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Komitejas darbība un sastāvs

72 komitejas locekļi, no kuriem 58 ir 
politiķi

Komiteju vada  priekšsēdētājs 

2 priekšsēdētāja vietnieki  

Sēdes parasti notiek trešajā mēneša 
trešdienā, plkst 13.00 

Komitejas darbu koordinē LPS 
padomnieks A.Salmiņš, 

papildus jautājumus savas kompetences 
ietvaros sagatavo 

padomnieks enerģētikas jautājumos 
Andris Akermanis. 

padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane. 

Publisko iepirkumu jautājumos –
iepirkumu specialiste Daina Dzilna 



Komitejas sadarbības partneri 

- Latvijas Lielo pilsētu asociācija

- Reģionālo attīstības centru apvienība

- Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija

- Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija

- Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu

asociācija,

- Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

- Latvijas Tirgotāju asociācija

- Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju alianse

- BIM asociācija

- Būvinženieru asociācija



Satiksmes ministrija 
Autoceļi

Sabiedriskais transports

Elektroniskie sakari

ES aktivitātes

Nozares stratēģiskie jautājumi

Sarunas 2 reizes gadā ar ministriju, darba
grupas

Sadarbība ar Ministrijas padotībā esošās valsts
pārvaldes iestādēm un kapitālsabiedrībām

-valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija

valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes
drošības direkcija";

valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi";

valsts akciju sabiedrībā "Latvijas autoceļu
uzturētājs";

valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš";

valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Pasts";

Tuvākie risināmie jautājumi – mērķdotācijas
autoceļiem un ielām, budžets,



Ekonomikas ministrija
• Būvniecība

• Mājokļu politika

• Enerģētikas politika

• Privatizācijas politika

• Tautsaimniecības struktūrpolitika;

• Industriālā politika, komercdarbība

• Tūrisma politika

• Statistika

• ES aktivitātes

• Nozares stratēģiskie jautājumi

Sadarbība ar 

• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisiju

• Konkurences padomi

• valsts būvniecības kontroles biroji

• Pārstāvniecība Tautsaimniecības padome,
Būvniecības konsultatīvā padomē



LPS mājokļu politikas tīkls

Pārstāvniecība 

• Dalībnieku skaits - 68

• Pašvaldību skaits – 31

• Ekonomikas ministrija

• Latvijas namīpašumu 

apsaimniekošanas asociācija

• Pašvaldību kapitālsabiedrības – 7 



Mājokļu apakštīkls
• Mājokļu pieejamība definēšana

• Valsts atbalsta politikas instrumentu

izvēle – OECD

• Mājokļu apsaimniekošanas politika

• Pašvaldību interešu pārstāvniecība

likumprojektā

- Dzīvojamo telpu īres likums

• Grozījumi likumos

- Par palīdzību dzīvokļu jautājumu

risināšanā

- Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

- Dzīvokļu īpašuma likums

- Pašvaldību anketēšana



LPS mājokļu politikas problemātiskie uzstādījumi 

Pamattēmas: Problemātika

Kopīgi ar Ekonomikas ministriju definēt mājsaimniecības, kurām nepieciešams atbalsts 
mājokļu pieejamības nodrošināšanai
izstrādāt priekšlikumus efektīvam atbalsta instrumentu 
kompleksam mājokļu pieejamības nodrošināšanai Latvijā:
3 atbalsta mehānismi īres mājokļu pieejamības veicināšanai
1 atbalsta instruments, lai veicinātu mājokļu pieejamību 
ģimenēm ar bērniem

Mājokļu pieejamība no pašvaldību 
viedokļa 

Kādai jābūt mājokļu politikai, lai :
- piesaistītu cilvēkresursus
- stimulētu mājokļu tirgu
- piesaistītu privātā un publisko kapitālu 
- labo piemēru analīze 

Iespējamie valsts atbalsta veidi 
Kapitālsabiedrība kā sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzēja īres fonda 
attīstībā  

- -Granti, aizdevumi, kapitālsabiedrību iesaiste, ilgtermiņa 
aizņēmumi , koncesija ,PPP 
Finanšu shēmu un valsts atbalsta veidu analīze

Pašvaldību interešu pārstāvniecība Likumprojekti – Dzīvojamo telpu īres likums, grozījumi likumā 
‘’ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ 



Iekšlietu ministrija

Pašvaldības policija, sadarbība
ar Valsts policiju

Ugunsdzēsība, sadarbība ar
VUGD un BUB, pašvaldību
formējumi

Civilā aizsardzība, normatīvie
akti un plāni

Valsts materiālās rezerves

Izaicinājumi

Kārtības policija un
pašvaldību formējumi

CA pilnveidošana

Krīzes vadības centra izveide



Aizsardzības ministrija 
- Ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un

sadarbība ar pašvaldībām valsts
ģeodēziskā tīkla punktu
aizsardzības jautājumos

- Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas (ADTI) aprite
pašvaldībās

- Jaunsardzes kustība

- Pašvaldību loma visaptverošās
valsts aizsardzības sistēmā

- Nacionālo interešu objekta
statusu noteikšana militārajiem
poligoniem, militārajām bāzēm,
u.c. militārajiem objektiem.


