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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

LPS aicina Saeimu rast risinājumu 
nākamā gada pašvaldību budžeta 
kritiskā samazinājuma kompensēšanai

Šogad, parakstot Ministru kabineta (MK) un 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vienoša-
nās un domstarpību protokolu, starp MK un LPS 
būtiskākā nevienošanās ir par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) ieņēmumu daļas samazinā-
šanu piecu procentpunktu apmērā, kas kopumā 
mazina pašvaldību pamatbudžetu ieņēmumus 
par 90,9 miljoniem eiro.

Pēc valdības un Saeimas lēmumiem līdz ar šo sa-
mazinājumu pašvaldībām nākamgad savā pa-
matbudžetā būs jārod papildu līdzekļi aptuveni 50 
miljonu eiro apmērā, lai celtu garantētā minimālā 
ienākuma līmeni, paaugstinātu minimālo algu, pa-
lielinātu pirmsskolas pedagogu atalgojumu, kā arī 
segtu citus izdevumus, kas saistīti ar asistentu pa-
kalpojuma nodrošināšanu nākamajā pusgadā, ad-
ministratīvi teritoriālās reformas īstenošanu u. c.

Tāpēc LPS atklātā vēstulē aicina Saeimu, skatot 
valsts budžetu, rast risinājumu ievērojamā līdzek-
ļu samazinājuma kompensēšanai pašvaldībām. 
Situācija patiesi ir ļoti nopietna un daudzām paš-
valdībām pārsniedz kritisko izdzīvošanas robežu, 
ko rezultātā visskaudrāk izjutīs tieši iedzīvotāji. 
Turklāt notiks attālināšanās no pašpietiekamām 
pašvaldībām un vēl vairāk palielināsies reģionālās 
atšķirības, kas skars iedzīvotājus visā valstī. Būtis-
ki šāds lēmums ietekmēs Latgali, kur samazinā-
jums plānots vislielākais, taču līdzīgā situācijā būs 
arī citi reģioni.

LPS Dome 7. oktobra sēdē jau aicināja valdību rast 
valsts budžetā 9,2 miljonus eiro, kas ir nepilni 10% 
no kopējā līdzekļu samazinājuma, lai nepadarītu 
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situāciju tik kritisku un atbalstītu tās pašvaldības, 
kurām ieņēmumu samazinājums būs vislielākais.

LPS aicina Saeimu valsts budžetā paredzēt pa-
pildu mērķdotāciju 9,2 miljonu eiro apmērā tieši 
tām pašvaldībām, kurām nākamgad pēc izlīdzi-
nāšanas ieņēmumu samazinājums būs lielāks 
par 4%. Kopumā tās ir 77 pašvaldības, kas saņems 
vissāpīgāko sitienu turpmākajai attīstībai, un tas 
nav pieļaujams. Nedrīkst vēl vairāk apzināti vāji-
nāt pilsētas un novadus, kur dzīvo cilvēki un paļau-

jas, ka saņems kvalitatīvus pakalpojumus, nepie-
ciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās, varēs 
sekmīgi strādāt un skolot savus bērnus draudzīgā, 
labklājīgā vidē.

Karti “Vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas iz-
maiņas 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu” 
varat skatīt šeit.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

LPS ikgadējās sarunas ar Kultūras 
ministriju

14. oktobrī norisinājās Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un Kultūras ministrijas (KM) ikgadējās 
sarunas, ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis un kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Savā uzrunā Gints Kaminskis akcentēja kultūras 
būtisko nozīmi un vērtību, kas iedzīvotājiem ir 
svarīga ikdienas dzīves daļa un nepieciešamība, 
tāpēc kultūras nozarei pašvaldībās vajadzīgs at-
balsts, īpaši šajā tik sarežģītajā laikā. LPS priekš-
sēdis uzsvēra, ka pašvaldībām ir jāļauj paplašināt 
aizņemšanās iespējas, paredzot investīcijas arī 
profesionālās ievirzes skolām, piemēram, mūzikas 
un mākslas skolām, infrastruktūras uzlabošanai, 
pilnveidei, renovācijai u. c. Tas būtu iespējams, ja 

tiktu saņemts pozitīvs KM atzinums šādiem pro-
jektiem. Kultūras ministrs Nauris Puntulis arī pau-
da atbalstu šādai iniciatīvai un bija vienisprātis, ka 
tas ir pareizais virziens laikā, kad pašvaldībām tiek 
dotas iespējas aizņemties un ieguldīt izglītības ie
stādēs.

Sarunās puses pārrunāja valsts un pašvaldību sa-
darbību vietējo un nacionālo kultūras vērtību sa-
glabāšanā, tajā skaitā par gatavošanos dziesmu 
un deju svētkiem 2023. gadā – svētku koncepciju 
konkursu rezultātiem un plānotajiem pasāku-
miem šogad un nākamgad u. c.

Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji infor-
mēja par valsts mērķdotācijas sadali amatiermāk-
slā un kultūrizglītībā administratīvi teritoriālās re-
formas kontekstā.

file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2043/Karti \“Vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas izmaiņas 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2043/Karti \“Vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas izmaiņas 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Karte_pdf.pdf
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KM klātesošajiem prezentēja jaunās kultūrpoli-
tikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un sa-
liedētas sabiedrības pamatnostādnes, informējot 
par pašvaldību lomu pilsoniskas sabiedrības attīs-
tībā un pilsoniska dialoga veidošanā ar sabiedrību 
un saskaņotību ar reģionālās attīstības pamatno
stādnēm.

Tikšanās izskaņā tika pārrunātas pašvaldību iespē-
jas piedalīties un saņemt Eiropas kultūras galvas-

pilsētas statusu. Ministrija aicina pašvaldības būt 
aktīvām un, izvērtējot nosacījumus, pieteikt savu 
dalību.

LPS un KM sarunu materiāli un prezentācijas pie-
ejamas šeit.

Liene Užule,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS priekšsēža dalība Jēkabpils sporta 
halles atklāšanā

15. oktobrī ar svinīgu lentes griešanu tika atklā-
ta jaunuzbūvētā Jēkabpils sporta halle, kas ir 
kā simboliska dāvana jēkabpiliešiem un pilsē-
tas viesiem Jēkabpils 350. jubilejas gadā. Atklā-
šanas pasākumā piedalījās arī LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Klātesošos sveica Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Aivars Kraps, pilsētas domes deputāts 
Leonīds Salcevičs, iekšlietu ministrs Sandis Ģir-
ģens, Latvijas Hokeja federācijas prezidents Ai-
gars Kalvītis, Latvijas Basketbola savienības pre-
zidents Raimonds Vējonis, hokeja kluba “Dina-
mo” prezidents Juris Savickis, SIA “LC būve” Val-

des loceklis Sandis Dzērvītis un Jēkabpils Sporta 
centra direktors Juris Bobrovs.

Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būv-
niecība tika sākta 2018. gada 28. novembrī un 
noslēdzās šā gada 31. jūlijā. Projekta kopsumma 
ir gandrīz 14 miljoni eiro. Sporta hallē izveidota 
universāla sporta zāle basketbolam un volejbo-
lam ar teleskopiskām tribīnēm 1000 skatītājiem 
un stacionārām tribīnēm 100 skatītājiem, turklāt 
ar iespēju zāli transformēt publisku pasākumu 
rīkošanai, ierīkotas zāles trenažieriem, aerobi-
kai un horeogrāfijai, uzbūvēta “B” kategorijas 
hokeja arēna ar sēdvietām 300 skatītājiem, iz-
veidotas sportistu ģērbtuves, treneru telpas, 
inventāra, saimniecības un administrācijas tel-
pas, vestibils ar garderobes telpu, labierīcībām, 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6223-lps-ikgadejas-sarunas-ar-kulturas-ministriju
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kā arī paredzētas telpas Jēkabpils Sporta skolai 
un kafejnīcas izvietošanai. Tāpat labiekārto-
ta piegulošā teritorija un izveidoti stāvlaukumi  
automašīnām.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

LPS priekšsēža dalība LPSAIA 
kopsapulcē Siguldā

16. oktobrī LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis pie-
dalījās Latvijas Pašvaldību 
sociālās aprūpes institū-
ciju apvienības (LPSAIA) 
gada kopsapulcē, kas no-

tika Siguldas novada kultūras centrā “Siguldas 
devons”.

LPSAIA kopsapulci atklāja apvienības priekšsē-
dētāja Teiksma Taube, LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis un LPS padomniece veselības un so-
ciālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Mājinieku vārdā 
sanāksmes dalībniekus uzrunāja Siguldas Sociālās 
komitejas vadītāja Eva Viļķina.

Kopsapulcē tika izskatīti Veselības inspekcijas un 
Labklājības ministrijas pārskati par aprūpes iestā-
dēs veiktajām pārbaudēm un uzklausīts Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs 
Andris Skride.

Klātesošie varēja iepazīties ar jaunumiem TZMO 
jeb higiēnisko produktu, kopšanas līdzekļu un me-
dicīnas ierīču ražošanā un piegādē, valsts apmak-
sātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un pakalpo-
jumiem aprūpes iestādēm, “Hartmann” zīmolu, di-
zaina iespējām aprūpes iestādēs – interjera un eks-
terjera projektēšanu – un speciālajiem audumiem, 
ko piedāvā “SIA MF7”, un aktualitātēm no “Essity 
Latvia” un zāļu lieltirgotavas “Magnum Medical”.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Apvienotā LPS Tautsaimniecības 
komitejas un Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde

Apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas un Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 
notiks 21. oktobrī plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Apvienotā komiteju sēde tiek organizēta sadarbī-
bā ar Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uz-
ņēmumu asociācijas Valdi.

Sēde notiks attālināti, klātienē piedalīsies refe-
renti par attiecīgo jautājumu, abu komiteju vadī-
tāji un LPS atbildīgie padomnieki.

Darba kārtība:

Problēmas un izaicinājumi ūdenssaimniecības 
pakalpojumu organizācijā

Atklātā daļa:

13:00–13:20 – Par Valsts kontroles revīzijas rezultā-
tiem “Vai valstī izveidotā notekūdeņu savākšanas, 
novadīšanas un attīrīšanas sistēma nodrošina vi-
des aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo 
ietekmi?” – informēs Valsts kontroles pārstāvji.

13:20–13:50 – Par valsts politiku notekūdeņu ap-
saimniekošanas jomā: notekūdeņu apsaimnieko-
šanas un dzeramā ūdens investīciju plāns 2021.–

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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2027. gadam, politikas instrumenti mājsaimju 
pieslēgumiem centralizētajām kanalizācijas sistē-
mām, NAI jaudu problemātikas risinājumi, priekš-
likumi decentralizētās kanalizācijas sistēmas pa-
kalpojumu uzraudzībā, aglomerāciju noteikšanas 
politika – informēs VARAM valsts sekretāra viet-
niece Alda Ozola.

13:50–14:10 – Problēmas un izaicinājumi ūdens-
saimniecības pakalpojumu organizēšanā – infor-
mēs Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uz-
ņēmumu asociācijas pārstāvji.

14:10–14:30 – Ūdenssaimniecības pakalpojumu ta-
rifu politika pašvaldībās, viedoklis par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu organizatorisko struktūru 
pašvaldībās, maksas regulēšanu par asenizācijas 
notekūdeņu izvešanas pakalpojumiem – informēs 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
pārstāvji.

14:30–14:45 – Eksperimentālās statistikas datu 
pielietojuma iespējas aglomerāciju noteikšanā – 
informēs LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.

14:45–15:15 – Kafijas pauze.

Slēgtā daļa 15:15–16:45:

1. Diskusija “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
organizēšana pēc administratīvi teritoriālās re-
formas” – diskusijas moderatore AS “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” izpilddirektore Dace 
Šveide.

1.1. Tēma “Kā organizēsim ūdenssaimniecības 
pakalpojumus – centralizēti vai decentralizēti; 
novada komunālo pakalpojumu reorganizācijas 
plānošana” – Latvijas Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas uzņēmumu asociācijas Valdes locekle Antra 
Alksne, Bauskas novada domes priekšsēdētājs 
Arnolds Jātnieks, Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas viedoklis.

1.2. Tēma “Centralizācija, labās prakses piemēri, 
problēmas un risinājumi, ūdenssaimniecību tarifu 
politika” – Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācijas Valdes loceklis SIA “Dobe-
les ūdens” Valdes loceklis Dainis Miezītis.

1.3. Tēma “Plānošana un aglomerāciju noteikšana; 
kanalizācijas sistēmu teritoriālā plānošana un ag-
lomerāciju noteikšana” – Mārupes novada pašval-
dības Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

2. Asociāciju viedoklis par Valsts kontroles revī-
zijas rezultātiem.

Sēdes atklāto daļu varēs skatīties tiešraidē LPS 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs – Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
27. oktobrī plkst. 10 LPS mītnē (Rīgā, Mazajā Pils 

ielā 1, 4. stāva zālē). Sēde tiks organizēta attālināti.

Darba kārtība:

1. Izmaiņas nodokļu maksāšanas kārtībā no 
2021. gada 1. janvāra – uzaicināti Valsts ieņēmu-
mu dienesta pārstāvji.

2. Par pašvaldību budžetu 2021. gadam:

2.1. prognozētie nodokļu ieņēmumi pašvaldību 
budžetā un speciālā dotācija pašvaldībām; IIN ga-
rantijas un sabalansētas IIN ieņēmumu plūsmas 
nodrošināšana pašvaldību budžetiem;

2.2. pašvaldību finanšu izlīdzināšana (līdz 1. jūli-
jam un pēc 1. jūlija);

2.3. pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un citas ilg-
termiņa saistības –

uzaicināti Finanšu ministrijas pārstāvji.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/554-21oktobri-plkst1300-lps-tautsaimniecibas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-apvienota-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
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3. Informācija par kadastrālo vērtību projekta trīs 
tematisko karšu pieejamību pašvaldībām portālā 
“geolatvija.lv”; par Finanšu ministrijas nekustamā 
īpašuma nodokļa darba grupu.

