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Politiķiem diskusijās formulēt 
pašvaldību viedokli

Uzklausīt valsts politikas 
veidotājus, NVO u.c., 

diskutēt par dažādiem 
jautājumiem, meklēt 

risinājumus

Mērķis

Vide

Attīstība

Klimats

Sadarbība



ZMVARAM

Izskatāmie jautājumi

• Reģionālā un lauku attīstība

• Sabiedrības līdzdalība

• e–pārvalde
• Publisko pakalpojumu sistēma

• ES fondu stratēģiskais ietvars un investīcijas

• Pašvaldību attīstība

• Teritorijas attīstības plānošana

• Dabas un vides aizsardzība

• Klimata pārmaiņas

• Ūdeņu pārvaldība

• Atkritumu saimniecība

• Lauksaimniecība un lauku 
attīstība, t.sk.meliorācija,     
augu un dzīvnieku 
aizsardzība, pārtikas 
nodrošināšana

• Zvejniecība

• Mežsaimniecība

• Vietējās iniciatīvas (LEADER)
pasākumi



VARAM,ZM

Jaunās politikas, 
priekšlikumi 

normatīvajiem 
aktiem vai 

būtiskiem to 
grozījumiem 
(informatīvie 

ziņojumi, 
pamatnostādnes, 

likumprojekti, 
MK noteikumi 

u.c.)

Komiteja

Diskusijas, 
pašvaldību 
politiskā 
viedokļa 
formulēšana

Padomnieki

Viedokļu 
aizstāvēšana 

normatīvo aktu 
saskaņošanas 
procesā, t.sk., 

Ministru 
kabineta sēdēs 

un Saeimas 
komisijās un  

apakškomisijās, 
darba grupās, 
uzraudzības 
grupās u.c.



Komitejas tehniskās darbības 
nodrošināšana

Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos, 
atbildīgā par komitejas darba nodrošināšanu,
tālr.: 29197608, e-pasta adrese: ivita.peipina@lps.lv

Sniedze Sproģe, padomniece lauku attīstības jautājumos,
tālr.: 29457537, e-pasta adrese: sniedze.sproge@lps.lv

Sandra Bērziņa, padomniece vides aizsardzības jautājumos,
tālr.: 26527258, e-pasta adrese: sandra.berzina@lps.lv

mailto:ivita.peipina@lps.lv
mailto:sniedze.sproge@lps.lv
mailto:sandra.berzina@lps.lv


Komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu

Komitejas sēdes notiek reizi mēnesī

Mēneša pirmā trešdiena plkst.13.00



Nozīmīgākie komitejā skatītie jautājumi

• Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.

• Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.

• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, ar 
pašvaldību reformu saistītie praktiskie jautājumi

• Latviešu vēsturisko zemju likums

• Reģionu jautājums, t.sk. konceptuālais ziņojums "Par 
administratīvo reģionu izveidi" 

• Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā un ar 
to saistītajos normatīvajos dokumentos 

• Pašvaldību likums

• Konceptuālais ziņojums “Par jaunu valsts pārvaldes 
pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu”



Pieejamais finansējums pašvaldībām:

• Taisnīgas pārkārtošanās fondā

• Atjaunošanas un noturības veicināšanas 
mehānisma plānā

• Modernizācijas fondā

• Papildu finansējums ES fondu 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda pasākumiem

• ES fondu Darbības programmā Latvijai 2021.-
2027.gadam 

Nozīmīgākie komitejā skatītie jautājumi



Nozīmīgākie komitejā skatītie jautājumi

Jautājumi, kas skar atkritumu apsaimniekošanas 
reformu, t.sk.: 

• Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 
2021.-2028.gadam 

• Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā un MK noteikumos



Nozīmīgākie komitejā skatītie jautājumi

• Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027. 
gadam

• Klimata politika

• ES nozīmes biotopu kartēšana 

• Kompensācijas par saimnieciskās darbības 
aprobežojumiem ĪADT

• Zemes dzīļu apsaimniekošana

• Publisko ūdeņu apsaimniekošana



Tautsaimniecības un Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas apvienotās sēdes

