuras galvenais notikums 
bija alpīnisma sienas atklāšana. kāpšanas siena aiz-
ņem 91 m2 platību un ir nepilnus deviņus metrus aug-
sta, tā ierīkota ar sešu līmeņu sarežģītības celiņiem. 

lai uzturētu dziesmu svētku spēcinošo garu un izvē-
lētos tādu repertuāru, kas pašiem mīļš un kam neat-
liek laika tad, kad jāapgūst koprepertuārs, priekulē 

notika sarīkojums “ar dziesmiņu birzi triecu, ar 
dancīti laiku vedu”. tajā sadziedāja un sadancoja 
tuvākie kaimiņi – durbenieki, grobiņnieki un priekul-
nieki. priekules novada domes priekšsēdētāja vija 
jablonska novēlēja: “lai gandarījums par izdziedātām 
dziesmām un izdejotiem deju rakstiem uztur možu garu 
līdz nākamajiem starpnovadu koncertiem!”

No 9. līdz 11. maijam priekulē norisinājās starptautis
kais skolu draudzības festivāls, kas aizsākts jau 1965. 
gadā un šogad notika 49. reizi. katru gadu tas nori-
sinās kādā no festivāla sadraudzības pilsētām latvijā, 
lietuvā, igaunijā vai krievijā. Mājinieki viesiem izrādī-
ja, ko prot un ko dara novada iedzīvotāji – no maza 
līdz lielam. 

līgums zemgales uzņēmēju 
atbalstam

Jelgavā noslēgts sadarbības līgums starp zemgales 
plānošanas reģionu un latvijas darba devēju konfede-
rāciju. dokumentu, kas paredz sniegt konsultatīvo un 
informatīvo palīdzību zemgales reģiona uzņēmējiem 

un uzņēmējdarbības uzsācējiem, parakstīja zemgales 
plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdē-
tājs andrejs spridzāns un latvijas darba devēju kon-
federācijas ģenerāldirektore līga meņģelsone. plašu 
sadarbību plānots izvērst uzņēmējdarbību veicinošas 
infrastruktūras sakārtošanā un investīciju piesaistē, kā 
arī arodizglītības un mūžizglītības jomā.

jelgavas novada logo – labākais!

īpašā sarīkojumā, kas vel-
tīts pasaules intelektuālā 
īpašuma dienai, 25. aprīlī 
lR patentu valde un latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības 
kamera apbalvoja konkur-
sa “gada preču zīme 2013” 
laureātus divās nominācijās – 
“gada preču zīme – latvijai” 
un “gada preču zīme – pasau-
lei”. Apbalvojumam kopumā 
bija pieteikta 131 aizvadītajā 
gadā reģistrēta preču zīme. par 
labāko latvijā atzīts jelgavas 
novada pašvaldības logo 
un sauklis “jelgavas novads stabilai nākotnei”. kā 
norāda patentu valde, apbalvojums piešķirams tiem 
uzņēmējiem, kuri visskaidrāk saskata rūpnieciskā 
īpašuma aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības 
uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivi-
tātes paaugstināšanā. Nosakot uzvarētājus, vērā tika 
ņemts gan žūrijas komisijas viedoklis, gan sabiedrības 
balsojums. Jelgavas novada logo ieliktas būtiskākās 
vērtības. zelta krāsa simbolizē cilvēkus, ģimenes un 
darba tikumu, zilā – lielupi ar pietekām, zaļā – vidi un 
lauksaimniecību. sauklis apliecina, ka novadā stabila 
attīstība ir liela vērtība.

iecavnieki uzgavilē jaunajam 
stadionam

iecavas novada iedzīvotāju sapnis ir piepildījies – 30. 
aprīlī ar aplausiem, skaistiem priekšnesumiem, pil-
nām tribīnēm un ziediem tika atklāts jaunais spor
ta komplekss pie iecavas vidusskolas. stadionā ir 
iespēja trenēties dažādās vieglatlētikas disciplīnās – 
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tāllēkšanā, kārtslēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā, 
diska mešanā, šķēpmešanā –, kā arī ir pieejams skrej-
ceļš ar papildu inventāru un futbola laukums. tribīnēs 
ir 424 sēdvietas, ir ģērbtuves ar dušām, komentētāju 
telpa un palīgtelpa inventāram. stadionā ikdienā tre-
nējas iecavas vidusskolas un sporta skolas “dartija” 
audzēkņi, un tas ir atvērts ikvienam iecavniekam.
Jaunajā stadionā jau aizritējušas pirmās starptautiskās 
vieglatlētikas sacensības un zemgales reģiona skolē-
nu vieglatlētikas sacensības četrcīņā “draudzība”.
iecavnieki cer uz pirmajiem stadiona rekordiem, 
kurus, iespējams, izdosies uzstādīt 7. jūnijā, kad šeit 
pirmo reizi notiks tradicionālie novada sporta svētki. 