4. Dažādi.

Komitejas sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 

Tiešraide” vai šeit.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

Seminārs “Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!” Mazsalacā

LPS aicina uz ceturto semināru pašvaldību speciā-
listiem “Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un 
parkos!”, kas notiks 29. oktobrī Mazsalacā, Kultū-
ras centrā Rūjienas ielā 1.

Dienas kārtība:

9:30–10:00 – Ierašanās, dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:15 – Semināra atklāšana – Mazsalacas 
novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sir-
mais.

10:15–10:30 – Mazsalacas novada vēstījums par 
darbiem mežos un parkos – pašvaldības Nekusta-
mā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs 
Valdis Kampuss.

10:30–11:10 – Mežs. Apsaimniekošana. Ainava – 
Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums.

11:10–11:50 – Aizsargjoslas mežā un iemītnieki se-
najos parkos (sikspārņi, pūces, vaboles u. c.) – VAS 
“Latvijas valsts meži” vides plānošanas speciālists, 
vecākais vides eksperts Mārtiņš Kalniņš.

12:00–12:40 – Koku apsaimniekošana ārpus meža 
zemes – arboriste, kokkope Anita Albrante.

13:00 – Praktiskā iepazīšana – došanās kājām no 
Mazsalacas pilsētas centra pa Parka ielas aleju līdz 
Valtenberģu muižai, muižas parka apskate.

Pusdienas Skaņākalna dabas parkā.

Skaņākalna dabas parka apskate. Diskusijas, jau-
tājumi, atbildes.

Aicinājums ģērbties ērti, silti un atbilstoši laikap
stākļiem!

Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 26. oktob-
rim šeit.

Seminārs tiek organizēts Meža attīstības fonda 
projektā. Kopā plānoti pieci semināri un praktis-
kie darbi dabā kopā ar AS “Latvijas valsts meži” un 
piecām pašvaldībām, katras teritorijā tiks iestādīti 
jauni krūmi vai koki. Pirmais seminārs notika Pāvil
ostas novadā 25. septembrī, otrais – 29. septembrī 
Jelgavas novada Staļģenē un trešais – 9. oktobrī 
Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.

Pēdējais reģionālais seminārs paredzēts 13. no-
vembrī Siguldā (Saules parks un mežaparka ap-
būve, zaļie risinājumi blīvajās apbūves teritorijās 
un drošības jautājumi, ja apbūvi plāno mežā, meža 
apsaimniekošana Pierīgā).

Visu semināru videoieraksti tiks publicēti LPS vietnē.

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa,
LPS padomnieces

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/554-21oktobri-plkst1300-lps-tautsaimniecibas-un-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-apvienota-sede
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5720-1-seminars-pasvaldibu-specialistiem-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos


Merkele uzrunā pašvaldībām uzsver to 
lomu krīžu pārvarēšanā un nākotnes 
Eiropas veidošanā

13. oktobrī Briselē notikušajā Eiropas Reģionu ko-
mitejas plenārsesijā viena no respektētākajām un 
uzticamākajām pasaules līderēm Vācijas Federatī-
vās Republikas kanclere Angela Merkele debatēs 
ar pašvaldību pārstāvjiem uzsvēra pašvaldību no-
zīmīgumu krīžu pārvarēšanā un nākotnes veidoša-
nā Eiropā.

“Jūs zināt par Covid-19 izaicinājumiem, jo jūs tos re-
dzat slimnīcās, bērnudārzos, visur. Jūsu pieredze un 
apņemšanās ir tas, kas Eiropai patlaban vajadzīgs. 
Tas ir milzīgs uzdevums, ko varēsim sasniegt tikai 
tad, ja visi strādāsim vienā virzienā,” uzrunā ak-
centēja kanclere A. Merkele. Viņa arī atgādināja, 
ka Eiropai patlaban jārisina arī citi izaicinājumi, ne 
tikai Covid-19 pandēmija. Angela Merkele uzsvēra, 
ka sadarbība ar pašvaldībām ir īpaši svarīga un ka 
tādi jēdzieni kā klimata pārmaiņas, digitalizācija, 
darbvietas vienmēr ietver cilvēkus: “Lai pārvarētu 
šos izaicinājumus, mums vajadzīga spēcīga Eiropa 
ar dalībvalstīm, kurās ir decentralizētas struktūras. 
Kopīgs darbs ir svarīgs!”

Jautājumu par iedzīvotāju lielāku iesaistīšanu un 
patiesu kohēziju visās Eiropas Savienības dalībval-
stīs savā uzrunā pasvītroja arī Eiropas Reģionu ko-
mitejas prezidents Apostols Dzidzikosts (Aposto-
los Tzitzikostas): “Mēs vairs nedrīkstam likt saviem 
iedzīvotājiem justies aizmirstiem, atstātiem novārtā 
vai ignorētiem. Mums jāatzīst, ka divdimensiju Eiro-
pai ir pienācis gals. Mums vajadzīga trīsdimensiju 
Eiropa, kurā Eiropas Savienības, nacionālais, reģio-
nālais un vietējais līmenis kopā strādā cilvēkiem. Tā 

mēs redzam mūsu Eiropas demokrātijas māju: Eiro-
pas Savienība ir jumts, dalībvalstis – sienas un reģio-
nālais un vietējais līmenis – pamati. Neviena māja 
nevar pastāvēt bez stabiliem pamatiem.”

Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā va-
dītājs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, vērtējot 
augsto amatpersonu uzstāšanos, jo īpaši novēr-
tēja izteikto atzinību pašvaldībām. “Eiropas Savie-
nības līmenī nozīmīgo amatpersonu publiski paustā 
atzinība pašvaldībām ir ļoti spēcīgs signāls, taču 
darbs neapstājas līdz ar plenārsesijas beigām. Esmu 
gandarīts par iespēju Eiropas Reģionu komitejā tur-
pināt veicināt ciešāku sadarbību ar visiem komisā-
riem, kuri šajās dienās pauduši atzinību pašvaldību 
darbam un interesi nākotnē sadarboties vēl inten-
sīvāk,” izteicās G. Kaminskis. Viņš arī pievienojās 
viedoklim, ka tikai kopīgs Eiropas Savienības in-
stitūciju, dalībvalstu un pašvaldību darbs vienā vir-
zienā sniegs iespēju attīstīties prioritārajās jomās, 
ne mirkli neaizmirstot par svarīgāko – iedzīvotā-
jiem un to labklājību.

Pašvaldību lomu savā uzrunā Eiropas Reģionu 
komitejas plenārsesijā uzsvēra arī Eiropas Komi-
sijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Tim-
mermanss (Frans Timmermans), kurš atbild par 
Eiropas zaļo kursu: “Klimata pasākumi sākas mūsu 
pilsētu un to rajonu ielās. Eiropas Komisija un Eiro-
pas Reģionu komiteja kopīgi strādās pie renovācijas 
viļņa, tīra transporta un videi draudzīgām pilsētām. 
Eiropas Reģionu komitejai jābūt pārstāvētai Mēru 
pakta Politiskajā padomē, un tai jābūt galvenajai 
dalībniecei mūsu Eiropas klimata paktā, kurš tiks uz-
sākts šogad un kura locekļi kļūs par klimata vēstnie-
kiem. Sāksim darbu pie klimata pasākumiem mūsu 
reģionos, kas var iedvesmot pārējo pasauli.”

