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Apskatītie jautājumi:
1. Par likumprojektu „Publiskās un privātās partnerības likums”.
Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) informē par Publiskās un privātās partnerības (PPP)
likumprojekta virzības gaitu, norādot, ka jau rudenī tas varētu tik izskatīts Saeimas
Tautsaimniecības komisijā.
Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk –LPS) lūdz izskaidrot (1) konkursa dialoga
pielietojumu publiskā iepirkuma procedūras, atbalstot tā iespējamo pielietojamību, ja
nepieciešams, visās iepirkuma procedūrās, (2) PPP projekta finansētāja jeb "step in right"
tiesības. Papildus LPS norāda, ka būtu nepieciešams pārskatīt PVN jautājumu attiecībā uz
PPP projektiem, kā arī par papildus procedūru, ja PPP attīstības iniciatīva ir nākusi no privātā
partnera puses.
EM pauž pārliecību, ka konkursa dialogs ir pielietojama kā izņēmuma procedūra, ja PPP
projekts ir īpaši sarežģīts. Šo procedūru paredzēts iestrādāt PPP likumprojektā, kā arī Publisko
iepirkumu likumā. Attiecībā uz PPP projekta finansētāja jeb "step in right" tiesībām EM
informē, ka šis jautājumu ir paredzēts iekļaut PPP likumprojektā, bet pagaidām 2007.gada
5.martā ministru prezidenta izveidotajā darba grupā, kas ir atbildīga par PPP likumprojekta
izstrādi notiek diskusijas par tā definējumu un kā tās tiek pildītas.
EM un LPS vienojas par atsevišķas diskusijas rīkošanu un viedokļa sagatavošanu par iepriekš
minētajiem jautājumiem, kad likumprojekts tiks nodots izskatīšanai Saeimas
Tautsaimniecības komisijā. šādai aktivitātes nav jābūt vienreizējai, bet gan kā ilgtermiņa
pasākums. Atbildot par PVN jautājumu pārskatīšanu attiecībā uz Publiskās un privātās
partnerības projektiem, EM var izteikt priekšlikumus FM.
2. Par Privātās partnerības projektu attīstības iespējām pašvaldībās.
EM informē par pašreizējo iespēju PPP projektu īstenošanā (1) atbilstoši Koncesiju likumam
(spēkā no 16.02.2000), kas nosaka koncesiju piešķiršanas kārtību, kā arī koncesijas līguma
noslēgšanas pamatprincipus, (2) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (spēkā no 01.05.2006)
67.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka „pakalpojumu līgumus valsts un privātās partnerības
gadījumos var slēgt uz laiku līdz 30 gadiem, ja noteiktais termiņš būtiski nepieciešams līguma
pastāvēšanai un ja par to katrā konkrētā gadījumā ir lēmis Ministru kabinets”.
Tāpat EM informē, ka EM un LIAA mājas lapās ir pieejama pietiekami plaša informācija
(vadlīnijas, metodikas un standartdokumentācijas paraugi), kas pašvaldībām būtu noderīga
PPP projektu izstrādē.
3. Par bezsaimnieka elektrotīkliem un veicamajiem pasākumiem to legalizācijā, par
ielu apgaismojuma tīklu īpašuma tiesībām.
LPS izsaka priekšlikumu par Ministru kabineta noteikumu izstrādi, kas noteiktu kārtību
bezīpašnieka elektrotīklu pārņemšanai Latvenergo valdījumā.
EM informē, ka EM ir uzsākusi rīcību atbilstoši nolemtajam iepriekšējā LPS un EM tikšanās
laikā 2005.gadā, kas paredzēja pašvaldību līdzdalību problemātisko tīklu posmu
identificēšanā. Tikai 26 pašvaldības ir informējušas EM par bezīpašnieka elektrosadales tīklu
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esamību savās administratīvajās teritorijās. Atbilstoši iepriekšnolemtajam EM ir uzsākusi
tālāko rīcību, kas ietvers:
(1) identificēto bezīpašnieka objektu tehnisko apsekošanu;
(2) slēdzienu sagatavošanu par objektu tālākas ekspluatācijas iespējām;
(3) tajās vietās, kur objektu tālāka ekspluatācija nav iespējama, sadales sistēmas operators
izbūvēs jaunus sistēmas elementus savu klientu elektroapgādei.
EM paredz, ka š.g. jūlija beigās tiks veikta iepirkuma procedūra par pirmo objektu
apsekošanas uzsākšanu.