koknesē pamodina samu un tūrisma 
sezonu

Jau piektie sama modināšanas svētki 17. maijā koknesē 
ieskandējuši jauno tūrisma sezonu. kokneses sams 
visas dienas garumā pagodināja koknesiešus un cie-
miņus ar savu klātbūtni. 2013. gada svētkos pirmo 
reizi koknesē notika tvīda brauciens. “Šogad kok
nesieši vairs nebija jāskubina,” ar gandarījumu atzina 
idejas iniciatore ita lejiņa. krāšņo retrotērpu un 
ziediem izpušķoto velosipēdu parādi – gluži kā no 
žurnāla “Atpūta” vāka – pavadīja zvaniņu skaņas un 
līdzjutēju gaviles. 

dienas ritējumā bija gadatirgus, izklaides bērniem 
un viduslaiku sporta spēles, arī koknesiešu iecienītais 
mūku futbols. pilsdrupās apmeklētājus vilināja uz 
uguns vārītā sama zupa un izbrauciens ar motorlaivu. 
Šogad kokneses novada domes pašvaldības aģen-
tūra “kokneses tūrisma centrs” svin 15 gadu jubileju. 
pirmo reizi kokneses viduslaiku pilsdrupās tūrisma 
veicinātāji aicināja uz Muzeju nakts pasākumu “kad 
ik akmenī dzīvība pulsē”. Šajā vakarā apmeklētāju 
paviljonā atklāja nelielu restaurētu senlietu ekspozī-
ciju. ikviens varēja izmēģināt spēkus metamo cirvju 
un šķēpu mešanā mērķī, izkalt savu laimes vērdiņu, 
darboties smilšu animācijas darbnīcā vai ļauties aiz-
raujošam piedzīvojumam – orientēšanās pārgājie-
nam “Misija – koknese”. citi nelaida garām iespēju 
ietērpties viduslaiku tērpā un nofotografēties pie 
senajiem mūriem. pilsdrupām satumstot, uz lielā pie-
pūšamā ekrāna latviešu mākslas filmu mīļotāji varēja 
vērot vecos, labos “vella kalpus”.

neatkarības riteņbrauciens pļaviņu 
novadā

4. maijā jau ceturto gadu pēc kārtas norisinājās pļaviņu 
novada neatkarības riteņbrauciens, kurā piedalījās 
394 dalībnieki. balvas saņēma ne tikai ātrākie dažāda 
vecuma velobraucēji, bet arī viskuplāk pārstāvētais 

kolektīvs un ģimene, pieredzējušākais un jaunākais 
dalībnieks, unikālākā velosipēda īpašnieks un citi.

starptautiska konference jēkabpils 
novadā 

Jēkabpils novadā no 5. līdz 9. maijam notika projek-
ta “pārrobežu sadarbība starp reģioniem latvijā un 
Rumānijā, lai uzlabotu izglītības kvalitāti” noslēguma 
konference. Abu valstu pārstāvji dalījās pieredzē, 
vērtēja projekta nozīmi un ilgtspēju, kā arī nostipri-
nāja turpmākās saites, parakstot sadarbības līgumu 
starp Jēkabpils novadu un kumpenas pašvaldību. 
konference bija reģionāla, tāpēc aktivitātes notika 
dažādās latvijas vietās: zemgalē – Jēkabpilī, Jēkabpils 
novada Rubeņos, zasā, viesītes novadā, latgalē – 
daugavpilī. Šāda darba kārtība konferences dalīb-
niekiem nodrošināja jaunas pieredzes ieguvi citās 
pašvaldībās, bet Rumānijas delegācijas ciemiņiem 
arī iespēju iepazīt latvijas dažādību – gan viesītes 

bānīti, gan Marka Rotko muzeju un daugavpils cie-
toksni. iesaistīto pašvaldību vadītāji Jēkabpils novada 
Rubenes dabas parkā kopīgi iestādīja koku, kas sim-
bolizēs izglītību un sadarbību.
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pirmās Twitter fotomedības preiļos

3. maijā preiļu pludmalē un aktīvās atpūtas zonā pie 
preiļu pilsētas parka dīķiem ar plašu programmu gan 
maziem, gan lieliem tika atklāta vasaras pludmales 
sezona. Aktīvās atpūtas zonā visu dienu aktīvi rosījās 
pludmales volejbola un futbola turnīra dalībnieki, bet 
bMX trasē savus spēkus iemēģināja ekstrēmāku akti-
vitāšu cienītāji. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja trīs 

stundu garumā piedalīties twitter fotomedībās preiļu 
pilsētā, apmeklējot 20 kartē norādītos punktus un 
izveidojot pašbildes, kuras tika piereģistrētas twitter.
com kontā. dienas vidū pludmalē norisinājās oficiālā 
sezonas atklāšana, kuras laikā tika ieslēgta preiļu pil-

sētas skaistā strūklaka un parka dīķu sistēmā ielaida 
200 kg karpu.

ludzas novads aicina ciemos

ludza ir senākā latvijas pilsēta, un ludzas novads 
– īpaša pārvērtību vieta. te senais sadzīvo ar jauno, 
vienojošais savijas ar atšķirīgo, te harmoniski lēnīgais 
latgaliešu dzīves tecējums ieplūst attīstības un pār-
maiņu ritumā.