Ar savu pieredzi par uzsākto darbu vietējā paš-
valdībā, kas var iedvesmot citus, dalījās arī Latvi-
jas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā loceklis 
Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds Sal-
cevičs, kura pārstāvētā pašvaldība Mēru paktam 
pievienojās jau 2009. gadā. “No brīža, kad Jēkab-
pils pilsēta parakstīja Mēru paktu un fosilā kurinā-
mā vietā sāka izmantot atjaunojamos resursus, 
paaugstināja ēku energoefektivitāti, sāka izmantot 
autobusus, kuru dzinējs darbojas ar gāzi, pašvaldī-
ba samazinājusi CO₂ izmešu daudzumu par 50%,” 

7
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atklāja L. Salcevičs. Viņš arī uzsvēra, ka Eiropas 
zaļā kursa īstenošana jāsaskaņo ar pašvaldībām, 
kas politikas dokumentos plānoto īstenos realitā-
tē. “Gudras pašvaldības uzsākušas un turpinās iet 

šo ceļu, kas ir diezgan dārgs, taču tas nozīmē labāku 
veselību, tīrāku gaisu un kvalitatīvāku pārtiku. Nā-
kotnē tas atmaksāsies,” vērtēja Latvijas delegāci-
jas loceklis.

Covid-19 un iedzīvotāju veselība:  
tīrs gaiss ar investīcijām ēku renovācijā

15. oktobrī Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā no-
tikušajā seminārā par gaisa kvalitāti Eiropas pilsē-
tās un novados Eiropas Komisijas par reģionālo un 
pilsētpolitiku atbildīgā ģenerāldirektorāta nodaļas 
vadītāja vietniece Lūcija Žāčkova (Lucie Žáčková) 
uzsvēra, ka investīcijas gaisa kvalitātē ir priekšno-
teikums reģionālajai attīstībai.

Covid-19 pirmā viļņa laikā, kad lielākā daļa pasau-
les iedzīvotāju strādāja no mājām, presi pāršalca 
pozitīvas ziņas par gaisa piesārņojuma samazinā-
šanos vietumis līdz pat 75%. Iedzīvotāji šo ziņu uz-
tvēra ļoti pozitīvi, savukārt zinātnieki uzsvēra, ka 
nepieciešama jauna vides un ilgtspējīgas attīstības 
politika, lai gaisa piesārņojuma līmeni samazinā-
tu uz ilgu laiku. Tagad, kad daudzviet pasaulē sā-
cies Covid-19 otrais vilnis, cilvēku veselība un gaisa 
kvalitāte kļuvusi vēl jo nozīmīgāka tēma.

Eiropas Komisijas pārstāve seminārā atklāja, ka 
2021.–2027. gadā gaisa kvalitātes uzlabošanai pa-
redzēti vairāki nozīmīgi Eiropas Savienības fondi, 

sākot no REACTEU zaļai un digitālai transformā-
cijai un beidzot ar Atveseļošanās un noturības me-
hānismu, no kura pamatjomām “Renovācija” un 
“Enerģētikas uzlabošana” tiks nodrošināts mērķ-
tiecīgs finansējums renovācijai. Lūcija Žāčkova arī 
uzsvēra, ka Eirobarometra aptaujas apliecinājušas: 
cilvēki vēlas sekmēt ilgtspējīgāku dzīvesveidu un 
ekonomiku: “Mēs runājam par to, ka jādara tas, 
ko iedzīvotāji no mums gaida. Bet, tā kā nākama-
jos gados būs pieejami ievērojami Eiropas Savienī-
bas finansējuma līdzekļi, ļoti svarīga ir koordinācija 
nacionālā un pašvaldību līmenī, lai šis finansējums 
tiktu izmantots efektīvi.”

Šo secinājumu ļoti pozitīvi novērtēja Latvijas de-
legācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, lielas cerības liekot uz 
šonedēļ Eiropas Komisijas publiskoto Renovācijas 
viļņa stratēģiju ēku energoefektivitātes uzlaboša-
nai. “Droši vien pirmais, kas nāk prātā, domājot par 
gaisa kvalitātes uzlabošanu, ir ilgtspējīgāks trans-
ports. Taču tas nav vienīgais, kā varam paaugstināt 
gaisa un mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tikpat sva-
rīgas ir arī investīcijas energoefektivitātē, atjaunoja-
mā enerģijā un ekoloģiskos jauninājumos, kas nepie-
ciešami reģionālajai attīstībai,” atklāja G. Kaminskis.

Latvijas delegācijas vadītājs arī norādīja, ka Latvi-
jas kontekstā ir jo īpaši svarīgi pienācīgu uzmanību 
pievērst enerģētiskās nabadzības problēmai, kas 
risināma ar energoefektīvas renovācijas veicinošu 
publisko politiku. “No visām ieinteresētajām pusēm 
nepieciešami proaktīvi priekšlikumi, lai veidotu teri-
torijā balstītas pieejas, ņemot vērā iedzīvotāju vaja-
dzības,” secināja Gints Kaminskis.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/QANDA_20_949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/QANDA_20_949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1835
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ES reģionālais un vietējais barometrs: 
pašvaldībām jānodrošina pienācīgs 
finansējums

Eiropas Reģionu komitejas publiskotais pirmais 
gadskārtējais ES reģionālais un vietējais baro-
metrs, kurā apskatīta Covid-19 pandēmijas ietek-
me un ES pašvaldību loma ekonomikas atveseļo-
šanā, apliecina pašvaldību izdevumu pieaugumu 
un vērš uzmanību uz ieņēmumu kritumu un tā 
potenciālo ietekmi uz iedzīvotājiem sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Ziņojumā secināts, ka Covid-19 pandēmijas ietek-
mē, no vienas puses, ir palielinājušies pašvaldību 
izdevumi veselībai, sociālajiem pakalpojumiem 
un civilajai aizsardzībai, savukārt, no otras puses, 
vairāk nekā 90% ES pašvaldību gatavojas ieņē-
mumu kritumam, jo to ienākumi no saimnieciskās 
darbības un nodokļu ieņēmumi strauji samazi-
nās. Tas ievērojami ietekmēs pašvaldību iespējas 
nodrošināt publiskos pakalpojumus. Turklāt, ja 
nebūs pienācīga atbalsta finansējuma atveseļo-
šanai un izturētspējas veidošanai, lielākajā daļā 
ES pašvaldību stāvoklis vēl vairāk pasliktināsies 
ne tikai 2021., bet arī 2022. gadā. Tā, piemēram, 
83% pašvaldību paredz nodokļu ieņēmumu sama-
zināšanos 2020. gadā un 53% no tām prognozē, ka 
2021. gadā kritums būs smags.