LPS norāda, ka pašvaldībās ir aktuāls jautājums par ielu apgaismojuma tīklu īpašuma
tiesībām. Tā ir problēma, kas ilgts jau 17 gadus un, pēc LPS domām, ir risināma politiskā ceļā
– pieņemot politisku lēmumu, kas uzdotu ierēdņiem sagatavot atbilstošus MK noteikumus. Šo
problēmu varētu risināt iekļaujot arī Enerģētikas likumā iekļaujot punktu, kas noteiktu, ka
elektroapgādes komersantam nav aizliegts piestiprināt pašvaldībai piederošos apgaismojuma
ierīces elektropārvades iekārtu balsta konstrukcijām.
EM norāda, ka bezīpašnieku tīklu jautājumi, kā arī valsts vai pašvaldību saimnieciskās
attiecības ar elektroapgādes komersantiem piekrīt privātajām tiesībām un risināmas atbilstoši
tiesību aktos noteiktajai kārtībai.
Vienlaikus EM atzīmē, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, un ierosina nākamajā sēdē pieaicināt
sadales sistēmas operatora pārstāvjus.
4. Par Latvijas situācijai atbilstoša sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas modeļa
izveidi.
EM informē, ka ņemot vērā to, ka vienotā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa
izveide ir atkarīga no administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas, kas saskaņā ar
Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6. pantu tiks īstenota līdz 2009.gada vietējo
pašvaldību vēlēšanām, Ministru kabinets ar š.g. 2.maija rīkojumu Nr.240 ir pagarinājis
koncepcijas „Koncepcijas par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi” ieviešanas termiņu līdz 2009.gada 1.jūnijam.
EM un LPS vienojas, ka šī jautājuma izskatīšana pagaidām tiek atlikta.
5. Par veicamajiem pasākumiem Pakalpojumu Direktīvas ieviešanā.
EM informē, ka Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū stājās spēkā
2006.gada 28.decembrī un tā dalībvalstīm ir jāpārņem triju gada laikā. Direktīvas mērķis ir
administratīvo vai juridisko šķēršļu novēršana (mazināšana vai atcelšana) uzņēmējdarbības
tiesībām un pakalpojumu sniegšanas brīvībai.
Direktīvas savlaicīga un pareiza ieviešana tika iekļauta kā viens no pasākumiem Valdības
rīcības plānā.
Lai nodrošinātu savlaicīgu un korektu Direktīvas pārņemšanu nacionālajā likumdošanā, ar
Ekonomikas ministra 23.02.2007. rīkojumu Nr.91 tika izveidota starpministriju darba grupa
nepieciešamu pasākumu plānošanai, koordinācijai un ieviešanai.
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Saistībā ar veicamajiem pasākumiem Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā
tirgū (Pakalpojumu direktīva) pārņemšanai EM informē, ka likumdošanas caurlūkošana jāveic
ne tikai nacionālajā līmenī, bet arī reģionālajā (jāidentificē un jāizanalizē pašvaldību saistošus
noteikumus). Šobrīd nacionālā līmeņa likumdošanas caurskatīšana ir atdalīta no reģionālā
līmeņa likumdošanas caurskatīšanas, kas vēl pagaidām nav uzsākta. Saistībā ar normatīvi
tiesiskās bāzes caurskatīšanu reģionālajā līmenī EM sadarbosies ar RAPLM ekspertiem. Ar
RAPLM atbalstu š.g. rudenī plānojama virkne pasākumu sabiedrības informētības līmeņa
celšanai par pakalpojumu direktīvu reģionos.
Darbs pie vienotu kontaktpunktu (vienas pieturas punktos), kuros pakalpojuma sniedzējam
jānodrošina iespēja visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās formalitātes (dokumentu
iesniegšana, reģistrācijas veikšana, atļaujas saņemšana utt.) izveides tiks uzsākts pēc
likumdošanas caurskatīšanas, jo svarīgi apzināt to pakalpojumu sarakstu, kuriem būtu jāveido
šādi kontaktpunkti. Arī elektronisko procedūru ieviešana kā to paredz Direktīva ir atkarīga no
e-paraksta ieviešanas un tā iedzīvināšanas ikdienas praksē.
EM piekrīt LPS ierosinājumam par darba grupas sastāva paplašināšanu un lūdz LPS iesniegts
informāciju par sava pārstāvja deleģēšanu.
