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Elizabete Rutule   Ziņu aģentūra “Leta” 
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nodaļas pārvaldes vecākā referente 
 
 
 

DIENAS KĀRTĪBĀ 
 

 
1. Par „Siltumapgādes nacionālā attīstības plāna” izstrādes nepieciešamību. Enerģētikas attīstības 

pamatnostādnēm 2006. – 2016.gadam. 
 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji tikšanās laikā uzsvēra nepieciešamību izstrādāt 
“Siltumapgādes nacionālo attīstības plānu”. 

U.Sarma informē, ka Ekonomikas ministrija 2006.gadā ir izstrādājusi divus plānošanas 
dokumentu projektus, kuros analizētas siltumapgādes problēmas un definēti to risinājuma ceļi: 

 Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam; 
 Operacionālās programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” sadaļa „1.1. pasākums 
„Enerģētika””. 
EM skaidro, ka minētajos dokumentu projektos jau ir izanalizētas siltumapgādes problēmas 

valsts līmeņa skatījumā, izvirzīti sasniedzamie mērķi, definēti pasākumi un valsts kompetencē 
esošie instrumenti to sasniegšanai, kā arī iestrādāti konkrēti mehānismi investīciju atbalstam 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanas pasākumos, izmantojot Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansējumu nākamajā programmēšanas periodā (2007. - 2013.). Tādēļ nav nepieciešamība 
izstrādāt vēl vienu dokumentu siltumapgādei. 

Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.-2016.gadam kā galvenie mērķi definēti 
paaugstināt energoapgādes drošumu, efektivitāti, ilgtspējību, enerģijas resursu piegāžu dažādošanu 
un veicināt pašnodrošinājuma pieaugumu. 

Abas puses vienojas, ka šī problēma un tās iespējamie risināšanas veidi detalizēti tiks 
aprakstīti Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.-2016.gadam. LPS norāda, ka šeit 
nepieciešams konkrēts rīcības plāns ar konkrētiem pasākumiem, ko valsts darīs siltumapgādes 
jautājumu risināšanā. EM skaidro, ka pēc pamatnostādņu apstiprināšanas MK, tiks izstrādāts 
Rīcības plāns, kurā tiks iekļauti arī pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai. 

 
2. Par atklāto konkursu „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un 

energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes ražošanas un sadales pusē, gan gala 
patērētāju pusē” 2006.gadā. 
  

EM sniedz informāciju par atklātā konkursa „Siltumapgādes sistēmu modernizācija 
atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes ražošanas un 
sadales pusē, gan gala patērētāju pusē” 2006.gadā norisi. Atklātais konkurss noslēdzies jau 
2005.gada 21.novembrī – iesniegti 87 projektu pieteikumi. Šobrīd Centrālā finanšu un līgumu 
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aģentūra veic projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu. Pēc tam projekti tiks nodoti 
Ekonomikas ministrijai kvalitātes vērtēšanai. 

LPS interesējās vai projektu veicējiem neradīsies grūtības, ja objektīvu apstākļu dēļ 
projekta īstenošana tiks atlika uz nākamo sezonu. EM speciālisti norādīja, ka tas neradīs 
iebildumus no valsts iestāžu puses. Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2008.gada augusts. 

 
3. Par Koncesiju likumprojektu un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 

 
A.Pārups informē - likumprojekts „Koncesiju likums” šobrīd ir jau pieņemts Ministru 

kabinetā un pašlaik ir iesniegts izskatīšanai Saeimā. Tas noteiks vienotu koncesijas slēgšanas 
tiesību iegūšanas procedūru. Papildus tiek strādāts pie vairāk Ministru kabineta noteikumu 
izstrādes, kas noteiks, piemēram, kārtību, kā tiek veikti finanšu un ekonomiskiem aprēķini, 
koncesiju līgumu reģistrācijas kārtību un definēs citus jautājumus.  

Abas puses bija vienisprātis, ka vairāk jāskaidro sabiedrībai koncesiju ideja, bet tajā pašā 
laikā rūpīgi jāseko līdzi, lai ar neveiksmīgiem projektiem neradītu sabiedrībā nepareizu priekšstatu 
par koncesiju procesu.  

  
4. Par Valsts un privātās partnerības projektu attīstības iespējām pašvaldībās. 

 
Valsts un privātās partnerības projekti vairākās pašvaldības jau tiek realizēti. Sarunās 

ministrijas speciālisti aicināja pašvaldības būt aktīvākām koncesiju piemērošanā. Šādus projektus 
var piemērot visā tautsaimniecības sektoru spektrā. Citu valstu pieredze rāda, ka valsts un privātā 
partnerība visbiežāk tiek pielietota sektoros, kuros nepieciešamas lielas investīcijas - vides, 
enerģētikas, veselības, izglītības, autoceļu un mājokļu uzturēšanas un būvniecības sektoros.  