Nedrīkst arī aizmirst par apdraudējumu darbavie-
tu īpatsvaram katrā reģionā un pilsētā vai novadā. 
Secināts, ka vissmagākās sekas ir pašnodarbināta-
jiem, uz noteiktu laiku pieņemtiem darbiniekiem 
un nepilna laika darba ņēmējiem, tai skaitā jau-
niešiem. Ziņojumā arī brīdināts, ka pandēmija var 
palielināt plaisu starp laukiem un pilsētām, kā arī 
kvalitatīva digitālā aprīkojuma trūkuma dēļ saasi-
nāt atšķirības starp izglītības sistēmām.

Saistībā ar nesenajām Eiropas Komisijas iniciatī-
vām Eiropas zaļajā kursā uzmanības vērti ir secinā-
jumi, ka pandēmijas ietekme bijusi atkarīga ne tikai 
no veselības aprūpes infrastruktūras, aprīkojuma 
un personāla pieejamības, iedzīvotāju blīvuma un 
vecuma struktūras, bet arī no gaisa piesārņojuma.

Eiropas Reģionu komitejas prezidents Apostols 
Dzidzikosts atklāja, ka Eiropas Reģionu komite-
jas veiktā 27 000 ES iedzīvotāju aptauja apliecina: 
52% respondentu uzticas vietējām un reģionāla-
jām pašvaldībām, kopumā joprojām visuzticamā-
kajam pārvaldības līmenim, kuram uzticas vai-
rums eiropiešu. “67 procenti aptaujāto iedzīvotāju 
vēlēšanās, lai pašvaldības varētu vairāk ietekmēt 
Eiropas Savienības lēmumus, liek mums pārdomāt, 
kā darbojas Eiropas Savienības demokrātija, lai tā 
būtu pietuvinātāka iedzīvotājiem to teritorijās. Kā 
vietējie un reģionālie līderi esam apņēmības pilni 
strādāt kopā Eiropas Savienības un nacionālajā 
līmenī, lai atveseļotos no pandēmijas un veidotu 
izturētspējīgu un ilgtspējīgu ekonomiku,” uzsvēra 
A. Dzidzikosts.

Komentējot publicēto ES reģionālo un vietējo ba-
rometru, Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu ko-
mitejā vadītājs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 
uzsvēra, ka pēdējo mēnešu laikā pašvaldības gu-
vušas ievērojamu pieredzi un zināšanas, kā opera-
tīvi rīkoties sarežģītās situācijās, paralēli ieguldot 
ekonomikas atveseļošanā, sekmējot darbavietas 
un nodarbinātību. “Šajā pandēmijas izraisītajā krī-
zes laikā pašvaldības ir nozīmīgs valdības partneris, 
tās aktīvi iesaistās un īsteno dažādus vīrusa izpla-
tību ierobežojošus soļus, vienlaikus sniedzot saviem 
iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu. Arī sagata-
votais ziņojums apliecina, ka valstij šajā laikā būtu 
jāsniedz atbalsts pašvaldībām dažādās jomās. Paš-
valdību izdevumus ietekmējušas ne tikai Covid-19 
izraisītās krīzes sekas, bet arī valdības lēmumi par 
nākamā gada valsts budžetu. Pētījuma dati ir aplie-
cinājums, ka valdība un Saeima nedrīkst nākamgad 
krasi samazināt pašvaldību pamatbudžetu ieņē-
mumus, vēl vairāk sekmējot reģionālās atšķirības 
Latvijā, kur dzīvo cilvēki un paļaujas, ka saņems 
kvalitatīvus pakalpojumus un nepieciešamo palīdzī-
bu krīzes situācijās,” norādīja G. Kaminskis. Tāpat 
viņš rosināja šajā izaicinājumu laikā strādāt tā, lai 
ieguldītu ekonomikas stiprināšanā, kas mazinās 
bezdarba līmeni reģionos un nodrošinās iedzīvo-
tājiem nepieciešamos pakalpojumus.

Ar ES reģionālā un vietējā barometra kopsavilku-
mu latviski varat iepazīties šajā saitē, savukārt visu 
publikāciju angliski var lasīt šeit.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/Teaser/4370-Barometer teaser lv.pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/4370-Barometer optimized.pdf


10

• 12. oktobrī LV portāls: “Iztērēti miljoni, bet 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslē-
dzas kūtri” – par Valsts kontroles ziņojumu par 
notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pašval-
dībās un LPS komentārs (šeit).

• 12. oktobrī NRA.lv: “Mikoloģe atklāj, kādos 
mežos var atrast baravikas” – par “RīgaTV 24” 
raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” stāstīto 
par sēņošanu un LPS padomnieces Sniedzes 
Sproģes ieteikto aplikāciju LVMGEO (šeit).

• 12. oktobrī Jauns.lv: “Kādos mežos var atrast 
baravikas? Skaidro mikoloģe” – par “RīgaTV 
24” raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” runā-
to un LPS padomnieces Sniedzes Sproģes pa-
domiem (šeit).

• 13. oktobrī LETA: “Ministri: mācību procesa ie-
robežojumi visā valstī ir svarīgi Covid-19 izpla-
tības mazināšanai” – par valdības sēdē lemto 
sakarā ar epidemioloģisko drošību un LPS pa-
domnieces Ināras Dundures priekšlikumu mā-
cību procesa ierobežojumus noteikt tikai Co-
vid-19 skartajās, nevis pilnīgi visās pilsētās un 
novados.

• 13. oktobrī TVNET: “Pēc rudens brīvlaika 7.–
12. klašu skolēni nedēļu mācīsies attālināti” – 
par valdībā apstiprinātajiem ierobežojumiem 
mācību organizēšanai skolās un LPS padom-
nieces Ināras Dundures priekšlikumu ierobe-
žojumus noteikt tikai Covid-19 skartajās vietās 
(šeit).

• 13. oktobrī LSM.lv; Latvijas Radio – LPS pa-
domnieces Ināras Dundures komentārs LR4 

raidījumā “Подробности” par situāciju saistī-
bā ar Covid-19 un mācību organizēšanu skolās 
(šeit).

• 14. oktobrī LETA: “LPS aicina Saeimu rast risi-
nājumu nākamā gada pašvaldību budžeta sa-
mazinājuma kompensēšanai” – par LPS atklāto 
vēstuli Saeimai ar aicinājumu rast risinājumu 
nākamā gada pašvaldību budžeta samazināju-
ma kompensēšanai.

• 14. oktobrī LV portāls – LPS relīze “LPS: aici-
nām Saeimu rast risinājumu nākamā gada paš-
valdību budžeta kritiskā samazinājuma kom-
pensēšanai” (šeit).

• 14. oktobrī Ekonomika.lv: “LPS aicina Saeimu 
rast risinājumu pašvaldību budžeta kritiskā sa-
mazinājuma kompensēšanai” – par LPS atklāto 
vēstuli Saeimai ar aicinājumu rast risinājumu 
būtiskā līdzekļu samazinājuma kompensēšanai 
pašvaldībām (šeit).