6. Par Privatizācijas pabeigšanas likuma normu īstenošanu valstī.
EM informē par Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) grozījuma
projektu, kas paredz grozījums jautājumos, kas skar jautājumus par (1) neapbūvēta
zemesgabala nomas līguma termiņu, kas pašreizējā redakcijā nedrīkst būt ilgāks par 12
gadiem, (2) privatizācijai atteiktā nekustamā īpašuma iespējamo atsavināšanu, neievērojot
Privatizācijas pabeigšanas likuma 16.pantā noteiktos terminētos ierobežojumus, (3)
privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
LPS izsaka neizpratni par Saeimas Tautsaimniecības komisijā akceptētajiem grozījumiem
Privatizācijas pabeigšanas likumā, kas paredz, ka persona privatizējot valstij vai pašvaldībai
piederošu īpašumu var norēķināties ar atlikto maksājumu, nosakot maksu par atliktā
maksājumu seši procenti gadā līdzšinējo 12 % vietā.
EM atzīst, ja Saeima akceptēs trešajā lasījumā šādu priekšlikumu, tad krasi samazināsies
tūlītēju ienākumu no privatizācijas, pieaugs valsts un pašvaldības administratīvie izdevumi un
paildzinās privatizācijas procesu.
Rīgas dome pārstāvis informē, ka pašreizējā Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav
noteikta kārtība domājamās daļas noteikšanai privatizējamajiem nekustamajam īpašumiem.
Tāpat Rīgas dome informēja, ka rodas problēmas nodrošināt likumos noteiktās tiesības
personai iegūt īpašumā zemesgabalu tam piederošās būve uzturēšanai, ja būve atrodas uz
publiskai personai piederošā zemesgabala, kas veido lietas kopību ar pašvaldībai piederošām
būvēm, un zemesgabals nav sadalāms.
EM atdzīst minētās problēmas esamību un piedāvā tuvāko trīs mēnešu laikā izveidot darba
grupu, pieaicinot citu institūciju pārstāvjus, lai izsvērtu problēmas risinājumus un iespējams
izstrādātu priekšlikumus grozījumos normatīvajos aktos.
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7. Par grozījumiem „Vispārīgos būvnormatīvos” un ēku vienkāršotās renovācijas un
vienkāršotās rekonstrukcijas kārtību.
EM informē par noteikumu projekta "Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos" izskatīšanas
gaitu, norādot, ka jau nākamajā nedēļā to vajadzētu izskatīt Ministru kabineta sēdē.
EM un LPS vienojas par kopīga viedokļa atbalstīšanu normatīvā akta virzībā.
8. Par valsts un pašvaldību institūciju darbības uzlabošanu kontroles nodrošināšanā
būvniecībā.
EM informē, ka 2006 gadā tika izstrādāts informatīvais ziņojums „Par valsts kontroles
nodrošināšanu būvniecībā”. un pašreiz tiek gatavotas jaunas pamatnostādnes Būvniecībai,
kurās tiks apskatīts arī būvniecības kontroles sistēmas pilnveidošanas jautājums. Tāpat EM
informē par Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes gaitu.
LPS pauž viedokli, ka (1) būvniecības kontrolei ir jāpaliek decentralizētai, tādejādi nodrošinot
būvniecības kvalitāti, (2) nepieciešama būvinspekcijas atbalstīšana valsts līmenī – algu
nodrošināšana, (3) pašreiz trūkst kvalificētu kadru būvniecības kontrolei pašvaldībā. Šie
jautājumi arī būtu jāskata, izstrādājot būvniecības pamatnostādnēs par kontroles sistēmas
pilnveidošanu būvniecībā.
EM informē, ka jautājums par centralizētās vai decentralizētās būvniecības kontroles sistēmu
tika skatīts arī LPS, kur viedoklis par to nebija vienots. Situācija krasi atšķiras lielajās un
mazajās pašvaldībās. Tāpat nepieciešams izvērtēt valsts un pašvaldības kompetenci
Būvniecības tiesiskuma nodrošināšanas jautājumos. EM informē, ka jautājums par atalgojuma
palielināšanu valsts institūcijās, saistībā ar inflācijas apkarošanas plānu, pašreiz netiek skatīts
kā prioritārs. Neskatoties uz to EM ir izteikusi FM priekšlikumu par šī jautājuma izskatīšanu
un izvērtēšanu.
EM un LPS vienojas pēdējos trīs sēdes jautājumus (Par sašķidrinātās gāzes centralizēto
piegādi dzīvojamās mājās; par valsts nozīmes pilsētbūvniecisko pieminekļu saglabāšanu,
atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu tūrisma produktu attīstībā, par investīcijām valsts
nozīmes pilsētbūvnieciskajos pieminekļos; par tūrisma informācijas sistēmas attīstību
pašvaldībās, problēmas, risinājumi, iespējamais finansējums) izskatīt nākamajā EM un
LPS sēdē. Par nākamo sēdes norisi tiks izziņots atsevišķi.
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