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Autoceļu problemātika

• Valsts autoceļa fonda atjaunošana, vienlaicīgi izstrādājot

valsts investīciju programmu valsts vietējo ceļu sakārtošanai.

• Jānodrošina pašvaldību mērķdotāciju ikgadējs pieaugumu 10-

15 % apjomā pret esošo finansējumu.

• Sarunās par daļu no valsts vietējo ceļu nodošanu pašvaldībām:

- jāvienojas par valsts līdzfinansējuma apjomu un termiņu;

- gan pašvaldībām, gan valstij jāturpina dialogs, lai atrastu

optimālu valsts vietējo autoceļu pārvaldes modeli;

- katra pašvaldība pieņem lēmumu individuāli;

- jāizstrādā procedūra kā daļa no vietējiem ceļiem nododami

valdījumā citām personām.
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Finansējums valsts un pašvaldību autoceļiem
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Sabiedriskais transports - kam kalpot budžeta 

ietvaram vai iedzīvotāju vajadzībām?

Mūsu valstī joprojām nav skaidri sabiedriskā

transporta plānošanas principi ne pašreiz, ne

pirms jaunu konkursu izsludināšanas 2021-2030.

gadam.

Uzskatām, ka vispirms nepieciešams:

• pamatots ekonomisks izvērtējums esošajai

sistēmai;

• sabiedrisko transporta apjomu konkursa

nolikumā pamatot ar attīstības plānošanas un

politikas dokumentiem, kā arī ar ilgtermiņa

nozares attīstības stratēģiju;

• to nedrīkst plānot atbilstoši budžeta ietvaram.
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Kas būtu jāmaina Būvniecības likumā 

• Būvniecības likumā jānosaka precīza atbildība - par katru procesu ir viens

civiltiesiski atbildīgais un precīza kompetences robeža = Civiltiesiskās

apdrošināšanas nodrošināšana.

• Jānovērš mēģinājumi uzlikt pasūtītājam atbildību par visiem būvniecības

procesa laikā trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

• Jānodefinē būvvalžu un būvinspektoru atbildība.

• Jānosaka rīcība patvaļīgas būvniecības gadījumos.

Valsts institūciju atbildības precizēšana:

• Jāizvērtē iespēju VUGD iesaistīt un sniegt savu vērtējumu pie būvniecības

nosacījumu izpildes projekta stadijā.

• Pašvaldības spiestas veikt Valsts vides dienesta funkciju - apstiprināt uz

būvprojekta ģenerālā plāna, ka izdoto tehnisko noteikumu prasības ievērotas.

• Valsts būvniecības biroja kompetence - ekspertīžu organizācija un strīdu

izšķiršana.
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Būvvaldes un būvinspektoru kompetences 

noteikšanas problemātika
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• Vai būvvaldēm jāpārbauda visi vides pieejamības jautājumi vai tikai

atkāpes no projekta.

• Valsts pārvaldes iekārtas likums nerunā par proporcionalitātes

principiem: Alternatīva Nr.1 - ievērot proporcionalitāti.

• Alternatīva Nr.2 - visas procedūras sīki detalizēt un reglamentēt.

• Būvvaldēm nav jāanalizē būvju konstruktīvie risinājumi, par to pilnībā

atbildība jāuzņemas būvprojekta autoram.

• Vai būvinspektors ir tiesīgs neredzēt būvobjektā, ka konkrēta

konstrukcija neiztur slodzi, vai ievērojam principu - skaņojam ko

redzam.
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Māja - kuģis mums jau ir, varbūt...
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Mūsu priekšlikumi 

• Jānosaka papildus regulējums likumā “Par

ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

noteiktajam tiesiskajam režīmam, jo nepieciešama

operatīva rīcība arī tajos apstākļos, kad pastāvot

stihiskām nelaimēm ir radīti būtiski materiālie un

finansiālie zaudējumi, kas pārsniedz atbildīgo

valsts un pašvaldību institūciju ikdienas spējas

operatīvi reaģēt uz apdraudējumu.

• Mūsu priekšlikumi iesniegti VARAM un Iekšlietu

ministrijai.

• Par nepieciešamību veikt izmaiņas Civilās

aizsardzības un katastrofu likumā esam

informējuši Nacionālo drošības padomi un

Valdību, bet......
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Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldība -

meklējam ģenerāli 

• Valsts institūcijām nav rīcības plāna katastrofu pārvaldības koordinēšanā.

• Nav spēkā Valsts civilās aizsardzības plāns, nav noteikta skaidra kārtība kādā

pašvaldību CA komisijas plāni tiks integrēti Valsts CA plānā.

CA sistēmu jāvada un pašvaldību CA plāni jāizstrādā VUGD, ģenerālis vēl līdz

šim nav pieteicies.
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Kāpēc atbalstījām Īres likumprojektu?   

• Ilga tiesvedība - bezstrīdus piespiedu

izpilde.

• Investīciju trūkums - īres maksas

metodikas maiņa.

• Īres tirgus atvēršana.

• Pašvaldības saglabā ekskluzīvas tiesības

noteikt īres maksas.

Risks: jāparedz kompensāciju mehānismi

atsevišķām iedzīvotāju grupām,

denacionalizēto māju īrnieku problēma.
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Organizēsim plašu diskusiju Mājokļu tīkla

ietvarā, pirms otrā lasījuma Saeimā.



Esam rosinājuši un atbalstījuši Valsts atbalsta programmas

mājokļu pieejamībai 
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- Mājokļu pieejamības nosacījums - izdevumi

mazāk kā 30% no mājsaimniecības

ienākumiem.

- Atbalsta programma īres namu būvniecībai.

- Valsts atbalsta programma mājokļa iegādei,

paredzot garantijas izsniegšanu ne tikai

jaunām ģimenēm, bet arī kvalificētiem

speciālistiem.

Jārisina:

- Jāatjauno valsts atbalsts denacionalizēto namu

īrniekiem, iespējams arī citām grupām, ja īres tirgus tiks

strauji atvērts.

- Programma esošā dzīvojamā fonda saglabāšanai.

Pieejama 
54% 

Pieejams 
20%

Pieejams
50%
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Enerģētika un energoefektivitāte

Ēku siltināšana: esam sagatavojuši priekšlikumus par aktivitātes 4.2.1.1.
noteikumiem - rezultātā sākotnējie noteikumi ir maksimāli mīkstināti,
pieļaujot grantus.

Lai samazinātu elektrības cenu lēcienu skolām, informējām pašvaldības,
lai pašvaldību iestādes veiktu savu pieslēguma jaudu inventarizāciju,
atsakoties no vecajām liekajām jaudām. Vairums skolu maksājumu
būtisks pieaugums novērsts.

Savukārt klientiem ar sezonālu elektrības patēriņu panācām iespēju
atteikties no pieslēguma sākumā 6 mēnešiem, tagad - līdz 9 mēnešiem.

Kopā ar Latvijas darba devēju konfederāciju panācām, valsts no 2018.g.
1.jūlija samazina OIK subsīdiju Rīgas TEC, un līdz ar to subsīdijas daļu
kopējās OIK izmaksās no 25,79 > uz 22,68 EUR/MWh, kas savukārt
samazinās OIK maksājumus visiem klientiem par ~ 13%.

Valdības izveidotajā darba grupā strādāsim, lai iespējami īsākā laikā
samazinātu OIK izmaksas.
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Paldies par uzmanību!
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