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VARAM un LPS 2022. gada sarunu

PROTOKOLS - vienošanās

1. LPS un VARAM 2020. gada sarunu protokola izpilde

2. Problēmas, kas radušās, pašvaldībām sniedzot palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, un to
risinājumi.

Puses vienojas:

1. Nepieciešams nodrošināt, ka situācija tiek regulāri monitorēta un izmaiņas atbalsta sniegšanas
nosacījumos, ja tādas nepieciešamas, tiek veiktas savlaicīgi.

2. VARAM sadarbībā ar pašvaldībām un LPS steidzami risina jautājumus par atbalstu papildus
izmitināšanas vietu pielāgošanai pašvaldībās.

3. Nepieciešams nodrošināt, ka tiek izpildīts Likumā noteiktais un pašvaldības savlaicīgi saņem
kompensāciju par Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu.

4. Nepieciešams arī turpmāk nodrošināt, ka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktais
atbalsts tiek kompensēts pašvaldībām.



VARAM un LPS 2022. gada sarunu

PROTOKOLS - vienošanās
3. Par pašvaldību aizņēmumiem Valsts kasē 2023. gadā

Puses vienojas:

1. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" paredzēt pašvaldību aizņēmumu kopējā limita
palielinājumu vismaz 100 milj. euro apmērā (papildus pašvaldību aizņēmumu palielinājumam
118,1 milj. euro)

2. LPS piedāvājums: Izvērtēt iespēju no 2023.gada atteikties no detalizētas valsts budžeta
aizdevumu mērķu noteikšanas normatīvajos aktos (gadskārtējā valsts budžeta likumā un
Ministru kabineta noteikumos), nodrošinot iespēju visām pašvaldībām aizņemties pašvaldību
investīciju projektu realizācijai atbilstoši katras pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānam.

VARAM: Vienoties par kopējam prioritātēm un mērķiem, saglabājot 2022.gada pieeju, kad ir
pieejams atbalsts gan konkrētiem mērķiem, gan iespēja saņemt atbalstu pašvaldības
prioritārajiem projektiem.
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4. Par mērķdotācijām infrastruktūras un attīstības veicinošu pasākumu un investīciju

projektu īstenošanai 2023. gadā

Puses vienojas:

1. VARAM sagatavos prioritārā pasākuma “Pašvaldību investīciju programmas
turpināšana” pieteikumu vidējam termiņam (no 2023. līdz 2025. gadam), lai turpinātu sniegt
atbalstu augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem.

2. Izvērtēt pašvaldību budžetam piekrītošās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
daļas palielināšanu līdz 80% no 2023.gada.

5. Pašvaldību iesaiste datu uzkrāšanā reģionālās attīstības uzraudzības nodrošināšanai

Puses vienojas:

VARAM turpināt sadarbību ar LPS, plānošanas reģioniem un pašvaldībām par datu uzkrāšanu un
apkopošanu strukturētā veidā.

6.Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu apsaimniekošanas finansējums

Puses vienojas:

Līdz šī gada 1. septembrim VARAM sasaukt darba grupu, kuras ietvaros rast risinājumu un
vienoties par modeli attiecībā uz iekšējo ūdeņu un jūras piekrastes apsaimniekošanu un
finansēšanu.
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7. Būvniecības aspekti krasta kāpu aizsargjoslā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Puses vienojas: Lai pilnveidotu spēkā esošo sistēmu , VARAM, iesaistot LPS un pašvaldības,
organizē darba grupu, kurā izvērtē iespējas pārskatīt atļauju izdošanas procedūras un to
pārklāšanās un lietderības aspektus, lielāku akcentu liekot uz pašvaldību lomu teritorijas
attīstības plānošanas procesā, objektīvi izvērtējot vides aspektus un integrējot plānotos
pasākumus teritorijas plānojumā.

8. Klimata neitralitātes sasniegšanas mērķi, uzdevumi un risinājumi pašvaldībām

Puses vienojas

Pieņemt informāciju zināšanai.

9. Dabas resursu nodoklis – ieņēmumu sadales princips un izlietošana atbilstoši nodokļa
mērķim

Puses vienojas:

1.VARAM un LPS organizē diskusiju par DRN % pārdali nākotnē.

2. Diskusijas rezultātā, ja nepieciešams VARAM sagatavo grozījumus Dabas resursa nodokļa
likumā.
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10. Valsts un pašvaldību atbildības sadalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķu 

izpildē, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas reģionālie plāni

Puses vienojas: (LPS piedāvājums)

Nofiksē- uztur spēkā 2021.g. panākto vienošanos-,par 7 punktiem vienosies par tekstu- 2 ned.laikā

1.MK rīkojumu par esošo atkritumu apsaimniekošanas reģionu (AAR) robežu pārdalīšanu un
atsevišķu novadu vai to daļu pārcelšanu uz citu atkritumu apsaimniekošanas reģionu pieņemt tikai
pēc saskaņošanas, kad izvērtēti juridiskie un finanšu jautājumi.

