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Šajā atskaites perioda komitejas ikdienas darbu
organizējuši– padomnieks reģionālās attīstības
jautājumos Jānis Piešiņš, padomniece vides
jautājumos Gunta Lukstiņa un padomniece
lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe un
padomniece reģionālās attīstības jautājumos
Ivita Peipiņa.



Manai vietniecei Carnikavas novada pašvaldības vadītājai Daigai
Jurēvicai, Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam
Spridzānam, Kārsavas novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai,
Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam, Rūjienas
novada domes priekšsēdētājam Guntim Gladkinam, Talsu novada
domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Tropiņam, Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Fominam,
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Aivaram Troskam, Apes
novada domes priekšsēdētājai Astrīdai Harju, Vecpiebalgas novada
domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei, Mārupes novada
domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram, Beverīnas novada
domes priekšsēdētājai Cildai Purgalei un daudziem citiem.

Liels paldies maniem kolēģiem, kuri 
regulāri brauc uz komitejas sēdēm!



ŠĪ GADA SARUNAS AR VARAM

Sarunu norises laiks 27.aprīlis 2015. VARAM ministra K.Gerharda 
un LPS priekšsēža  A.Jaunsleiņa vadībā. 

Jautājumi: 

1. Pašvaldību, kurām nav pieejams ES fondu līdzfinansējums 
un pastāv aizņēmuma ierobežojums, attīstības iespējas.

2. Plašāka pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbības stimulēšanā, 
pamatojoties uz attīstības novērtēšanu.

3. Zemes pārvaldības likuma iedzīvināšana.
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ŠĪ GADA SARUNAS AR VARAM

4. Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide un valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide.

5. Elektroniskās pārvaldes attīstība un datu un sistēmu
savietojamība.

6. Ūdenssaimniecības attīstība, atbalsts ūdenssaimniecības
attīstībai aglomerācijās ar CE < 2000.

7. Pašvaldību lomas palielināšana sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomā.
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PLĀNOTĀS SARUNAS AR ZM

• Instrumenti lauku attīstības, t.sk., 
apdzīvotības un nodarbinātības,  veicināšanai

• Mazo zemes/meža īpašnieku un mazo 
komersantu kopdarbības formu attīstības 
veicināšana, iesaistot pašvaldību

• Lauku infrastruktūras (ceļi un meliorācija) 
uzlabošanas iespējas (ar šīs programmas kvotu grants 

ceļiem un 300 000 EUR meliorācijai max 1 projekta 
iesniedzējam kritisko situāciju kopumā neuzlabos!)

6



PLĀNOTĀS SARUNAS AR ZM

• Pašvaldību lomas palielināšana normatīvajos aktos 
bez finansējuma (Medību likums, Meliorācijas 
likums, darījumi ar LIZ, publiskie ūdeņi u.c.)

• Meža zemes un LIZ proporcija un teritorijas 
attīstības plāni (kādu gribam redzēt savu teritoriju?)

• Piekrastes, kā zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas,  
un iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas jautājumi, t.sk. 
Zvejniecības likuma un MKN pārskatīšana

• Vietējo Rīcības grupu nozīme lauku kopienu 
aktivizēšanā un mazās uzņēmējdarbības attīstīšanā.
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VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTO KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRI

Likuma „Par valsts budžetu 2015. gadam” paredz 919 739 euro
piešķiršanu VPVKAC izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības
centros

Šobrīd saskaņošanā ir Ministru kabineta noteikumu projekts
„Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta
dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidei”. VPVKAC tīkla izveidei un uzturēšanai ir paredzēts valsts
budžeta dotāciju piešķirt izveidošanas un aprīkošanas izmaksas,
kas ietver pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta telpu
pielāgošanu, projektēšanu, un būvdarbu veikšanu, kā arī
uzturēšanas izmaksas, kas ietver korespondences sūtīšanu un
kancelejas preces un klientu apkalpošanas speciālista darba
samaksu. 8



ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMS

Stājies spēkā, bet tajā daudz deklaratīvu normu, kas jāpiepilda MK 
noteikumos. 

