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Šajā atskaites perioda komitejas ikdienas darbu
organizējuši–padomnieki reģionālās attīstības
jautājumos Ivita Peipiņa un Jānis Piešiņš,
padomniece vides jautājumos Gunta Lukstiņa
un padomniece lauku attīstības jautājumos
Sniedze Sproģe, kā arī daudzus jautājumus ar
komiteju risinājusi Andra Feldmane,
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos



Komitejā reģistrējušies 177 dalībnieki, politiķi un 
pašvaldību darbinieki

Regulāri sēdes Rīgā apmeklē 25-40 komitejas 
dalībnieki

Regulāri tiešsaistē klausās 50-70 kolēģi

Atskaites periodā notikušas 10 sēdes  

Regulāras sarunas ar  VARAM un ZM



Jaunums – izbraukuma sēdes

Atzinība no kolēģu puses par komitejas
izbraukuma sēdēm, sēdes plaši apmeklētas

2015.gada 15.decembris -Aloja

Tēma- «Pašvaldību attīstības plānošana un sadarbības
veidošana”- 25 dalībnieki

2016.gada 8.marts – Koknese

Tēma - “Publisko ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība
pašvaldībās” – 54 dalībnieki



Komitejā skatītās tēmas un jautājumi

Pašvaldību reģionālās attīstības un plānošanas
jautājumi, ES struktūrfondu, lauku un zivju fonda
aktivitāšu sagatavošanas un īstenošanas jautājumi un
uzņēmējdarbības attīstības jautājumi

Dabas un vides aizsardzības, klimata pārmaiņu,
energoefektivitātes, atkritumu apsaimniekošanas,
publisko ūdeņu un zemes pārvaldības un
ūdenssaimniecības attīstības jautājumi



Komitejā skatītās tēmas un jautājumi

Vairāk kā citu gadu – uz sēdēm aicināti zinātnieki, lai informētu 
par pētījumiem reģionālās attīstības jomā

- "Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši 
apdzīvojumam« ( J. Turlajs , «Jāņa sēta»)

- "Eiropas mazo un vidējo pilsētu izaicinājumi un attīstības 
virzieni«  (Dr.sc.pol. V.Valtenbergs)

- "Kopienu attīstības iespējas« (LU asoc. Prof. P.Šķiņķis)

- "Emigrācija no Latvijas 21. gadsimtā reģionu, pilsētu un novadu 
griezumā» ( LU prof. M.Hazans) 



Komitejas virzīti 2016.gada sarunu ar VARAM 
jautājumi 

2016.gada 6.maijs

1. Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un pieejamie finanšu esursi:

2. VARAM pārraudzībā esošo ES fondu ieviešanas progress, laika grafiks u.c. aktuālie 
jautājumi.

3. Reģionālās attīstības uzraudzība. 

4. Dabas aizsardzības līdzsvarošana ar teritoriju sociāli  ekonomisko attīstību, piemēri.

5. Autotransporta pārvietošanās un stāvēšanas kontroles Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča krasta kāpu aizsargjoslā.

6. Ūdenssaimniecības attīstība. Atbalsts aglomerācijām zem un virs 2000. Direktīvas 
par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām izpilde un izpildes prognozes.

7. Elektroniskās pārvaldes aktualitātes, t.sk. VPKAC koncepcijas realizācija un KAC 
finansējums.

8. Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas 
un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, 
atbilstoši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem”.



Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā 
un pieejamie finanšu resursi

Komitejas darbība atbilstoši deklarācijai 
«Deklarācija par Māra Kučinska vadītā 
Ministru kabineta iecerēto darbību»

«Būtiski palielināsim pašvaldību lomu un atbildību 
investīciju piesaistē, cieši sadarbojoties ar procesā 
iesaistītajām valsts institūcijām un uzņēmējiem, 
vienlaikus paplašinot pašvaldību iespējas izmantot 
dažādus instrumentus uzņēmējdarbības 
veicināšanai.»



Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā 
un pieejamie finanšu resursi

Uznēmējadarbības attīstības jautājumi LPS un VARAM sarunās:
1. VARAM steidzami virzīt uz Valdību jautājumu par papildus 27 milj. euro

piešķiršanu novadiem ( 28 projekti no 83  )jau šajā – 2016.gadā, kuru 
projektus SAM 3.3.1.aktivitātes 3.kārtā  neatbalstīja nepietiekama 
finansējuma dēļ, lai gan tie atlasē atbilda visiem kritērijiem. 

2. Mērķdotācijas pašvaldībām - VARAM  sagatavot grozījumus Ministru 
kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 „Kārtība, kādā 
pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un 
uzraudzības kārtība«, paredzot konkrētu finansējumu šai mērķdotācijai 
2017.gadā. 

3. VARAM sagatavot grozījumus normatīvajos aktos  par telpu un ēku nomu 
pagarinājumu.



Komitejas INOVĀCIJA 2015/2016
Trīspusējās sarunas – LPS + VARAM + ZM

notiks 2016.gada 24.maijā

Pašvaldība- savu dabas resursu apsaimniekotāja

1. Publisko ūdeņu politika 
Publisko ūdeņu apsaimniekošana – valsts institūciju un pašvaldību uzdevumi, 

atbildība, uzraudzība, t. sk., zvejniecība, makšķerēšana un zemūdens medības, 
rekreācija u.c. (jūras piekraste un iekšzemes publiskie ūdeņi)

2. Zemes dzīles: 
Purvu apsaimniekošana, grants, smilts, māla u.c. karjeri

Rekultivācijas projekti, datu apmaiņa, pieeja pētījumiem

3. Meliorācija, t.sk., pašvaldību nozīmes meliorācija sistēmu 
izveidošana, atbalsta pasākumi sistēmu atjaunošanai

4. Zemes politika.



Paldies par uzmanību!