ludzas novada domes priekš-
sēdētāja alīna gendele 
aicina: “ludzu ieskauj seni 
pilskalni un pieci ezeri. tomēr 
brīnišķīgie dabas skati nav 
vienīgais, ko ludzas novadā 
var baudīt, piedzīvot un izgar
šot. Ceļotājiem būs interesanti 

iepazīt gan interesantos apskates objektus un senās 
baznīcas, gan joprojām dzīvās autentiskās tradīcijas, 
svētku un sadzīves rituālus, tautas folkloru, apgūt kādu 
seno arodu ludzas amatnieku meistardarbnīcās. Īpaši 
patīkama ir nesteidzīgā atpūta viesu mājās pie ezeriem, 
makšķerēšana, melnā lauku pirts un citi veselību uzlabo
jošie rituāli. ir arī iespēja piedalīties vēstures dokumentu 
pētniecībā, vēstures semināros, reālos pētniecības dar
bos! lai katram no mums senās pils mūri dod spēku un 
jauno ceļu bruģis virza uz priekšu!”

ludzas pilskalnā šobrīd ir tikai livonijas ordeņa senās 
pils drupas, bet mūsdienu tehnoloģiju iespējas pie-
dāvā 3d ekskursiju – virtuālu pils rekonstrukciju 
planšetdatora ekrānā. Šī ir pirmā šāda veida mobilā 

aplikācija eiropā, kas balstīta uz virtuāli papildinātas 
realitātes tehnoloģijām un ļauj tās lietotājam ar plan-
šetdatora palīdzību atgriezties vairākus gadsimtus 
senā pagātnē, kur it kā tiek uzlaikots senais pils izskats 
uz esošam drupām reālā vidē, dažādos gadalaikos un 
gaismās.
21. jūnijā jau sesto gadu ludzas pilskalnā latgales un 
pārnovadu amatu meistari, saimnieki un dziedātāji 
sanāks kopā, lai svinētu “lielo latgaļu tirgu” un vasa-
ras saulgriežus. te varēs vērot seno amatu demons-
trācijas vides darbnīcās, piedalīties seno latgaļu cīņās 
un spēlēs, uzdziedāt ar folkloras kopām. saules rietā 
vasaras saulstāvjos visi kopā iegriezīsim saules ritu. 
26. jūlijā ludzas stadionā “vārpa” notiks kārtējās 
“klaidoņu dienas”, tajās ludzāniešus un viesus prie-
cēs motociklu parāde, rokmūzikas koncerti, bet 
Makašānu trasē notiks tradicionālās autosacīkstes. tā 
ir lieliska atpūta ar adrenalīna piedevu.
no 8. līdz 10. augustam svinēsim ludzas pilsētas 
svētkus “ar sauli azotē”, kur sabrauc gan bijušie ludzā-
nieši, gan draugi un radi, gan viesi no daudzām valstīm. 
pilsēta piedāvā pasākumus visdažādākajām gaumēm. 
Šogad ludzu pieskandinās arī populārais bērnu un 
jauniešu popmūzikas festivāls “saules lietus latgalē”. 

gulbenes novada īpašā ēdienkarte

pašvaldības aģentūra “gulbenes tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrs” sadarbībā ar vairākiem 
gulbenes novada ēdināšanas uzņēmumiem jau trešo 
gadu gan gulbeniešiem, gan novada viesiem piedāvās 
gulbenes novada īpašos ēdienus. Šogad ēdienkartē 
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iekļauti jauni ēdieni: kartupeļu biezzupa “saullēkts 
gulbenē”, salāti “lācīšu raibie”, pamatēdieni “Mazais 
bānītis” un “volfa mundieris”, deserts “kalna muiža” 
un kokteilis “gulbīša lidojums”. ēdienu nosaukumi 
tapuši, izvēloties vietu, objektu un personu vārdus, kas 
ļoti cieši saistīti ar gulbenes novadu. tā, piemēram, 
kartupeļu biezzupa atgādina saulainu dienu gulbenē, 
nosaukums “lācīšu raibie” tapis par godu atpūtas 
kompleksam “lācītes”, pamatēdiens “Mazais bānītis” 
stāsta par vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vil-
cienu baltijā, bet “volfa mundieris” izceļ baronu fon 
volfu nozīmi gulbenes pilsētas un apkārtnes vēsturē. 
deserts “kalna muiža”, atgādinot nelielu pakalnu, vel-
tīts kalna muižai kalnienā stāmerienas pagastā, un, 
kokteilis “gulbīša lidojums” izceļ gulbenes novada 
simbolu – gulbi. gulbenes novada īpašos ēdienus var 
nobaudīt vasaras tūrisma sezonā, kopš 17. maija.