LPS norāda uz dažādiem faktoriem, kas kavē pašvaldībās šādu projektu realizāciju – piem., 
līgumi, kas tiek slēgti uz vairāk kā 5 gadiem, jāsaskaņo MK; ierobežotas iespējas saņemt kredītu, 
utt. Vienlaikus LPS pauž gandarījumu, ka tika ņemti vērā LPS priekšlikumi Koncesiju 
likumprojekta izstrādes gaitā.  

Ekonomikas ministrija kopīgi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru sniedz 
konsultatīvo atbalstu valsts un privātās partnerības projektu ieviešanā un aicina pašvaldības uz 
aktīvu sadarbību. Vienlaikus aicinām LPS uz ciešāku dialogu koncesiju jautājumā un sniegt 
konkrētus priekšlikumus, ja nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, lai šādi projekti tiktu 
īstenoti arvien vairāk. 
 

5. Par bezsaimnieka elektrotīkliem un veicamajiem pasākumiem to legalizācijā, par ielu 
apgaismojuma tīklu īpašuma tiesībām. 
 

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka pašvaldībām aktuāls jautājums ir bezīpašnieka 
elektrotīkli - šobrīd tos neviens neapkalpo un to tehniskais stāvoklis var apdraudēt trešās personas 
dzīvību un veselību.  

EM norāda, ka sadarbībā ar AS „Latvenergo” ir izvērtēti vairāki problēmas risinājumu 
varianti. Kā optimālāko risinājumu ministrija piedāvā - aicinām pašvaldības identificēt to 
teritorijās esošos bezīpašnieka tīklus un iesniegt šo informāciju Ekonomikas ministrijā, pēc tam 
Energoinspekcija veic to apsekošanu un dod slēdzienu par to tālāku ekspluatāciju, tad EM rosina 
Sadales sistēmas operatoram (AS „Latvenergo”) izstrādāt un īstenot speciālu investīciju 
mērķprogrammu šo tīklu pakāpeniskai aizvietošanai.  

LPS piekrīt EM piedāvātajam situācijas risinājumam. 
 

Tāpat Ekonomikas ministrija ir veikusi rūpīgu situācijas analīzi, kas attiecas uz ielu 
apgaismojuma tīklu īpašuma tiesībām. Ministrijas priekšlikums situācijas uzlabošanai - 
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pašvaldībām atpirkt no AS ”Latvenergo” ielu apgaismojuma tīklus, atpērkot tos pa daļām - sākot ar 
tiem, kuru bilances vērtība šobrīd ir viszemākā. 

LPS kā vienu no iespējamiem risinājumiem piedāvā izslēgt tos no AS „Latvenergo” 
statūtkapitāla un ar MK lēmumu nodot tos pašvaldībām. EM norāda, ka šāda procedūra būtu ļoti 
sarežģīta un laikietilpīga, kā arī šāda rīcība būtu jāsaskaņo ar visiem AS „Latvenergo” kreditoriem. 
LPS pauž sapratni un atbalsta piedāvāto risinājuma variantu. 

 
6. Par Latvijas situācijai atbilstoša sabiedriskā pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi 

(koncepcija un likumprojekts). 
 

Ekonomikas ministrija informēja, ka Ministru kabinetā ir atbalstīts risinājums, kas paredz 
izveidot centralizētu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmu. Tajā lēmumus pieņem 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome, savukārt informācijas iegūšanu, 
izvērtēšanu, lēmumu sagatavošanu un kontroli nodrošina izpildinstitūcija, kuras sastāvā ietilpst arī 
reģionālas filiāles.  

Latvijas Pašvaldību savienība pauda noliedzošu attieksmi pret šādu variantu, uzsverot 
nepieciešamību pēc decentralizētas pieejas tarifu noteikšanai, pakalpojumu sniegšanas 
licencēšanai, strīdu izskatīšanai un pakalpojumu atbilstības uzraudzībai. LPS sniegusi jau vairākus 
priekšlikumus likumprojektam. 

EM norāda, ka centralizēta pieeja nepieciešama, jo vairākās pašvaldībās nav skaidri 
noteikta šo pakalpojumu sniegšana; mazās pašvaldībās ir Komunālās daļas, kas nodrošina šo 
pakalpojumu sniegšanu.  

