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Vides jautājumi 
1. Ūdenssaimniecības attīstība. 

Vienošanās:

1. LPS apkopo informāciju- kādi resursi pašvaldībām nepieciešami, lai aglomerācijās
ar iedzīvotāju skaitu zem 2000 nodrošinātu ūdenssaimniecības attīstību;

2. VARAM iesniedz priekšlikumu likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam”, kurā 
paredz kā aizņēmuma mērķi noteikt ūdenssaimniecības infrastruktūras 
sakārtošanu;

3. VARAM un LPS iesniedz priekslikumu Latvijas vides aizsardzības fonda padomei -
2018.gada organizēt projektu konkursu aktivitātē “Ūdenssaimniecības attīstības 
pasākumi aglomerācijās ar iedzīvotāju skaitu zem 2000”

4.
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Vēl nav vienošanās, LPS uztur prasību:

VARAM apņemas izstrādāt Kanalizācijas reģistru projekta “Publiskās pārvaldes 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (2. 
kārta)” ietvaros apjomā, kādu to paredz 2017.gada 27.jūnija Ministru kabinetu 
noteikumu Nr.384 ”Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
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2. Grozījumi Likumā “Par zemes dzīlēm” - rezerves fonda veidošana 
pašvaldībās.

Vienošanās: 

Turpināt sadarbību likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm” izstrādes un 
virzības laikā, jo pozīcija šajā jautājumā ir vienota.

6. Biotopu kartēšanas uzsākšana, pašvaldību un iedzīvotāju 
informēšana un iesaistīšana procesā. Mikroliegumu izveide biotopu 
kartēšanas kontekstā

Vienošanās: 

VARAM rast risinājumu, lai mikroliegumu veidošana biotopu aizsardzībai tiktu balstīta 
uz pilnvērtīgas biotopu kartēšanā iegūtās informācijas analīzes.
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3. “Zemes pārvaldības likuma” normu ieviešana dzīvē. 

Vienošanās: 

1. VARAM organizēt trīspusējās  sarunas ar Zemkopības ministriju un LPS, kurās  
vienoties par pašvaldību komisiju finansējumu pilnā apmērā atbilstoši valsts 
dotajam uzdevumam. 

2. Jautājums par servitūta un koplietošanas ceļiem, ceļu un ielu pārvaldību ir 
jāsakārto, tādēļ darba grupā VARAM kopīgi ar LPS jāizstrādā un VARAM jāiesniedz 
Saeimā  grozījumi Zemes pārvaldības likumā.

3. VARAM virzīs savstarpēji saskaņoti grozījumus par publisko ūdeņu plānošanu un 
apsaimniekošanu šādos normatīvajos aktos - “Zvejniecības likumā”, “Zemes 
pārvaldības likumā” (deleģējums) un teritorijas attīstības plānošanas normatīvajos 
aktos), paredzot tajos arī vadlīnijas publisko ūdeņu plānošanai un 
apsaimniekošanai.

4. VARAM un LPS iesniedz priekšlikumu Latvijas vides aizsardzības fonda padomei -
no 2018.gada organizēt projektu konkursu aktivitātē “Publisko ūdeņu 
apsaimniekošana”, kur uz finansējuma piešķiršanu var pretendēt pašvaldības, ik 
gadu tam atvēlot ne mazāk kā  1 milj. EUR katru gadu. Par programmas kritērijiem 
veikt diskusijas ar LPS.
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4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība. 
Atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķu sasniegšana.

Vienošanās: 

1. VARAM un LPS  turpināt darbu, precizējot MK noteikumus Nr.184 “Noteikumi par 
atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un 
materiālu reģenerāciju”;

2. LPS  un  Valsts vides dienestam veidot kopīgi mehānismu  atkritumu 
apsaimniekošanas un uzraudzības  jomā.

5. Dabas resursu nodoklis – ieņēmumu sadales princips un izlietošana 
atbilstoši nodokļa mērķim.

Vienošanās: 

VARAM kopīgi ar LPS  atbalstīs priekšlikumu  Latvijas vides aizsardzības fonda padomē 
par  jaunu projektu konkursu aktivitāšu izveidi no 2018.gada Latvijas vides 
aizsardzības fondā- .“Publisko ūdeņu apsaimniekošana” un “Ūdenssaimniecības 
attīstības pasākumi aglomerācijās ar iedzīvotāju skaitu zem 2000”.