madonā uzstādīti divi vides monitori

lai sniegtu atbalstu uzņēmējdarbības reklāmai un 
mārketingam, Madonā uzstādīti divi vides monitori – 
saieta laukumā un daudzfunkcionālajā sporta hallē. 
Šo iespēju pavēra starpvalstu projekts “sociāli ekono-
miskās attīstības, biz-
nesa un sadarbības 
veicināšana piero-
bežas reģionos”, kas 
paredzēts aprīkoju-
ma iegādei uzņēmēj-
darbības izstāžu un 
pasākumu nodro-
šināšanai. tāpēc arī 
projekta vadītāja dace āriņa uzsver: būtiski, lai moni-
toros parādītos informācija par novada uzņēmējiem, 
viņu aktualitātēm, notikumiem, informācija, kas svarī-
ga uzņēmējdarbības videi.

robežtirgū valka un valga atzīmē 
desmit gadus eiropas savienībā

10. maijā uz latvijas un igaunijas valstu robežas nori-
sinājās 12. lielais labdarības robežtirgus. Abas valstis 

ar plašu izklaides un kultūras programmu atzīmēja 
10 gadus eiropas savienībā. dienas garumā dvīņu 
pilsētās valkā un valgā notika ne tikai tirgošanās, 
bet arī dažādas atrakcijas visām gaumēm. pasākuma 
atklāšanas ceremonijā svinīgas runas teica abu pilsē-
tu mēri – vents armands krauklis un kalevs Herks, 
kā arī eiropas komisijas pārstāvniecības latvijā un 
igaunijā vadītāji inna šteinbuka un Hanness rumms. 
Uz skatuves tika aicināti un apsveikti 2004. gada 
maijā dzimušie bērni.
pirmo reizi pasākuma vēsturē notika konkurss gaļas 
ražotājiem jeb pirmais starptautiskais gaļas un desu 
festivāls. tajā gardos izstrādājumus vērtēja gan festi-
vāla žūrija (restorāna “kaļķu vārti” šefpavārs raimonds 
zommers), gan abu pilsētu mēri. dalībai tirgū bija pie-
teikušies gandrīz 200 tirgotāju no latvijas, igaunijas 
un lietuvas. varēja iegādāties slavenos sīpolus no 
peipusa ezera, kūpinātas pīles un čili ievārījumu! 
īpašu skatītāju atsaucību guva abu mēru šūpoša-
nās kīkinga šūpolēs, simbolizējot šā gada labdarības 
mērķi. valkas un valgas pašvaldību vadītāji ir vienoju-
šies šāgada tirgus ieņēmumus ieguldīt unikālu šūpo
ļu uzstādīšanā uz valkas–valgas robežas. Šūpojoties 
būs iespēja vienlaikus būt divās valstīs. pasākuma 
odziņa bija jauns sporta veids, ko plānots izvērst par 
tradīciju – uz abu valstu robežas ar siksnām ap galvu 
spēkojās abu valstu mēri! Uzvarēja draudzība!

“Aktīvi strādājot un pilnveidojot iesākto, mērķis – radīt 
vienu no lielākajiem un populārākajiem pasākumiem 
baltijā – ir sasniedzams,” uzskata vents Armands 
krauklis.

valmierā iestādīta piemiņas liepa

10. un 11. aprīlī valmierā – vidzemes Augstskolā un 
valmieras muzejā – notika starptautiska konference 
“brāļu draudze vidzemes kultūrtelpā”, kurā pie-
dalījās vēstures, filozofijas, filoloģijas un literatūras 
pētnieki, mācībspēki no latvijas, somijas, Čehijas un 
zviedrijas. konference bija veltīta hernhūtiešu kus-
tības vēsturei vidzemē 18.–19. gs., rakstnieka Artura 
baumaņa romānu triloģijai “hernhūtieši”, kā arī 
valmiermuižas īpašnieces Magdalēnas elizabetes fon 
hallartes personībai. pateicoties tieši viņai, romānā 
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pieminētā brāļu draudze kļuva par latviešu nacionā-
lās izglītības un atmodas pirmsākumu.
konference tika atklāta ar tās dalībnieku pieņem-
šanu valmieras pilsētas pašvaldībā. lai godinā-
tu Magdalēnas elizabetes fon hallartes piemiņu, 
valmieras centrā dalībnieki iestādīja liepiņu. iepriekš 
šajā vietā pie valmieras sv. sīmaņa baznīcas jau tika 
iestādīta liepa, kas izaugusi dižena. Mazā liepiņa būs 
kā ģenerālienes hallartes piemiņas turpinājums, ko ar 
laiku plānots papildināt, šajā vietā uzstādot arī piemi-
ņas zīmi. valmiermuižas īpašniece bija hernhūtiešu 
kustības atbalstītāja, hernhūtiešu literatūras apgādā-
tāja un izplatītāja. 1738. gadā viņa valmiermuižā nodi-
binājusi hernhūtiešu skolotāju semināru latviešiem, 
kā arī finansējusi un organizējusi pirmo nozīmīgāko 
hernhūtiešu izdevumu latviešu valodā “kādas izlasī-
tas garīgas jaukas dziesmas”.