Ļoti svarīgi atrast pareizos risinājumus:

• Kā nodrošināt piekļuvi katram īpašumam

• Zemes konsolidācijas jautājumi

• Publisko ūdeņu praktiska pārņemšana pašvaldību 
valdījumā un apsaimniekošana

• Jūras piekrastes joslas apsaimniekošana
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ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMS

Ko sagaidām no VARAM:

1. Konkrētu piedāvājumu likumdošanā  ieskicēto problēmu 
risinājumam

2. Papildus finansējuma piešķiršanu 2016. gada budžetā jūras 
piekrastes joslas apsaimniekošanai

3. VARAM atbalstu grozījumiem “Zvejniecības likumā”, 
noregulējot publisko ūdeņu apsaimniekošanas jautājumus

4. VARAM vadlīnijas publisko ūdeņu apsaimniekošanā, iezīmējot 
finansējumu arī ezeru un upju  apsaimniekošanai, un 
bezmaksas pieeju valsts datiem par ūdenstilpju pētījumiem, to 
stāvokli, atļauto un ierobežoto apsaimniekošanu
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ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA LIKUMS

Likumprojekts pieņemts Saeimā 2.lasījumā

Likums sašaurina pašvaldību tiesības un nerisina jautājumu par ES finansējuma 
piesaisti pievadu izbūvei,  

tā virzība saistīta  ar  Ex-ante nosacījumu izpildi,  lai pamatotu ES 
finansējumu ūdenssaimniecības attīstībai, taču finansējums šajā 
plānošanas periodā 5 reizes mazāks kā iepriekšējā  

Esam panākuši, ka: 

- iespējami plašākam jautājumu lokam jābūt risināmam ar pašvaldību 
saistošo noteikumu palīdzību, t.sk. 

- par centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu piesārņojuma 
raksturojošiem parametriem atbilstoši normatīvajiem aktiem vides aizsardzības 
jomā; 

- par lietus ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

11



ŪDENSSAIMNIECĪBAS JOMA

Risināmie jautājumi:
1. Panākt, ka VARAM

- savlaicīgi, sadarbībā ar visu grupu pašvaldībām, sagatavo no 
likumprojekta izrietošos MK noteikumus

- aktīvi risina jautājumu par indikatīvi papildus nepieciešamajiem 350 
milj. EUR ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu izbūvei visās 
aglomerācijās

- sagatavo lietus ūdeņu pārvaldes pamatnostādnes (mazināšana, 
novadīšana, attīrīšana u.c.)

- risina jautājumu par divpakāpju tarifu ieviešanas iespējām 
pašvaldībās, kuras to vēlas 
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GROZĪJUMI 
«ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LIKUMĀ»

Pieņemti Saeimā 2015.gada aprīlī, stāsies spēkā ar š.g.
1.jūliju

Pašvaldības kopā katrā atkritumu apsaimniekošanas
reģionā (AAR) lems par atkritumu savākšanu, dalītu
vākšanu, šķirošanu, sagatavošanu pārstrādei,
sagatavošanu apglabāšanai un apglabāšanu, kā arī
jānolemj par infrastruktūras izvietošanu teritorijā un
jāizvēlas saimnieciski izdevīgākais apsaimniekošanas
modelis (jau šobrīd lieliski līdzās pastāv gan privātā,
gan publiskā uzņēmējdarbība) un jāatrod optimālākā
finansēšanas kārtība.
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ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Risināmie jautājumi:

Kopā ar VARAM    sagatavot un virzīt jaunus grozījumus AAL par 
maksas pārstrukturēšanu un pilnvarot pašvaldības noteikt maksu 
par sadzīves atkritumu savākšanu teritorijā (pieļaujot atšķirīgas 
metodes, bet saglabājot principu, ka atkritumu radītājs maksā)
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AKTUALITĀTES    SAEIMĀ

Likumprojekts «Grozījumi “ADMINISTRATĪVO TERITORIJU
UN APDZĪVOTO VIETU LIKUMĀ”».

Tā kontekstā tiek aktualizēts jautājums par reģionālās
pārvaldes attīstības jautājumiem.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija uzdeva
VARAM sagatavot secību un paveicamos uzdevumus
Saeimas un VARAM kopīgai darba grupai šo jautājumu
risināšanai tuvākajā laikā
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Pašvaldībām iezīmētais ES fonda finansējums 2014.-2020 

gados (606 milj. EUR)

Vēl pašvaldībām 

pieejamais ES fonda 

finansējums

• e-pakalpojumi;

• plūdu risku mazināšana; 

• atkritumi;

• ūdenssaimniecība;

• un citi 

59,02

236,52

31,39

138

15

126

Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībā Degradēto teritoriju revitalizācija

Pašvaldību energoefektivitāte Vispārējā izglītība

Piekrastes attīstība Lauku apvidi (grants ceļi)



Pašvaldību investīcijām nepieciešamais finansējums 
1,5 miljardi EUR (NAP)



AIZVIEN NETIEK PAREDZĒTS FINANSĒJUMS 
VALSTS INVESTĪCIJU PROGRAMMAI

Sarunās LPS prasība VARAM –

2016.gada budžetā paredzēt finansējumu
Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa
noteikumiem Nr. 207 „Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķir mērķdotācijas
investīcijām, kā arī to izlietošanas un
uzraudzības kārtība” izpildei

tika noraidīta
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?

Valsts investīciju programma

+

NATO nauda!
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Paldies par uzmanību!