• 14. oktobrī Nozare.lv: “LPS aicina rast risināju-
mu pašvaldību budžeta samazinājumam” – par 
LPS aicinājumu Saeimai rast risinājumu pašval-
dību budžeta samazinājumam (šeit).

• 15. oktobrī LA.lv: “Saeimā sāk ķidāt valsts 
maku: mākslinieki protestē, pašvaldībām citi 
iebildumi” – par Saeimā iesniegto 2021. gada 
valsts budžeta likumprojektu, pašvaldību iebil-
dumiem un LPS atklāto vēstuli Saeimai rast ri-
sinājumu būtiskā līdzekļu samazinājuma kom-
pensēšanai pašvaldībām (šeit).

• 15. oktobrī LSM.lv; LTV 1 – LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis telefonsarunā Latvijas 

LPS MEDIJOS

https://lvportals.lv/norises/320787-iztereti-miljoni-bet-centralizetajai-kanalizacijas-sistemai-piesledzas-kutri-2020
https://nra.lv/praktiski/326880-mikologe-atklaj-kados-mezos-var-atrast-baravikas.htm
https://jauns.lv/raksts/maja-un-darzs/408618-kados-mezos-var-atrast-baravikas-skaidro-mikologe
https://www.tvnet.lv/7085069/pec-rudens-brivlaika-7-12-klasu-skoleni-nedelu-macisies-attalinati
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/izklasta/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=4&d=13&m=10&page=1&y=2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320899-lps-aicinam-saeimu-rast-risinajumu-nakama-gada-pasvaldibu-budzeta-kritiska-samazinajuma-kompensesanai-2020
https://www.ekonomika.lv/lps-aicina-saeimu-rast-risinajumu-pasvaldibu-budzeta-kritiska-samazinajuma-kompensesanai/
http://www.nozare.info/lps-aicina-rast-risinajumu-pasvaldibu-budzeta-samazinajumam/
https://www.la.lv/saeima-sak-kidat-valsts-maku
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Televīzijas raidījumam “Rīta Panorāma” par 
domstarpībām, kuras ar valdību nav atrisinātas 
saistībā ar valsts budžetu (šeit).

• 15. oktobrī Ekonomika.lv: “LPS vadītājs: sama-
zinot pašvaldību ieņēmumus, mēs attālināmies 
no pašpietiekamām pašvaldībām” – par LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska sacīto LTV1 raidīju-
mā “Rīta Panorāma” (šeit).

• 18. oktobrī LSM.lv; LTV 1: “Pašvaldību izpilddi-
rektoriem plāno ierobežot pilnvaru laiku” – LPS 
padomnieces Kristīnes Kinčas intervija raidīju-

mā Latvijas Televīzijas raidījumā “De facto” par 
jauno likumprojektu “Par pašvaldībām” un LPS 
iebildumiem (šeit).

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 21 atzinumu par normatīvo aktu projektiem. 19 no tiem ir saskaņoti, bet 
divi nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-823 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Kār-
savas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Štraubes ceļš” 
un “Zobļevas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

12.10.2020. 01.10.2020. Jā

2. VSS-820 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

12.10.2020. 01.10.2020. Jā

3. VSS-805 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Si-
guldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaķīšupītes 
ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

12.10.2020. 24.09.2020. Jā

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/15.10.2020-telefonsaruna-ar-latvijas-pasvaldibu-savienibas-priekssedi-gintu.id199465/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.10.2020-pasvaldibu-izpilddirektoriem-plano-ierobezot-pilnvaru-laiku.id199788/
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4. VSS-804 – Par likumprojektu “Grozījums Zvejniecības likumā” 12.10.2020. 24.09.2020. Jā
5. VSS-803 – Par informatīvo ziņojumu “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada”
12.10.2020. 24.09.2020. Nē

6. VSS-790 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts ka-
ses epakalpojumus”

12.10.2020. 24.09.2020. Jā

7. VSS-834 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos 
nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 19 
“Būvklimatoloģija”””

12.10.2020. 01.10.2020. Jā

8. VSS-807 – Par informatīvo ziņojumu “Par uzņēmējdarbības 
vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi”

14.10.2020. 24.09.2020. Jā

9. VSS-825 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 
nr. 859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monito-
ringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides ris-
ku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 
5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas 
attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināša-
na” īstenošanas noteikumi””

15.10.2020. 01.10.2020. Jā

10. VSS-814 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pil-
sētas pašvaldības īpašumā”

15.10.2020. 01.10.2020. Jā

11. VSS-835 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 20115 
“Būvju ugunsdrošība”””

15.10.2020. 01.10.2020. Jā

12. VSS-817 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 
nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu 
Cēsu novada pašvaldības īpašumā”

15.10.2020. 01.10.2020. Jā

13. VSS-829 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij 
piederošā nekustamā īpašuma “Mētru ielas daļa”, Garkalnes 
novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā”

15.10.2020. 01.10.2020. Jā

14. VSS-840 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 371 “Braukšanas un mak-
sas atvieglojumu noteikumi””

15.10.2020. 08.10.2020. Jā

15. VSS-845 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 
2019. gada 29. oktobra noteikumos nr. 502 “Autoostu notei-
kumi””

16.10.2020. 08.10.2020. Jā

16. VSS-818 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos 
nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijām””

16.10.2020. 01.10.2020. Nē

17. VSS-788 – Par likumprojektu “Grozījumi Meliorācijas likumā” 16.10.2020. 17.09.2020. Jā
18. VSS-787 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos 
nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi””

16.10.2020. 17.09.2020. Jā

19. VSS-786 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 
nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 22415 
“Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””

16.10.2020. 17.09.2020. Jā
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20. VSS-852 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma piešķirša-
nu Madonas novada pašvaldībai”

16.10.2020. 08.10.2020. Jā

21. VSS-816 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos 
nr. 173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķirša-
nas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību””

16.10.2020. 01.10.2020. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ 
Atzinumi jeb šeit.

Saskaņošanai pieprasītie dokumentu 
projekti

15. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS870 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos 
nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju 
un pašvaldību apbalvojumi””

VSS874 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos 
nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrēšanas kārtība””

VSS875 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos nr. 264 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām””

VSS877 – Noteikumu projekts “Dabas parka “Ra-
gakāpa” individuālie aizsardzības un izmantoša-

nas noteikumi”

VSS878 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos 
nr. 401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un at-
kritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai””

VSS880 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi””

VSS881 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos 
nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantoša-
nas kārtību””

VSS882 – Noteikumu projekts “Grozījums Mi-
nistru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos 
nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriā-
lajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””

VSS885 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpa-
šumā”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493181
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493185
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493187
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493187
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493187
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493187
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493187
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493189
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493189
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493189
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493190
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493190
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493190
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493190
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493194
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493198
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Jauni ierobežojumi sakarā ar Covid-19

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pie-
augumu Latvijā, valdība 13. oktobrī nolēma, ka se-
jas maskas jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs 
un citās vietās, kur nenotiek organizēti pasākumi. 
Papildu ierobežojumi noteikti interešu izglītībai, 
privātajiem pasākumiem un sporta jomai, kā arī 
sabiedriskajai ēdināšanai.