LPS norāda, ka nav pieņemams risinājums visās pašvaldībās tagad dibināt 
komercsabiedrības šādu pakalpojumu sniegšanai, jo infrastruktūra ir pašvaldības īpašums. 

Tikšanās laikā tika panākta vienošanās turpināt darbu pie likumprojekta „Grozījumi likumā 
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” pilnveidošanas, aktīvi iesaistot arī LPS. 

 
7. Par likumprojektu „Tirdzniecības organizēšanas likums”. 

 
Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs informē Latvijas Pašvaldību savienību, ka EM jau 

pārtraukusi likumprojekta „Tirdzniecības organizēšanas likums” tālāko virzību. Šobrīd pieņemts 
lēmums turpināt diskusiju ar visdažādākajiem sadarbības partneriem (uzņēmējiem, nevalstiskajām 
organizācijām) par šāda likumprojekta nepieciešamību un tajā iekļaujamām normām.   

Latvijas Pašvaldību savienība atbalstīja šādu rīcību, norādot, ka arī pašvaldībām ir būtiski 
iebildumi pret likumprojekta pašreizējo redakciju. 

 
8. Par Privatizācijas pabeigšanas likuma normu realizāciju valstī. 

 
EM informē, ka 2005.gada 1.septembrī stājās spēkā Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums (turpmāk – 
Privatizācijas pabeigšanas likums), kurš nosaka nosacījumus, kā veiksmīgi pabeigt privatizācijas 
procesu un nodrošināt privatizācijas sertifikātu izmantošanu. 

 
LPS pārstāvji norādīja, ka galvenās problēmas ar Privatizācijas pabeigšanas likuma normu 

piemērošanu pašvaldībām ir: 
1. ierobežojumi neapbūvētā zemesgabala iznomāšanā – neapbūvētu zemesgabalu var iznomāt 

līdz 12 gadiem, kas rada pašvaldībai problēmas sadarboties ar privātpersonām realizējot 
sabiedriski nepieciešamus projektus; 

2.   ierobežojumi trīs gadus atsavināt nekustamo īpašumu, ko pašvaldības atsaka nodot 
privatizācijai. Piemēram, pašvaldībai piederošu zemesgabalus, kas nepieciešams, lai veiktu 
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apmaiņu pret līdzvērtīgu zemesgabalu, kur paredzēts būvēt būves pašvaldības funkciju 
izpildei. 
 
Ekonomikas ministrija informē, ka pašvaldību definētajām problēmām ir iespējami vairāki 

risinājumi, kas saistīti ar privātās - publiskās partnerības izmantošanu, kā arī sistemātisku un 
precīzu administratīvo lēmumu pieņemšanu. 

LPS aicina EM vairāk skaidrot privatizācijas pabeigšanas procesa norisi. EM apņemas 
sagatavot un nosūtīt LPS viedokli par Privatizācijas pabeigšanas likuma normu piemērošanu. 

 
9. Par Būvniecības nacionālās programmas aktualizāciju. 

 
EM informē, ka Būvniecības nacionālā programma 2002.-2012.gadam (BNP) akceptēta 

MK 2002.gada 20.augustā. BNP galvenais mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgas būvniecības 
attīstību. Katru gadu līdz 30.maijam tiek aktualizēts BNP pasākumu plāns Programmas noteikto 
mērķu īstenošanai līdz 2012.gadam. 
 Aktualizējamais BNP pasākumu plāns ir saskaņots ar valsts sekretāru sanāksmē 
noteiktajām institūcijām un ar Latvijas Būvniecības padomi. Pamatojoties uz saņemtajiem 
priekšlikumiem plānā iekļauti jauni pasākumi saskaņā ar ministriju rīcības plāniem 2006.gadam un 
izstrādātajām darbības stratēģijām 2007.-2012.gadam. Pasākumu plānā iekļauti Latvijas 
Pašvaldību savienības izteiktie priekšlikumi. 
  
 

10. Dažādi. 
 

 LPS norāda uz nepieciešamību risināt jautājumu par sašķidrinātās naftas gāzes apgādes 
problēmām sadzīves patēriņam reģionos, kur nav pieejama dabas gāze. 
 EM apņemas veidot darba grupu, kurā tiks pieaicināti arī LPS pārstāvji, lai kopīgi rastu 
optimālāko risinājumu situācijai, kāda veidojas sašķidrinātās gāzes tirgū. 

 
 

 
 
LR ekonomikas ministrs 
A.Štokenbergs 
 
 
LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs 
K.Gerhards 
 
 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs 
A.Jaunsleinis 
 
 