• nozaru sadarbība plūdu draudu gadījumā un 
civilās aizsardzības komisiju darbības principi 
un iespējamā organizatoriskā struktūra pēc 
administratīvi teritoriālās reformas

• ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu 
nodrošināšana



Informātikas jautājumu apakškomiteja

• Uzsvars uz IKT problemātiku likumdošanas 
jautājumos un piemērošanu praksē

• Sadarbības un labās pieredzes apmaiņas 
iespējas

• Kopīga platforma viedokļu apzināšanai, 
informācija un aktualitātes 

Guntars Krasovskis, 
padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos
tālr.: 29104238, e-pasta adrese: guntars.krasovskis@lps.lv



Vides jautājumu sadarbības tīkls

Mācīties salīdzinot

2020.

• Dabā balstīti risinājumi pilsētvides atveseļošanai, notekūdeņu 
un lietusūdens attīrīšanai

• Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (4 reģionālie semināri)

• Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos ( 5 
reģionālie semināri, ekspertu atziņas un mācību materiāls 49 
videorullīšos)

• Par darba organizēšanu atbild:

padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe 
padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

1. Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu un 
citiem finanšu atbalsta mehānismiem ATR mērķu sasniegšanai

Puses vienojās: 

• Pieņemt zināšanai, ka MK ir paredzējis “Investīciju programma 
autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanai” sākotnēji noteiktā apjomā (300 000 000 euro), 
izskatīt jautājumu par papildu finansējuma 115 794 000 euro 
apmērā piešķiršanu 2022.-2023.gadā, t.sk. 2022.gadā – 57 897 
000 euro, 2023.gadā – 57 897 000 euro no valsts budžeta.

• Pieņemt zināšanai, ka no ES Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna 92 300 000 euro finansējums ir paredzēts 
autoceļu attīstībai.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

Puses nevienojas, LPS uztur savas prasības

• Jāsagatavo jauna valsts investīciju programma pašvaldību 
autoceļu attīstībai novados, kas papildinātu valsts autoceļu 
programmu, nodrošinot savienojumus pagastiem un novada 
pilsētām ar  valstspilsētām un novadu centriem.

• Nepieciešams izstrādāt atbalsta instrumentus transporta 
sektora zaļināšanā un uzlādes infrastruktūras izveidē.

• Nepieciešama jaunu atbalsta instrumentu izveide videi 
draudzīgu autobusu, sadzīves atkritumu mašīnu un citas 
tehnikas, kas darbināmi ar ūdeņradi,  elektro baterijām, vai 
biogāzes iegādei, gan arī to apkalpošanai nepieciešamās 
uzlādes infrastruktūras izveidei. Atbalsts zaļās uzlādes 
jautājumam ir saistīts ar pašvaldību pakalpojumu sniegšanu 
administratīvi teritoriālās reformas mērķu īstenošanas 
kontekstā.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

2. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 
pārvaldība, tostarp pasākumi jūras piekrastes 
sauszemes daļas noteikšanai. 

Puses vienojas: 

Darba grupas ietvaros rast risinājumu un vienoties 
par modeli attiecībā uz iekšējo ūdeņu un jūras 
piekrastes apsaimniekošanu un finansēšanu.



3. Atkritumu apsaimniekošanas jautājumi.

Puses vienojas:

• Uzsākt veidot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas 
centrus (RAAC) reizē ar atkritumu apsaimniekošanas 
reģionālo plānu izstrādi, ciktāl tas iespējams.

• Noteikt pārejas periodu līdz esošo līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotājiem termiņu beigām, ja tas ir nepieciešams.

• Izvērtēt pašvaldību saistības, to pārņemšanu un pienākumus, 
veidojot jaunos AAR un RAAC.

LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

Puses nevienojas, LPS uztur savu prasību:

• Investīcijas atkritumu saimniecības attīstībai līdz 2035.gada ir 
aprēķinātas 548 765 100 euro (7.3.tab.Investīciju vajadzību 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā apkopojums, 
AAVP 2021.-2028., AAVP 6.pielikums), bet šajā periodā no ES 
fondu finansējuma ieplānoti tikai 103 530 000 euro. LPS uztur 
prasību VARAM kopā ar pašvaldībām atkritumu 
apsaimniekošanas reģionos  izvērtēt nepieciešamo 
iztrūkstošo  investīciju finansējuma apjomu atkritumu 
apsaimniekošanas reformai. 



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

4. Valsts līdzfinansējums pašvaldību koprisinājumu 
uzturēšanai. 

Puses vienojas:

Pēc projektu noslēgšanas Ventspilij un Rīgai iesniegt VARAM 
saskaņojumam pamatotu pieprasījumu par uzturēšanas 
izmaksu daļu, kuras saturs atbilst lēmumiem par uzturēšanas 
izmaksu sadalījumu starp pašvaldībām un valsti. VARAM pēc 
saskaņošanas virzīs šos pieprasījumus uz MK.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

5. Nākamā plānošanas perioda (2021‒2027) ERAF 
finansējuma piešķiršana pašvaldību IKT projektam  
(-tiem).

Puses vienojas:

Plānotās aktivitātes pirms to uzsākšanas un ieviešanas 
gaitā, apspriest ar pašvaldību pārstāvjiem, 
izmantojot LPS piedāvātās darbu grupu platformas.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

6. Reģionālā attīstība un plānošana: administratīvie reģioni, to 
funkcijas un reģionālā attīstība, tās īstenošanas atbalsts, t. 
sk. Reģionālās politikas pamatnostādņu īstenojamie 
pasākumi, t.sk. reģionālo centru izvērtējums.

Puses vienojas: 

• Pirms likumprojekta “Par administratīvajiem reģioniem” 
izstrādes darba grupas izdiskutēt jautājumus par to 
funkcijām, finansējumu un to juridisko statusu.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.
• VARAM sagatavos sanāksmi par funkcionālo teritoriju lomu 

ANM un daudzgadu finanšu līdzekļu piešķiršanā, piesaistot 
plānošanas reģionus un LPS, lai izstrādātu papildus atbalsta 
instrumentus infrastruktūras sakārtošanā lauku teritorijās, 
VARAM  un  LPS sniedz priekšlikumus Zemkopības ministrijai 
Latvijas Lauku programmas 2021-2027.g. ietvaros.

• Esošo sadarbības formātu ietvaros turpināt diskusiju un rast 
risinājumu līdzsvarotai visu  pašvaldību administratīvo 
teritoriju attīstībai.

• VARAM aktualizēt katra attīstības centra esošās un 
potenciālās priekšrocības.

• Pēc pašvaldību vēlēšanām izveidot darba grupu ar pašvaldību 
līdzdalību jautājumā par administratīvo reģionu izveidošanu 
saistībā ar Latvijas dalījuma NUTS2 reģionos maiņu.



LPS un VARAM sarunas 12.05.2021.

7. par atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem
mājsaimniecībās

Puses vienojas

• VARAM sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām izvērtēt
iespējamos risinājumus, lai pašvaldības līdzfinansējuma
saņēmējiem neveidotos nodokļu parāds, kas mazinātu
interesi par līdzfinansējumu un apgrūtinātu vides mērķu
sasniegšanu.

• VARAM izvērtēt iespējas sagatavot vadlīnijas saistošo
noteikumu izstrādei par līdzfinansējuma piešķiršanu
pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem
ierīkošanai.

8. aktuālie un neatrisinātie jautājumi saistībā ar jaunām ES



Paldies par uzmanību!