Sejas maskas obligāti jāvalkā ne tikai sabiedris-
kajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pas-
tā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un 
dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un 
reliģisko darbību veikšanas vietas, ja tur netiek 
organizēts pasākums. Prasība par sejas maskām 
attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no ap-
meklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemē-
ram, īpašām sieniņām. Jau līdz šim bija noteikts, 
ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas 
vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm 
un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī 
nav izveidotas fiziskas barjeras. Sejas maskas var 
nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas 
masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, pie-
mēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir ap-
grūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihis-
kās veselības traucējumi.

Lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra 
līdz 6. novembrim visā valstī ieviestas vēl citas 
drošības prasības.

Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatier-
mākslas nodarbības ne pieaugušajiem, ne bēr-
niem grupās, var notikt tikai individuālas apmācī-
bas. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām.

Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt 
tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot 
kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties 
tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta 
klubiem.

Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemē-
ram, sacensības.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, PASĀKUMI
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Privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 
30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu 
pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorā-
nā, īrētā pirtī, klubā u. tml., tad jānodrošina viesiem 
fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distan-
ce (izņemot personām no vienas mājsaimes), kā arī 
pasākums var norisināties tikai līdz plkst. 24.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) telpās 
pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 
personām, kuras nav no vienas mājsaimes. Sa-
biedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt no 
plkst. 6 līdz 24.

Lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem 
būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas 
svārstības, valdība lēmusi, ka 7.–12. klašu skolē-
ni vienu nedēļu, no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa 
pēc skolēnu brīvlaika), mācīsies attālināti.

Līdz 31. decembrim ir noteiktas vēl šādas drošī-
bas prasības:

• pasākumos telpās vienlaikus pulcēties drīkst 
500 cilvēki;

• telpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir 
fiksētas, personalizētas sēdvietas;

• pasākumos ārā nedrīkst būt vairāk par 1000 cil-
vēkiem;

• vairāk nekā 300 cilvēkiem pasākumi ārā, kuros 
notiek personu pārvietošanās (piemēram, nū-
jošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek orga-
nizēti;

• pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst 
būt 30 cilvēki vienā grupā.

VARAM: jauno pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi līdzfinansēs valsts

13. oktobrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts 
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentu projektu valsts 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”. Tā mērķis 

ir noteikt kārtību, kādā administratīvi teritoriāla-
jā reformā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu 
jaunizveidojamās administratīvās teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentu projektu izstrādei.

Lai nodrošinātu savlaicīgu jaunizveidoto novadu 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādi, kā arī ievērojot ilgtspējības un ne-
pārtrauktības principus, ministrija, pamatojoties 
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu li-
kumu, piedāvā valsts atbalstu ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas un attīstības programmas sagata-
vošanai.

Jaunajiem apvienotajiem novadiem valsts mērķ-
dotāciju piešķir un izmaksā tai jaunajā novadā 
ietilpstošajai pašvaldībai, kam ir lielākais iedzī-
votāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra da-
tiem. Līdz 2021. gada 30. jūnijam šī pašvaldība arī 
vada attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādi. 
Noteikto kārtību piemēro arī kopīgu plānošanas 
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dokumentu izstrādei Daugavpils valstspilsētas 
pašvaldībai ar pašvaldībām, kas veidos jaunizvei-
dojamo Augšdaugavas novadu, Liepājas valsts-
pilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos 
jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, Vents-
pils valstspilsētas pašvaldībai un Ventspils novada 
pašvaldībai, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un 
pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Jelga-
vas novadu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ar 
pašvaldībām, kas veidos jaunizveidojamo Rēzek-
nes novadu.

Lai pieteiktos valsts finansiālajam atbalstam, 
jaunizveidojamajā novadā ietilpstošā pašvaldība 
ar lielāko iedzīvotāju skaitu līdz šā gada 30. ok-
tobrim Valsts reģionālās attīstības aģentūrā ie-
sniedz pieteikumu, tai skaitā norādot, kā noritēs 
savstarpējā sadarbība jaunā, kopīgā dokumenta 
izstrādē. Pašvaldībām ir rīcības brīvība izvēlēties, 
kura dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas un attīstības programmas – izstrādei izlietot 
piešķirto līdzfinansējumu.

No valsts mērķdotācijas atbalstāmas izmaksas, 
kas saistītas ar jaunu, kopīgu ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģiju un attīstības programmu izstrādes 
darbībām, piemēram, plānošanas dokumentu iz-
strādes vadība, speciālistu un ārējo ekspertu pie-
saiste plānošanas dokumenta vai tā daļu izstrādei, 
plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas or-
ganizēšana un nodrošināšana.

Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām projek-
ta izstrādei paredzēts izmaksāt divos maksāju-
mos: 50% piešķirtās summas izmaksā avansā un 
50% pēc izstrādātā plānošanas dokumenta nodo-
šanas publiskajai apspriešanai. Būtiski, lai attīstī-
bas plānošanas dokumentu izstrādē piedalās visas 

jaunizveidojamā novada pašvaldības, jo nākotnes 
attīstības jautājumi un attīstības projektiem pie-
ejamais finansējums būs tiešā cēloņsakarībā ar 
vispusīgi izvērtētu un pilnvērtīgi sagatavotu do-
kumentu. Iesniegumus un atskaites dokumentus 
izvērtē Valsts reģionālās attīstības aģentūra, sa-
vukārt par saņemtās valsts mērķdotācijas izlieto-
šanu atbilstoši paredzētajam mērķim atbild tās 
pašvaldības priekšsēdētājs, kura ir finansējuma 
saņēmēja.

Viens saņēmējs var pieprasīt valsts mērķdotācijas 
līdzfinansējumu ne vairāk kā 36 200 eiro apmērā 
no šim mērķim paredzētajiem valsts budžeta lī-
dzekļiem. Valsts mērķdotāciju piešķir no VARAM 
valsts budžeta programmas, 2020. un 2021. ga-
dam paredzēts finansējums 1 049 800 eiro apmē-
rā.

Īstenojot reformu, vietvaras gaida būtiskas pār-
maiņas, tāpēc pašvaldībām jāgatavojas savlaicī-
gi. VARAM sagatavotā rokasgrāmata “Metodika 
2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uz-
sākšanai” ietver praktiskus ieteikumus par proce-
siem, kas pašvaldībām ir jāveic jau tagad, un vad-
līnijas šo procesu organizācijai, koordinēšanai un 
vadīšanai. Būtiskākie uzdevumi ir reorganizācijas 
plāna sagatavošana, administratīvās struktūras 
projekta izstrāde un attīstības plānošanas doku-
mentu – stratēģijas un attīstības programmas pro-
jektu – izstrāde. Šo uzdevumu veikšanai pašvaldī-
bām arī paredzēta mērķdotācija.

15. oktobrī “Latvijas Vēstnesī” (šeit) atradīsit ofi-
ciālo publikāciju MK noteikumiem nr. 631 “Jauniz-
veidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība”.

