
2015. gada LPS un VARAM sarunu 
tēmas.

Sarunas notiek š.g.27. aprīlī no plkst.11:00 līdz 15:00 (ar 

pārtraukumu 13:00 līdz 13:30), 

Peldu ielā 25, 409.kabinetā. 



1.  Plašāka pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbības 
stimulēšanā, pamatojoties uz attīstības novērtēšanu

Ko sagaidām no VARAM
1. VARAM sniegt priekšlikumus par kooperatīvo krājaizdevu

sabiedrību un pasta bankas modeļa atdzīvināšanu,

2. VARAM sniegt priekšlikumus par pašvaldības iesaisti
komercdarbībā, īpaši tajās, kurās var pierādīt tirgus
nepilnības, lai pašvaldībām būtu iespēja dibināt
komercsabiedrību un iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā.



2. Pašvaldību, kurām nav pieejams ES fondu 
līdzfinansējums un pastāv aizņēmuma ierobežojums, 

attīstības iespējas

Ko sagaidām no VARAM
1. VARAM aktualizēt šos jautājumus, kas ir ciešā sasaistē ar valsts

fiskālās politikas uzstādījumiem, un risināt tos kopā ar EM un
LPS.

2. 2016.gada budžetā paredzēt finansējumu Ministru kabineta
2013.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr. 207 „Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to
izlietošanas un uzraudzības kārtība”, kas izstrādāti
pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 14.panta
7.punktā noteikto.



3. Elektroniskās pārvaldes attīstība un datu un 
sistēmu savietojamība

Ko sagaidām no VARAM
1. 2014.-2020. gada ESF projekta ietvaros realizējot valsts IKT modeļa izveidi, 

paredzēt līdzekļus un sadarbspējas modeļus pašvaldību IS pielāgošanai un 
uzturēšanai cik tālu, tas nepieciešams kvalitatīvai savstarpējai datu 
apmaiņai, kā arī, paredzot pašvaldībām, bezmaksas piekļuvi datiem no 
valsts pārvaldes institūcijām

2. Attīstot e-pakalpojumus - veidot koplietojamus risinājumus valsts un 
pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai ar vienotām platformām un 
vienotu izpildmehānismu, tai pašā laikā sniedzot iespējas individuālai 
pakalpojumu pielāgošanai, nodrošinot to pieejamību visā valsts teritorijā

3. Ik gadu pieaugot kiberdrošības riskiem, pašvaldībām jārada iespējas 
nodrošināt savas infrastruktūras attīstību un aizsardzību, lai spētu 
kvalitatīvi aizsargāt personu sensitīvos datus un nepieļautu apstākļus to 
nelikumīgai noplūdei



4. Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide un valsts 
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

izveide

Ko sagaidām no VARAM

1. Koleģiālas sadarbības nodrošināšanu starp KAC iesaistītajām 
institūcijām to pienākumu un finansējuma līdzvērtīgā sadalē 
gan KAC izveidošanā, gan uzturēšanā 

2. Rūpēties par KAC sistēmas attīstībai un uzturēšanai 
nepieciešamo finanšu resursu pieejamību arī pēc projekta 
ieviešanas, nodrošināt ikgadēju mērķdotāciju



5. Zemes pārvaldības likuma iedzīvināšana 
(publisko ūdeņu, t.sk. pludmales un jūras piekrastes 
ūdeņu apsaimniekošana un atbilstošs finansējums, 
piekļuves nodrošināšanas iespējas visiem zemes 
īpašumiem, zemes konsolidācija, pieeja valsts 
datiem par publiskajiem ūdeņiem u.c.)

Ko sagaidām no VARAM
1.Konkrētu piedāvājumu ieskicēto problēmu risinājumam

2. Finansējuma iekļaušanu 2016.gada budžetā pludmales un jūras 
piekrastes joslas apsaimniekošanai (1.5 milj. EUR)  



6. Ūdenssaimniecības attīstība, atbalsts 
ūdenssaimniecības attīstībai aglomerācijās ar 
C<2000. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” 
(projekts) un tā ietekme uz pašvaldību budžetu

Ko sagaidām no VARAM
1. Aktīvi risināt jautājumu par indikatīvi papildus

nepieciešamajiem 350 milj. EUR ūdensapgādes un
kanalizācijas pievadu izbūvei visās aglomerācijās

2. Sagatavot lietus un palu ūdeņu pārvaldes pamatnostādnes
(mazināšanai, novadei u.c.)

3. No Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma izrietošo MK
noteikumu projektu savlaicīga sagatavošana sadarbībā ar visu
grupu pašvaldībām un LPS



6.2. Valsts atbalsts ūdenssaimniecības attīstībai 
aglomerācijās ar CE < 2000

Ko sagaidām no VARAM
1. VARAM apzināt/noteikt nepieciešamā atbalsta apjomu,

izrietošu no izstrādātajiem TEPiem un cita papildus atbalsta
nepieciešamību apdzīvotajās vietās ar CE<2000

2 VARAM valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā
iesniegt pieprasījumu MK nepieciešamajam finansējumam
ūdenssaimniecības sakārtošanai apdzīvotajās vietās ar
CE<2000 un panākt pieprasījuma atbalstu



7. Pašvaldību lomas palielināšana sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomā un Dabas resursa nodoklis (1)

Ko sagaidām no VARAM
1. 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcija sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanai tiek plānotas atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas reģionos lemtajam- nepieciešamie 
infrastruktūras uzlabojumi un pilnveidojumi reģionā kopumā. 
Turpmākās investīcijas sadzīves atkritumu infrastruktūras 
attīstībai tikai saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas  
reģionu pašvaldību kopīgiem lēmumiem (reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas plāniem)

2.   Nejaukt sistēmu, bet ļaut katrā reģionā to uzlabot! Atbalstīt 
infrastruktūras pilnveidošanu ar ES fondu līdzekļu atbalstu



7. Pašvaldību lomas palielināšana sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jomā un Dabas resursa nodoklis.(2)

3. Metodisko materiālu sagatavošana, lai uzlabotu iepirkumu
nolikumu kvalitāti, līgumu starp pašvaldību un izvēlēto
atkritumu apsaimniekotāju un starp atkritumu
apsaimniekotāju un mājsaimniecībām.

4. Sagatavot un virzīt grozījumus AAL par maksas
pārstrukturēšanu un pilnvarot pašvaldības noteikt maksu par
sadzīves atkritumu savākšanu teritorijā (pieļaujot atšķirīgas
metodes, bet saglabājot principu, ka atkritumu radītājs
maksā)