dikļos gatavojas dziesmusvētku 150. 
gadskārtai 

Šogad apritēs 150. gadskārta kopš dziesmusvētku 
tradīcijas aizsākumiem, kad 1864. gadā dikļu mācītāj-
muižas parkā (tagad – Neikenkalnā) draudzes mācītājs 
un rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā 
dziedāšanas svētkus, liekot pamatus latviešu tradīci-
jai. pagājušā gada jūnijā Neikenkalnā kocēnu novada 
pašdarbības kolektīvi talkā nojauca veco estrādi, 
lai tās vietā taptu jauns, latvijā vēl nebijis projekts – 
dabas koncertzāle. Šobrīd turpinās apjomīgie darbi, 
lai 7. jūnijā jaunizveidotajā dabas koncertzālē varē-
tu norisināties vērienīgais dziedāšanas svētku 150. 
gadskārtai veltītais pasākums. Šāgada janvārī kocēnu 
novada dome pieņēma lēmumu noteikt dikļu dabas 
koncertzāles būvniecību par kocēnu novada pašval-
dības 2014. gada prioritāro investīciju projektu, kā 
arī sakārtot īpašumtiesības, pārņemot Neikenkalnu 
kocēnu novada domes īpašumā un nostiprinot īpa-
šumtiesības zemesgrāmatā. vietas unikālās akustis-
kās īpašības tiks veidotas ar ūdens spoguli, koka 
konstrukcijām, esošiem parka stādījumiem, terasēm 
un nogāzēm. gan skatuve, gan amfiteātris ietvers 
daudzfunkcionalitātes ideju – skatuvei paredzētas 
divas maināmas iespējas, kuras izmantojamas gan 
apjomīgo dziesmusvētku pasākumu nodrošināšanai 
un ap 3000 dziedātāju un skatītāju uzņemšanai, gan 

jau ierasto ikdienas kultūras pasākumu rīkošanai – 
transformējamas tribīnes lieluzvedumiem, horizontā-
la grīda ar portālu un ekrānu brīvdabas uzvedumiem, 
koncertiem, dažādiem svētkiem, zaļumballēm. īpaši 
lielu pasākumu gadījumos dabas koncertzālē varēs 
uzņemt līdz pat 5000 dalībnieku un skatītāju.
Maijā dikļos notika dziedāšanas svētku ieskaņas pasā-
kums, un nu vēsturisko vietu blakus Neikenkalnam 
rotā iespaidīgs vides objekts – “sidraba birzs vai
nags”, kas dziesmu un deju svētku laikā bija cen-
trālais objekts Rīgā, bet turpmāk tā atrašanās vieta 
būs tieši dziesmusvētku šūpulī – dikļos. pie katra 

birzs koka pasākuma laikā tika piestiprinātas plāksnī-
tes, kas vēsta par tiem koriem, kuri piedalījās 1864. 
gada dziesmu dienā dikļos: tie bija seši vīru kori 
no vidzemes – dikļiem, lielsalacas (salacgrīvas), 
limbažiem, Mazsalacas, Rūjienas un straupes.

stalbē jauns iemītnieks – knauzers

17. maijā Muzeju nakts aktivitātes pārgaujas novadā 
aizsākās ar lielā zirnekļa atklāšanu stalbē un akmeņ-
kaļa aivara kerliņa skulptūrām bagātajā pagalmā 
“ezeriņos”. zirneklis izvēlēts tāpēc, ka akmens apstrā-
de aizsākusies tieši ar zirnekli. Šī skulptūra ir kā 
pateicība zirneklim un ģenerālmēģinājums nākama-
jam gadam, kad uzņēmums svinēs divdesmit gadu 
jubileju un kad taps kāda īpaša, pagaidām neatklāta 
skulptūra. “Raudzību” viesi tika iesaistīti konkursā 
par zirnekļa vārda izvēli. par atbilstošāko vārdu tika 
atzīts rozulietes lailas vidiņas ģimenes ierosinātais 
knauzers. vārds tika iesvētīts ar lielgabala šāvienu. 
viesi varēja iziet zirneklim pa apakšu, apskatot notu-
rīgās metāla konstrukcijas un stiprinājumus, kas esot 
stabilākas par bēdīgi slaveno veikalu “Maxima”. pēc 



ziŅas

LOGS110

svinīgās daļas Muzeju nakts viesi tika aicināti pie svēt-
ku galda par godu zirnekļa atklāšanai un akmeņkaļa 
dzimšanas dienai.

laša kauss salacgrīvā

5. aprīļa agrā rītā vecsalacās pulcējās makšķernieki, 
lai piedalītos salacgrīvas novada domes organizē-
tajās sacensībās taimiņu un lašu makšķerēšanā ar 
spiningu vai mušiņmakšķeri “salacgrīvas laša kauss 
2014.” sacensībās piedalījās 18 komandu, kopskaitā 
72 dalībnieki, starp kungiem arī divas dāmas. pēc 
oficiālās sacensību atklāšanas makšķernieki labākās 
copes vietas un lielākas zivs meklējumos izklīda, lai 
pēcpusdienā atgrieztos – svērtu, mērītu un apbrīnotu 
iegūto lomu vai apspriestu dienas neveiksmes un 
gūtu labas mācības no šīs dienas veiksminiekiem. 
Noslēgumā laša kausa sacensību dalībniekus uzrunā-
ja salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs dagnis 
straubergs: “liels paldies, ka esat pie Salacas un jūsos ir 
interese par mūsu upi, šīm sacensībām un zivīm. Prieks 
redzēt dalībniekus no lietuvas un igaunijas, cerams, ka 
viņi nav pārlieku sabēdājušies, jo līdz godalgotajām 
vietām nedaudz pietrūka.”