2017.gads –LPS un  VARAM sarunas

Attīstības jautājumi 

1. Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību uzņēmējdarbības projektiem 

atjaunošana 2018.gadā. 

1. LPS atbalsta VARAM JPI “Mērķdotācijas pašvaldību uzņēmējdarbības

infrastruktūras uzlabošanai”, kura mērķis ir lielo privāto investīciju projektu piesaiste

un attīstība (VARAM vēlme bija, ka šī JPI darbosies sākot ar 2018.gadu);

2. LPS rosina papildināt VARAM Valsts kancelejā iesniegto informatīvo ziņojums “Par

valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta

projektiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas

ietvaros”, paredzot mērķdotācijas piešķiršanu pašvaldību investīcijām reģionāliem

klasteriem un industriālām teritorijām, un skatīt to kontekstā ar EM ES fondu

atbalstu sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3

prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un

infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai»;

3. LPS piekrīt VARAM idejai paredzēt šim mērķim novirzīt finansējuma apjomu, kas

līdzvērtīgs 3% no ikgadējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem un

sastādītu 10 milj. EUR.
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2. Plānošanas reģionu loma un to kapacitātes stiprināšana.

Vienošanās: 

LPS pieņem zināšanai VARAM sniegto informāciju, un lūdz radīt nosacījumus: 

1. Plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centra kapacitātes starpināšanai (līdzšinējā 
viena cilvēka vietā radot iespēju strādāt 2-3 augsti kvalificētiem ekspertiem);
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3. Reģionālās attīstības uzraudzība, analīze un veicināšana. 

Vienošanās: 

VARAM veidot darba grupu, kurā LPS, EM, Centrālā statistikas pārvalde un VRAA 
izstrādā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos par pieeju 
administratīvajiem datiem oficiālās statistikas nodrošināšanai un to izmantošanu 
pašvaldībās.

4. Datu pieejamība no valsts informācijas sistēmām pašvaldībām.

Vienošanās:

1.VARAM un LPS turpināt darbu pie likuma “Par pašvaldībām” grozījumiem, lai panāktu 
pašvaldībām tiesības pamatdarbības funkciju nodrošināšanai veikt visu datu kopu 
loģisku apstrādi, izmantojot personificētu datu kopas, kas ir pašvaldību rīcībā.

2.VARAM un LPS apzināt un VARAM rosināt nepieciešamās likumdošanas izmaiņas, lai

pašvaldībām bez maksas nodrošinātu datu pieejamību no valsts informācijas sistēmām 
un reģistriem.
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5. ERAF 2.kārtas finansējums – informācijas sistēmu projektu ietekme un 
sasaiste ar pašvaldībām.

LPS viedoklis – Vienošanās?: 

VARAM un LPS sekot līdzi, lai informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam par ERAF IKT 
projektu 2.kārtas projektu kritērijiem, tiktu iekļauts Informācijas sabiedrības padomes 
2017.gada 15.februāra sēdes lēmums “Par ERAF IKT projektu virzību”, paredzot 
Projektu prasībās ietekmes izvērtēšanu uz pašvaldību informācijas sistēmām ar 
atbilstošu ERAF finansējuma daļu šis ietekmes novēršanai

6. Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu integrācija

Vienošanās: 

VARAM sekmēs pozitīva rezultāta panākšanu LPS rosināto problēmu risināšanā valsts 
iestāžu informācijas sistēmu integrācijas risinājumu uzlabošanā un jaunu integrāciju 
veidošanā.s jautājumi.