2.Sadzīves atkritumu apsaimniekošana, īpaši- sadzīves atkritumu savākšana un sadzīves atkritumu
poligonu apsaimniekošana, ir pašvaldību autonomā funkcija un tām ir normatīvos aktos noteiktās
tiesības izvērtēt un pieņemt lēmumu, kā ilgtspējīgāk apsaimniekot konkrētajā teritorijā radušos
atkritumus, tajā skaitā, veicot normatīvajos aktos noteiktos izvērtējumus un konsultācijas,
nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas īstenošanu patstāvīgi (izmantojot-in-house regulējumu).

3.Atbildība par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu tiek dalīta starp valsti,
pašvaldībām, privāto sektoru (Ražotāju atbildības sistēmas, tirgotāji, Depozīts u.c.) , bet tiek
noteikts konkrēts atbildības sadalījums un iesaistes pakāpe katra mērķa sasniegšanai (tirgotājs,
ražotājs, depozīts, VARAM)
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4.Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) apsaimniekošanas sistēmas izveidei izvērtē sabiedrības
intereses, iedzīvotāju blīvumu, Latvijas teritoriālās apdzīvojuma īpatnības un sabalansētas
pakalpojuma izmaksas. Tiek noteiktas precīzas prasības BNA apjomu uzskaitīšanai, lai sasniegtu
pieņemtos mērķus (daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības
uzņēmumiem, privātmāju pilsētās un ciemos iedzīvotājiem, viensētu iedzīvotājiem). Tiek skaidri
nodefinēti saražojamā materiāla kvalitātes rādītāji un noteikts, kur to Latvijas tautsaimniecībā
izmantos.(darāms SN kontekstā, nav norādes kā tas jādara

5.VARAM kopā ar pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas reģionos izvērtē nepieciešamo
iztrūkstošo finansējuma apjomu atkritumu apsaimniekošanas reformai, īpaši izvērtējot papildus
finanšu līdzekļu piešķiršanu teritorijām, kas nav ietvertas BNA pārstrādes jaudu un finansējuma
aprēķinos.

6.Papildināt AAL grozījumus un paredzēt iekļaut tarifā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu izstrādes un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru attīstības izmaksas.

7.Izstrādājot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas politikas plānošanas dokumentus un citus
normatīvos aktus, ņemt vērā citu valstu pieredzi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, īpaši
attiecībā uz pielietotajām metodēm, maksimāli iesaistot sadzīves atkritumu apsaimniekotājus, kas
nodarbojas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi. (šo kā atsevišķu punktu – stratēģiski šis
tiek risināts, publ.apsriešanai būs)
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11. 2023.gadā plānotā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru paplašināšana,

paredzētā dotācija - paplašināšanai, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveidei

Puses vienojas:

1. Jaunu VPVKAC izveidi VARAM finansēs no ANM finansējuma, kas Latvijas Atveseļošanas fonda plānā
ietverts 2.komponentē “Digitālā transformācija”, Investīcija 2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas un
sistēmas. Plānotie reformu investīciju pasākumi: (545) Digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālās
platforma klientcentrētu un proaktīvu pakalpojumu sabiedrībai nodrošināšanai (VARAM); Pakalpojumu
sniegšanas reformas atbalsts (VPVKAC).

2. Nododot jaunu pakalpojumu pieteikšanas iespējas VPVKAC tīklam, VARAM nodrošinās finansējuma
sekošanu pakalpojumam, organizējot finansējuma pārdali no pakalpojuma turētājas iestādes budžeta.

3. VPVKAC tīkla darbības rezultātu segs no esošās valsts budžeta programmas 30.00.00 Pasākums “Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferts pašvaldībām (publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu)””. VARAM , iesniedzot budžeta pieprasījumu uz 2024. un
nākamajiem gadiem, aprēķinās un pieprasīs papildus finansējumu esošo un jauno VPVKAC uzturēšanai un
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, lai nesamazinātos finansējuma līmenis esošajiem centriem un
līdzvērtīgā apjomā tāds tiktu nodrošināts arī jaunizveidotajiem centriem.
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12. Par e-adreses izmantošanas veicināšanu pašvaldību iestādēs

Puses vienojas:

1. VARAM, kā uzraugošai iestādei, izvērtēt e-adreses neizmantošanas iemeslus un ar
preventīvām darbībām veicināt to novēršanu;

2. LPS iesaistās pašvaldību informēšanā par e-adreses plašāku izmantošanu un noteikšanu to
kā primāro saziņas kanālu

3. Pašvaldības organizē savu iestāžu darbu sazinoties ar citām iestādēm tikai izmantojot e-
adresi, kā arī mērķtiecīgi paplašinot e-adreses izmantošanu saziņai ar fiziskajām un
juridiskajām personām.

13. Pašvaldību koplietošanas IKT resursu attīstība un finansēšana

Puses vienojas:

1. Pašvaldību koplietošanas platformu veicināšanai un attīstībai ieteicams izveidot pašvaldību
IKT Padomi;

2. Valsts IKT politikas jomā, veidojot valsts pārvaldes centralizētos risinājumus, ņemt vērā un
veidot sadarbību uz vienlīdzīgiem principiem ar pašvaldību koplietošanas platformām, kā
arī paredzēt attīstības līdzekļus no nākotnē pieejamiem finansējuma fondiem.