paziņojot sacensību rezultātus, galvenā tiesnese inese 
koluškina sacīja: “Jūs droši vien domājat, ka šodien 
nav zivju diena – pavisam ir noķertas 19 zivis, 6 laši 
(35,9 kg) un 13 taimiņi (35,6 kg). 19 vīriem veicās, un 
viņi tika pie zivīm, bet kopumā vērtējot – tiešām šī nebija 
zivju diena, jo diemžēl septiņām komandām bija jāiztiek 
bez loma.” lielāko taimiņu sacensību vēsturē izvilka 
ingus Homka no komandas “h–4” – 5,5 kilogrami un 
87 centimetri!
lašu makšķerēšanas sacensībās lielāko, smagāko un 
varenāko lasi (8,1 kg un 105 cm) pievārēja raivis bērziņš 
no “salackrasti i” komandas. viņam ne tikai pirmā 
vieta, bet arī šāgada laša karaļa tituls. salackrastu 
vīriem uzvara arī komandu kopvērtējumā.

jaunas īsfilmas par latvijas 
nacionālajiem parkiem

dabas aizsardzības pārvalde, pateicoties latvijas 
vides aizsardzības fonda finansējumam, īstenojusi 
projektu, kurā tapušas piecas īsfilmas par latvijas 

nacionālajiem parkiem un citām īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām. visas īsfilmas iepazīstina ar nacio-
nālajos parkos un citviet latvijā sastopamajām dabas 
vērtībām no parka apmeklētāju skatpunkta. visas 
filmas ieskaņotas latviešu un angļu valodā. Aptuveni 
15 minūšu garās filmas stāsta par Ķemeru, gaujas, 
slīteres un Rāznas nacionālajos parkos sastopama-
jām dabas un kultūrvēstures vērtībām, to raksturī-
gajām ainavām un tūrisma iespējām parkos. filma 
par latvijas īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām 
sniedz ieskatu latvijas daudzveidīgajā dabā un dabas 
aizsardzības vēstures attīstībā.
filmas apskatāmas dabas aizsardzības pārval-
des (http://daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/
video1/latvijas_daba/) un vimeo (http://vimeo.
com/86676624) interneta vietnēs.

siguldā atvērs 1. s klasi

siguldu pelnīti var uzskatīt par latvijas olimpisko 
medaļu kaltuvi. siguldas novada bērniem šoruden 
būs iespēja jauno mācību gadu uzsākt siguldas pil-
sētas vidusskolas 1. klasē ar sporta novirzienu. ideja 
par šādas klases izveidošanu ir radusies siguldas 
novada domes priekšsēdētājam uģim mitrevicam, 
gūstot iedvesmu no siguldas olimpiešiem, īpaši brā-
ļiem dukuriem un Šiciem, kā arī siA “bobsleja un 
kamaniņu trases sigulda” valdes priekšsēdētāja daiņa 
dukura iniciatīvas veidot ziemas akadēmiju.
“Siguldas novada pašvaldība ir pieņēmusi vēsturisku 
lēmumu – izaudzināt latvijas nākamos olimpiešus,” 
saka Uģis Mitrevics. Ņemot vērā nepieciešamos laika 
un finanšu resursus, ir tikai likumsakarīgi jau šobrīd 
domāt par profesionālo sportistu pēctecību un šim 
mērķim efektīvi izmantot visu siguldas novada sporta 
infrastruktūru.
“s” klases skolēni no 1. līdz 6. klasei pilnā apjomā 
apgūs vispārizglītojošās programmas priekšmetus, 
bet atšķirībā no citiem skolēniem katru dienu sāks ar 
sporta nodarbību un arī pēc mācību stundām atbil-
stoši sezonai dosies uz vispārējās fiziskās sagatavotī-
bas nodarbībām – vieglatlētiku, slēpošanu, skrituļo-
šanu, peldēšanu vai citām. interešu izglītības nodar-
bību vadīšanai tiks pieaicināti profesionāli sportisti. 
tāpat bērniem būs iespēja klātienē vērot dažādu 
profesionālo sportistu dalību sacensībās, bet vasarā 
skolēni piedalīsies sporta nometnēs. 
“Mēs esam apzinājušies latvijas izglītības sistēmas 
problēmu – skolēnu fiziskās sagatavotības prasības ir 
minimālas! lai latvijai būtu iespēja pēc 12 gadiem izcī
nīt olimpiskās medaļas, ir nepieciešamas papildu inves
tīcijas un nopietns darbs ar jauniešiem, attīstot viņus 
fiziski. Arī tad, ja skolēni izlems neturpināt profesionālo 
karjeru sportā, viņi būs ieguvēji, jo būs aktīvi, vispusīgi 
un fiziski veseli,” par ideju stāsta dainis dukurs.

