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Ministru kabineta uzdevums

• VARAM izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus normatīvajos
aktos, lai nodrošinātu mazo ciemu nosaukumu saglabāšanu, jo:

✓ no reģistrētajiem 6437 ciemiem robežas pašvaldību teritorijas
plānojumos attēlotas tikai 2123 ciemos, vai 32%

✓ Pašvaldības neuzdrošinās anulēt ciema statusu vairāk kā 4000
ciemiem, kuri neatbilst likumā noteiktajām normām
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Kāpēc šāda situācija radusies

• VARAM 1998. gadā pasūtītais pētījums ieteica apmēram 8000

apdzīvotām vietām noteikt ciemu statusi

• Minētais pētījums tika nosūtīts pašvaldībām ar lūgumu izvērtēt un

pieņemt lēmumus

• Saeima ar likumu 2001. gadā noteica, ka ciema statusu

apdzīvotai vietai piešķir un atceļ pašvaldība

• Pašvaldības pieņēma lēmumus par ciema statusa piešķiršanu ap

7500 apdzīvotām vietām
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Kāpēc šāda situācija radusies

• RAPLM 2005. gadā izstrādāja grozījumus ATAV likumā, ka
pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka ciema robežas,
Saeima likumprojektu pieņēma

• Likumprojekta izstrādē netika ņemti vērā ģeogrāfu pētījumu
secinājumi par Latvijas ciemu lielo dažādību, nebija arī likuma
normām paredzēti pārejas noteikumi

• Minēto likuma normu realizācija bija paredzēta veikt,
izstrādājot pašvaldību teritorijas plānojumus

• Vairāk kā 10 gados nav izdevies realizēt minētās likuma
normas. Lai gan vairāk kā 2000 apdzīvotām vietām pašvaldības
ir atcēlušas ciema statusu, tomēr 4000 ciemiem robežas nav
noteiktas un ciema statuss tām nav atcelts
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VARAM rīcība MK uzdevuma izpildē

• Izveidota darba grupa, kuras sastāvā iekļauti LPS, VZD un
LĢIA pārstāvji

• Saņemti un analizēti 30 pašvaldību priekšlikumi par ciema
statusa jautājumiem

• Rīkota viena darba grupas izbraukuma sēde Dundagas
novadā, plānota vēl viena izbraukuma sēde Līvānu novadā

• Analizēti pētījumi par ciemiem Latvijā

• Pamatojoties uz darba grupas secinājumiem sagatavots
informatīvais ziņojums un 17.augustā izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē (VSS-896)
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Informatīvā ziņojuma secinājumi

• Latvijā ciemi ir ļoti atšķirīgi pēc iedzīvotāju skaita,
infrastruktūras, apbūves blīvuma, apdzīvotības rakstura

• Nosakot ciema statusa normas līdz šim netika ņemtas vērā
vēsturiski veidojusies ciemu faktiskā situācija un par ciemiem
veikto pētījumu secinājumi

• Novadu iedzīvotāji un pašvaldības vēlas saglabāt vēsturisko
ciemu sistēmu, kuru izmanto adresācijā kā orientieri palīdzības
dienesti, kā arī iedzīvotāji ikdienas saziņā

• Esošais normatīvo aktu regulējums jau desmit gadu laikā nav
devis iespēju atrisināt jautājumu par Valsts adrešu reģistrā
iekļauto ciemu atbilstību likuma prasībām
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Informatīvā ziņojuma secinājumi

• Daudzas novadu pašvaldības teritorijas plānojumos ir noteikušas
divu veidu ciemus –

✓ ciemus ar koncentrētu apbūvi

✓ ciemus kā lauku teritorijas daļas ar vienotu nosaukumu

• Nepieciešamas precizēt likumā ciema statusa normas, nosakot kā
ciemi ir lauku apdzīvota vieta ar vēsturiski vienotu kompaktu vai
izklaidus apbūvi un apvienojošu nosaukumu, ciemu robežu
noteikšanas prasību saglabājot tikai ciemiem ar koncentrētu
apbūvi un ciemiem pie jūras, kā arī jaunveidojamajiem ciemiem

• VARAM sadarbībā ar AM, TM un LPS nepieciešamas sagatavot
grozījumus likuma normām par ciemiem, kuru realizācija nerada
papildus administratīvo slogu un sakārto likuma normējumu
atbilstoši pašvaldību praksē jau pielietotajiem risinājumiem
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Informatīvā ziņojuma secinājumi

Lai risinātu jautājumu par izzūdošo ciemu vietvārdu 
saglabāšanu likumā būtu iekļaujama norma –

ja ciema statuss apdzīvotai vietai atcelts, tad bijušā ciema
nosaukumu var izmantot šī senciema teritorijas
apzīmēšanai, sabiedriskā transporta pieturvietu
nosaukumiem, kā arī viensētu un citu senciema teritorijā
esošo objektu nosaukumu veidošanā.
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Paldies par uzklausīšanu
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