.
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7. VPVKAC koncepcijas realizācija un KAC finansējums

Vienošanās: 

1.Saglabāt esošo VPVKAC tīkla darbības nodrošināšanai un attīstībai pieejamo 940 394 
euro apmērā ikgadējo finansējumu, un lai nodrošinātu Publisko pakalpojumu sistēmas 
pilnveides koncepcijā iekļauto mērķu sasniegšanu un VPVKAC tīkla attīstību pārējās 
pašvaldībās, LPS konceptuāli atbalsta prioritārā pasākuma “Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveide un uzturēšana”  (2018.gadam –
410 226 euro; 2019.gadam -695 956 euro un 2020.gadam 669 746 euro) virzību.

2.VARAM  izveidot darba grupu, kas veiktu padziļinātu situācijas analīzi esošajā 
situācijā un izstrādātu priekšlikumus grozījumiem “Koncepcijā par publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, paredzot VPVKAC papildus izvietojumu novados un 
veiktu finanšu aprēķinu to izveidei.
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1. LAP UN ZRP PROGRAMMAS IZPILDE

• Būvniecības gadījumos LEADER projektos nav jāsniedz zemesgrāmatā 
reģistrēts nomas līgums, bet - patapinājuma līgumu, kas noslēgts vismaz uz 
septiņiem gadiem. 

• VRG pieņemtā lēmuma pārsūdzības izskatīt vietējā rīcības grupā (vēl 
diskusijas)

• Grants ceļi- nepārtrauktā kārta no 2015. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. 
decembrim.
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2. MELIORĀCIJAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA, t.sk., pašvaldību un 
pašvaldību nozīmes koplietošanas sistēmas (PNKS):

• Turpināt diskusijas par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu definēšanu un 
normu iekļaušanu Meliorācijas likumā (diskusija ZM, EM, būvvaldes).

• Tiek saglabāta atbalsta intensitāte 90% apmērā PNKS (+ papildus punkti 
sab.lab.projektiem) 

Digitalizēti ir ~80% meliorācijas kadastra informācijas 
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3. VIETĒJIE PRODUKTI – PAŠVALDĪBU UN VALSTS IEPIRKUMI:

• EK Skolu programmas efektīva ieviešana un īstenošana (piens, augļi, dārzeņi)

• Zaļais iepirkums pašvaldību ēdināšanas iestādēs (kontrole līgumu darbības 
laikā!)

• Vietējo kopdarbības formu (klasteru) veidošana, kas apvienotu mikro, mazos 
un vidējos pārtikas ražotājus un pārstrādātājus, kas palīdzētu veidot 
pārskatāmu, kontrolējamu pārtikas iepirkumu segmentu bērniem un veciem 
ļaudīm teritorijā (kāds atbalsts nepieciešams?). 
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4. ZEMES POLITIKA

• Jaunajiem  lauksaimniekiem tiek dota prioritāte zemes nomai ar izpirkuma 
tiesībām tām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kas ir pašvaldību īpašumā. 
Jāturpina sadarbība ar ALTUM zemes iegādes procesā, lai atvieglotu jaunajiem 
lauksaimniekiem zemes nomu un iegādi.

• ZM un LPS turpinās sadarboties zemes politikas līdz 2030. gadam izstrādē.

• ZM, VARAM un LPS sadarbība zemes reformas ilgtspējīgo normu integrēšanā 
Zemes pārvaldības likumā.
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5. SUŅU REĢISTRS UN UZSKAITE DZĪVNIEKU PATVERSMĒS:

• LPS ar Zemkopības ministrijas padotībā esošo LDC vienoties par suņu 
uzskaites kārtību patversmēs un datu saņemšanas kārtību.

Līdz 2017. gada 1. janvārim visiem suņiem jābūt implantētai mikroshēmai 
(apzīmētiem) un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā -
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.  Latvijā kopā 05.08.2017. ir 102 820 
reģ.suņi.
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