saulkrastu upēs ielaisti zivju mazuļi

15. aprīlī notika taimiņu divgadīgo mazuļu smoltu 
ielaišana saulkrastu novada upju lejtecēs. Ar valsts 
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zivju fonda atbalstu projekts “zivju resursu pavairo-
šana un atražošana saulkrastu novada upēs” iesākās 
jau 2012. gadā, kad Rīgas līča piekrastē tika notverti 
taimiņu vaislinieki, no kuriem zivju audzētavā “tome” 
ieguva ikrus, inkubēja un izaudzēja smoltus.
piedaloties vidzemes zvejnieku biedrības un 
saulkrastu novada domes pārstāvjiem, kā arī lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldes inspektoriem, vairāk nekā 
2500 taimiņu mazuļu tika ielaisti pēterupes, Ķīšupes 
un Aģes lejtecēs. zivju mazuļu monitoringu un novēr-
tējumu paredzēts veikt šogad un nākamajā gadā 
sadarbībā ar zinātniskā institūta “bioR” speciālis-
tiem.
lai jūtami palielinātu taimiņu populāciju, arī turpmā-
kos gados tiks īstenoti līdzīgi projekti.

gaujas svētki ādažos

17. maijā gaujas svētki Ādažos tika svinēti vērienīgāk 
nekā jebkad agrāk. Ādažnieku un viesu īpaši interesi 
izraisīja Nacionālo bruņoto spēku militārās tehni-
kas demonstrācija, velo un auto tehnikas izstāde, 
mototriāla skolas un motobola paraugdemonstrēju-
mi, kā arī bezceļu apvidus auto skate. Uz interesentu 
jautājumiem atbildēja gan latvijas, gan Asv karavīri. 
svētku vērotājus priecēja arī labākie Ādažu kultūras 
centra un Ādažu izglītības iestāžu kolektīvi. bērni 
varēja izbaudīt izjādes ar zirgiem, nogaršot dažādus 
kārumus, iegūt hennas tetovējumu, kā arī apmeklēt 
radošās darbnīcas Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 

un iesaistīties daudzās un dažādās citās atrakcijās. 
pavasara tirdziņā varēja iegādāties dažādus amatnie-
ku darinājumus un lauku labumus. vakarā vējupes 
krastā folkloras kopas aizdedza vairākus ugunskurus.
Muzeju naktī gan brīvā dabā, gan iekštelpās Ādažos 
bija skatāma arī vēsturisku kinofragmentu skate par 
Ādažiem. vakara programmā viesus priecēja folkloras 
grupas, populāri solisti un pats maestro Raimonds 
pauls. 
īstu pārsteigumu sagādāja uguņošanas izrādes krāš-
ņais un interesantais scenārijs. pirms salūta gaujas 
tilts izgaismojās Ādažu ģerboņa krāsās – baltā un 
zaļā, bet uguņošanas laikā tas laistījās dažādās krāsās. 
Uguņošanas izrādes noslēgumā izveidojās milzīgas 
zelta bumbas, kas pārvērtās sīkās zeltainās lāsītēs, sim-
boliski atgādinot zelta lietu, kas nolijis pār Ādažiem. 

ziņas sagatavojuši: sandris točs, baiba gailīte, 
lauma kalniņa, elita cepurīte, ieva aile, aiga 
priede, inga priede, solvita pleinica, signeta 

reimane, marita kurčanova, evita enģele, dace 
ķēde, aigars štāls, gunita šime, daiga egle, 

līga svara, gundars venens, juris kālis, dace 
kaņepone, annija jakovļeva, beata logina, anita 

šmite, sarmīte rode, jānis peņģerots, kaspars 
sēlis, jolanta rubine, svetlana rimša, gulbenes 

novada pašvaldības aģentūra “gulbenes tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, dzintra 
stradiņa, edīte miķelsone, zane brūvere, laura 

moča, eva eglīte, līga Hofmane, ilga tiesnese, 
rita jakovļeva, siguldas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību pārvalde, marika grasmane 
un monika griezne
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students ieiet restorānā, piesauc viesmīli un iespiež tam 
saujā naudiņu. viesmīlis, laipns kā saulīte, piedāvā: 
– vai gribat pasūtīt galdiņu? 
– Nē, bet pēc stundām trim, kad atnākšu ar draudze-
ni, jums jāapgalvo, ka brīvu vietu nav!

J J J
latviešu teika mūsdienu gaumē. lāčplēsis jāj, jāj, līdz 
nonāk krustcelēs. tur ierauga lielu akmeni, uz kura 
rakstīts: “pa kreisi jāsi – nositīšu! tava laimdota.”

J J J
Riteņbraucējs – tā ir nelaime ekonomikai. viņš ne ti-
kai nepērk mašīnu, benzīnu un apdrošināšanu, bet 
arī nemaksā par mazgāšanu, autostāvvietu, kredītu 
un zālēm. vēl piedevām viņš ir vesels…

J J J
sieviete, kura skaita savu naudu, ir vientuļa sievie-
te. sieviete, kura skaita ne tikai savu naudu, ir pre-
cēta sieviete. sieviete, kura neskaita savu naudu, ir 
veiksmīgi apprecējusies. sieviete, kura skaita svešu 
naudu, ir grāmatvede. sieviete, kura neskaita svešu 
naudu, ir mīļākā.

