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Ministru kabineta uzdevums

• VARAM sagatavot normatīvā akta projektu par
grozījumiem Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma ciema statusa normās,
atbilstoši pašvaldību praksē jau izmantotajam
risinājumam, jo

✓ no reģistrētajiem 6319 ciemiem robežas pašvaldību
teritorijas plānojumos attēlotas tikai 1439 ciemos, vai
23%

✓ Pašvaldības neuzdrošinās anulēt ciema statusu vairāk
kā 4880 ciemiem, kuri neatbilst likumā noteiktajām
normām
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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 4880 ciemiem robežas nav
noteiktas, bet ciema statuss tām nav atcelts
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VARAM rīcība MK uzdevuma izpildē

• Izveidota darba grupa, kuras sastāvā iekļauti LPS, VZD un
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji

• Saņemti un analizēti 30 pašvaldību priekšlikumi par ciema
statusa jautājumiem

• Rīkotas darba grupas izbraukuma sēdes Dundagas novadā, un
Līvānu novadā

• Analizēti pētījumi par ciemiem Latvijā

• Pamatojoties uz darba grupas secinājumiem sagatavots
informatīvais ziņojums, kuru Ministru kabinets akceptēja un
uzdeva VARAM sagatavot grozījumus ciemu statusa normās
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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 kompaktu apbūvi

✓ ciemus kā lauku teritorijas daļas ar vienotu nosaukumu

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

Ierosinātās ciema statusa normas paredz divu veidu ciemus:

• kompaktas apbūves ciems – esoša vai plānota apdzīvota
vieta ar kompaktu apbūvi un pilsētvidei raksturīgiem
elementiem (ielas, centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija),
šādam ciemam novada teritorijas plānojumā nosaka ciema
teritorijas robežas, kā arī novada dome nosaka ciemā
ietilpstošās adreses un ciema nosaukumu;

• adresācijas ciems – vēsturiski izveidota apdzīvota vieta ar
kompaktu vai izklaidu apbūvi, bez pilsētvidei raksturīgiem
elementiem, kurai novada teritorijas plānojumā nenosaka
robežas. Šādam ciemam novada dome nosaka ciema
nosaukumu un ciemā ietilpstošās adreses, bet ciema statuss
kalpo tikai adresācijas sistēmai.
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Ierosinātās ciema statusa normas 

• Kompaktas apbūves ciemos likumprojekts
paredz piemērot Aizsargjoslu likumā
ciemiem paredzētās aizsargjoslu normas

• Adresācijas ciemos likumprojekts paredz
piemērot normatīvajos aktos par teritorijas
plānošanu, aizsargjoslu noteikšanu,
būvniecību, nekustamā īpašuma objektu
apgrūtinājumu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu, kadastrālo
uzmērīšanu, kadastra objektu reģistrāciju,
kā arī par saimnieciskās darbības veikšanu
lauku apvidus teritorijām noteiktās
prasības.
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Ierosinātās ciema statusa normas

• Likuma pārejas noteikumus paredzēts
papildināt ar normu, ka apdzīvotai vietai,
kas atbilst adresācijas ciema kritērijiem,
bet ciema statuss ir atcelts, novada dome
līdz 2020. gada 31. decembrim var
pieņemt lēmumu par ciema statusa
atjaunošanu

• Šāds ciema statusa regulējums sakārtos
likuma normas atbilstoši pašvaldību praksē
jau izmantotajam risinājumam, neradīs
papildus administratīvo slogu pašvaldībām
un Valsts adrešu reģistram, masveidā
grozot adreses saistībā ar ciema statusa
atcelšanu 4880 apdzīvotām vietām
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Paldies par uzmanību!
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