Līdz 12. novembrim aicina balsot par 
ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integ-
rācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu 
tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lie-
lāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemēro-
tas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 
12. novembrim aicināts iepazīties ar pašvaldībās 

https://www.vestnesis.lv/op/2020/200.7
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paveikto un izteikt savu viedokli www.vietagime-
nei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” 
noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvi-
jas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides 
veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no iedzī-
votāju balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa 
informatīvajā kampaņā, kā arī no vērtēšanas ko-
misijas iegūtajiem datiem par novadiem, tai skaitā 
par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģime-
nēm ar bērniem.

Uzvarētājus noteiks piecu reģionu pašvaldību gru-
pās, piešķirot nominācijas “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020”, galveno balvu saņems nomi-
nants “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 

2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas komisija varēs 
noteikt papildu nominācijas. Kopējais konkursa 
naudas balvu fonds ir 100 000 eiro, ko piešķirs jau-
nu vai jau esošu atbalsta veidu ģimenēm ar bēr-
niem attīstīšanai pašvaldībās.

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtēju-
mu veido četras daļas – administratīvo datu vēr-
tējums, dzimstības un migrācijas saldo datu vērtē-
jums, iedzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste 
konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursa otra-
jā kārtā novērtēs pašvaldību atbalstu ģimenēm 
ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. 
Trešajā, noslēdzošajā kārtā vērtēšanas komisija 
vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko no-
vērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām 
katrā reģionu pašvaldību grupā).

IEGUVĒJI IR VISI, ARĪ PAŠVALDĪBAS

Madara Ūlande,
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas 

vadītāja

Sociālā uzņēmējdarbība ir bizness, kura galvenais 
mērķis ir risināt kādu sociālu, sabiedrībai būtisku 
izaicinājumu, nevis radīt maksimālu peļņu uzņē-
muma īpašniekam.

Šobrīd Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 115 sociālie 
uzņēmumi, un vairāk nekā puse no tiem darbojas 
ārpus Rīgas – citās Latvijas pilsētās, novados un 
pagastos –, kur risina tos pašus izaicinājumus, ar 
kuriem ikdienā strādā arī vietējās pašvaldības.

Sociālajām problēmām kļūstot arvien sarežģītā-
kām, ir skaidrs, ka pašvaldības vienas pašas tās 
nevarēs atrisināt, un te nu talkā var nākt sociālie 
uzņēmēji, ar saviem rīkiem un pieeju sniedzot ie-
guldījumu dažādu problēmu risināšanā un vienlai-
kus radot darba vietas, stimulējot ekonomiku un 
ieviešot inovācijas.

Sociālie uzņēmumi arvien biežāk sevi veiksmīgi 
parāda tādu izaicinājumu risināšanā, kas saistīti 
ar sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātību, 
sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, izglī-
tības pieejamību un kvalitāti, kopienas un pilsonis-
kās sabiedrības veidošanu, vides un dabas aizsar-
dzību, nabadzības un atstumtības mazināšanu un 
citiem. Sociālajam uzņēmumam sadarbojoties ar 
pašvaldību, ieguvēji no šādas sadarbības ir visi – 
gan konkrēto mērķgrupu pārstāvji, gan pārējie 
pilsētas vai novada iedzīvotāji, gan pašvaldība kā 
institūcija, gan arī paši sociālie uzņēmumi.

Ko pašvaldības var darīt, lai atbalstītu un veido-
tu sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem? Paš-
valdību rīcībā ir diezgan plašs instrumentu un rīku 
“komplekts”: tā var būt gan dialoga un komuni-
kācijas veidošana, piemēram, sociālo uzņēmumu 
iekļaušana konsultatīvajās padomēs vai darba gru-
pās, vienas atbildīgās kontaktpersonas noteikšana, 
gan tādi nefinansiāli atbalsta veidi kā informācija 
un izglītošana, konsultācijas, sociālo uzņēmumu 
iesaistīšana pašvaldības rīkotajos pasākumos. Tie 

http://www.vietagimenei.lv
http://www.vietagimenei.lv
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var būt arī finanšu atbalsta instrumenti, piemēram, 
sociālās uzņēmējdarbības noteikšana par prioritā-
ti uzņēmējdarbības grantu programmā vai īpašas 
grantu programmas izveide tieši sociālo uzņēmu-
mu atbalstam. Būtisks atbalsts var būt arī Sociālā 
uzņēmuma likumā piedāvātās iespējas pašvaldī-
bām – nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, kā arī 
mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā vai pat 
īpašumā. Tas var būt arī sociāli atbildīgs iepirkums, 
kas Latvijā ir pilnīgi jauna joma, bet paredz, ka paš-
valdība publisko iepirkumu var izmantot kā stra-
tēģisku rīku, lai papildus konkrētās preces vai pa-
kalpojuma ieguvumam radītu arī sociālo labumu. 
Šeit sociālie uzņēmumi kā izpildītāji var ne vien 
nodrošināt kvalitatīvu preci vai pakalpojumu, bet 
arī, izpildot konkrēto līgumu, radīt sociālo vērtību, 
piemēram, līguma izpildē kā darbiniekus iesaistot 
cilvēkus ar invaliditāti. Un, protams, pamats jebkā-
da veida sociālās uzņēmējdarbības atbalstam būs 
sociālās uzņēmējdarbības kā atbalstāmās jomas 
iekļaušana pašvaldības stratēģiskajos dokumen-
tos – attīstības plānos un programmās.

Vai Latvijā jau ir kāda pašvaldība, kas izvēlēju-
sies ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalstu? 

Jā, ir! Piemēram, Ogres novada pašvaldība jau 
2019. gadā sociālajam uzņēmumam nodeva bez-
atlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošu atjau-
notu ēku, lai tajā ierīkotu kafejnīcu, kurā nodarbi-
na jauniešus ar īpašām vajadzībām. Tāpat Ogres 
novada Krapes pagastā pēc trīs gadu pārtraukuma 
durvis atkal vēra Krapes skola: tajā tagad darbo-
jas sociālais uzņēmums “Universum”, kam Ogres 
novada pašvaldība ir deleģējusi izglītības funkci-
ju konkrētās skolas darbībai. Gulbenes novada 
un Pļaviņu novada pašvaldība savās grantu pro
grammās īpaši ir izcēlušas sociālo uzņēmējdarbī-
bu, savukārt Siguldas novada un citas pašvaldības 
veiksmīgi sadarbojas ar sociālajiem uzņēmumiem 
sociālo pakalpojumu jomā.

Nav vienas formulas, kā pašvaldībā sākt attīstīt 
sociālo uzņēmējdarbību, katra pašvaldība to da-
rīs saskaņā ar savu motivāciju, iespējām un resur-
siem. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību 
nav pašvaldības pienākums, taču, administratīvi 
teritoriālās reformas kontekstā saasinoties konku-
rencei starp jaunajiem novadu centriem, uzvarēs 
tie, kas būs pievilcīgāki sabiedrībai, arī ar sociālās 
uzņēmējdarbības pārstāvniecību un atbalstu.
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