J J J
Mūzikas stundā skolotāja vaicā pēterītim:
– kādus sitamos instrumentus tu zini?
– Nu, žagars, siksna...

J J J
sazvanās divas draudzenes: 
– sūtīju vīru pēc kartupeļiem, un viņu notrieca mašīna!
– Šausmas! ko tagad darīsi? 
– laikam jau būs jāvāra makaroni...

J J J
Atvaļinājuma nauda – lieta, kas vienmēr beidzas ātrāk 
nekā atvaļinājums.

J J J
Apsveikt skolotāju ar pirmo septembri ir tas pats, kas 
apsveikt zirgu ar lauku darbu sezonas sākšanos.

J J J
Ar gadiem laulības dzīves centrs pārceļas no guļam-
istabas uz virtuvi.

J J J
– dēliņ, kāpēc tu visiem izstāstīji, ka matemātikas sko-
lotāja ar fizkultūras skolotāju bučojās?
– viņa pati prasīja.
– tas ir kā?
– viņa teica: Juri no pēdējā sola, izstāsti visiem, kas tik 
smieklīgs, mēs arī gribam pasmieties...

J J J
gribēju nosnausties, noliku pie gultas uz grīdas da-
toru. sievasmāte padomāja, ka tie ir svari... sver viņa 
1000 eUR...

J J J
– Meitenīt, atļausiet palīdzēt?
– Nē, paldies, soma nav smaga.
– es ne par somu, es esmu plastiskais ķirurgs...

J J J
– kāpēc tu sūti savu dēlu uz mūzikas skolu? viņam 
taču nav muzikālās dzirdes...
– Nejaucies! Mans dēls tur iet spēlēt, nevis klausīties.

J J J
– Juri! Žigli atej no krātiņa ar tīģeri!
– Nebaidies, mammu, es viņam pāri nedarīšu...

J J J
– dēls, ja tu labi mācīsies, nopirksim tev datoru.
– bet, ja es slikti mācīšos?
– tad nopirksim tev klavieres...

J J J
Medicīnas institūtā ginekoloģijas programmas pirm-
kursniekiem profesors saka:
– katram no jums ir jābūt draudzenei, jo bez viņas jūs 
mājas darbus nevarēsiet izpildīt!

J J J
pie psihoterapeita:
– dakter, es esmu neveiksminieks.
– cilvēku, kurš spēj apmaksāt vizīti pie manis, par ne-
veiksminieku ir grūti nosaukt.

J J J
– Šef, iedod atvaļinājumu trīs dienas!
– bet tu taču tikko atgriezies no mēnesi gara atvaļinā-
juma!
– Šef, es precos.
– tu ko? Nevarēji atvaļinājuma laikā aprrecēties?
– Nevarēju, negribēju sev atvaļinājumu maitāt.

J J J
– kur tavs tēvs strādā?
– bankā.
– sen jau?
– Nē, tikai šonakt.

J J J
– vai tu tiešām atkal gribi precēties ar savu bijušo vīru? 
vai tiešam esi pārliecināta, ka viņš pa šiem 7 gadiem 
ir mainījies?
– Jā, pat ļoti. bija parasts biroja darbinieks, bet tagad 
viņš ir firmas direktors.

J J J
ir tomēr laulībā kaut kāda maģija – precas zaķītes un 
runčuki, bet šķiras govis un āži...

J J J
– Mammu, mani izslēdza no skolas.
– par ko?
– laikam štatu samazināšana...
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“Saule kā olas dzeltenums mirdzēja pāri pasaulei. Viņā bija dzīvība. Pa viņas stariem uz 
zemi nāca mazi cālēni, un visi bija gaiši dzelteni. Līdz tālumam ziedēja dzelteni lauki un 
pļavas – dzeltenie vizbuļi, prīmulas un visvairāk cūkpieņu, visi kalni dzelteni mirdzoši. Un 
tagad, ja paskatījās saulē, tad tā izskatījās pati kā nupat te kalna galā gulējusi un cūkpienēs 
dzeltena novārtījusies.” (no Imanta Ziedoņa “Dzeltenās pasakas”) 

Zeltaini vizošā 2014. gada 16. maija dienā Jelgavas Svētās Annas baznīcā viens 
otram jāvārdu teica mūsu kolēģe ILZE MUTJANKO, kuru daudzi žurnāla 
lasītāji un pašvaldību ļaudis četru gadu laikā iepazinuši kā LPS sabiedrisko 
attiecību speciālisti, un MĀRIS RUKUTS.

Maijs Ilzītei, kā mēs viņu saucam, bijis pārvērtību laiks, jo mainījās gan 
darbalauks – turpmāk viņa būs LPS komunikācijas un pasākumu menedžere –, 
gan uzvārds.

Lai jaukajai RUKUTU ģimenei saulaini zeltojas viss kopā ejamais dzīves ceļš!

Kolēģi no LPS
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