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Protokolē:

RAPLM Pašvaldību attīstības departamenta vecākā referente Veronika Jurča

Dienas kārtībā iekļautas šādas LPS un RAPLM piedāvātās sarunu tēmas:
1.
Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanai pašvaldībās.
2.
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma.
3.
Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu piesaistes iespējas pašvaldībās mājokļu politikas jautājumu
risināšanā.
4.
Savlaicīga pašvaldību lēmumu kontrole.
5.
Pašvaldību vieta un loma satversmē.
6.
Grozījumi pašvaldību vēlēšanu likumā.
7.
Pievienošanās visiem Eiropas vietējo pašvaldību hartas paragrāfiem.
8.
Pašvaldību politiķu un darbinieku apmācības sistēma.
9.
Pašvaldību informācijas sistēmas izveidošanas pabeigšana.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tieši vēlētu reģionālo (apriņķa) pašvaldību atjaunošana.
Valsts atbalsta programmas detalizācija.
Novadu izveidošanas projekta precizēšana un tālākā sadarbība projekta galīgā varianta izstrādē.
Jaunā ES Kohēzijas politika, ministrijas un LPS sadarbība Latvijas pozīcijas sagatavošanā.
Nacionālā attīstības plāna sagatavošana.
Par novērotāja statusa nepieciešamību Eiropas Savienības Reģionu komitejā.
Metodiskais atbalsts pašvaldību audita ieviešanā.
Interreg sekretariāts. Informācijas par darbības uzsākšanu un turpmākajiem plāniem.
RAPLM informācija par saņemtajiem VIP projektiem.
Pašvaldību aizņēmumu limiti un to saistība ar ES struktūrfondu veiksmīgu apgūšanu.
Par RAPLM sagatavotajiem grozījumiem Teritorijas plānošanas likumā.
Par radušos situāciju internātskolu finansējumā.
Par papildus sociālajām garantijām vēlētām pašvaldību amatpersonām.

Sarunu atklāšana

Ministrs informē, ka:

·
praksē pastāv problēmas izstrādāt detāplānojumus bez spēkā esoša teritorijas plānojuma, tāpēc
RAPLM ir sagatavojusi izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Republikas Satversmes 81.panta
kārtībā Teritorijas plānošanas likumā, paredzot, ka detālplānojumus varēs izstrādāt pamatojoties uz spēkā
esoša rajona pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.
·
Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2004.gada 27.maija sarunās ir panākta
vienošanās, ka LPS jautājumu par sociālajām garantijām vēlētām pašvaldību amatpersonām izskatīs sarunās
ar RAPLM. Šajā sakarā tiek ierosināts minēto jautājumu iekļaut darba kārtībā.
RAPLM ierosina darba kārtību papildināt ar šiem diviem jautājumiem konceptuālai izskatīšanai.

LPS informē:

Šobrīd ir spēkā Vispārējās izglītības likumā noteiktais, ka līdz 2004.gada 1.septembrim rajonu pašvaldību
pārziņā esošo internātskolu uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas. Šobrīd nav
skaidra situācija par turpmāko internātskolu finansējumu, jo rajonu pašvaldībām nav līdzekļu internātskolu
uzturēšanai.

Puses vienojas:

Iekļaut sekojošus jautājumus konceptuālai izskatīšanai darba kārtībā.
1.Par RAPLM sagatavotajiem grozījumiem Teritorijas plānošanas likumā.
2.Par papildus sociālajām garantijām vēlētām pašvaldību amatpersonām.
3.Par radušos situāciju internātskolu finansējumā.
1.

Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanai pašvaldībās.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

RAPLM ir izstrādājusi MK noteikumus par valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas nosacījumiem un
pašvaldību pieprasījumu izvērtēšanas kārtību dzīvojamo māju būvniecībai, nepabeigto būvju rekonstrukcijai un
atsevišķu dzīvokļu īpašumu iegādei pašvaldības pastāvīgās funkcijas nodrošināšanai.
Lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts budžeta līdzekļu saņemšanu mērķdotāciju veidā, pašvaldībai ir
pienākums ik gadu līdz 15.maijam iesniegt RAPLM pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta
līdzekļiem mērķdotāciju veidā.
RAPLM pieprasījusi FM minētajai programmai 5,56 milj. latu.
Valsts mērķdotāciju piešķir pašvaldībām:
1.sociālo dzīvojamo māju būvniecībai līdz 30% no būvniecības izmaksām;
2. pašvaldības īres namu būvniecībai līdz 30% no būvniecības izmaksām;
3. pašvaldības un privātuzņēmēju kopīgu īres namu būvniecībai līdz 20% no būvniecības izmaksām;
4.Nepabeigto būvju rekonstrukcijai līdz 30% no rekonstrukcijas izmaksām ;
5.pašvaldības un privātuzņēmēju kopīgā projektā nepabeigto būvju rekonstrukcijai līdz 20% no rekonstrukcijas
izmaksām;
6. atsevišķu dzīvokļu īpašumu iegādei līdz 5 tūkst. latiem, bet ne vairāk kā 30% no iegādes vērtības.

LPS viedoklis:

Atbalsta minēto MK noteikumu projekta tālāko virzību, jo tie jau skatīti LPS Tehniskajā komitejā un LPS
sniegusi par tiem atzinumu.
Izskatāmā jautājuma kontekstā LPS izsaka viedokli par privāto investoru piesaisti mājokļu jautājuma
risināšanā. Siguldas novada dome pirms gada vērsusies Mājokļu aģentūrā ar priekšlikumiem palīdzēt sakārtot
normatīvo aktu bāzi minētā jautājuma risināšanai, bet līdz šim brīdim nav saņēmusi prasīto palīdzību.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Publiskās privātās partnerības piemērošanu nosaka Koncesiju likums un tam pakārtoto normatīvo aktu bāze.
Diemžēl jāsecina, ka esošajā likumdošanā ir virkne trūkumu, kas rada problēmas piemērot publisko privāto
partnerību. Ekonomikas ministrija ir apzinājusi trūkumus esošajā likumdošanā un gatavo attiecīgus grozījumus
tiesību aktos.
RAPLM:
·
noskaidros, cik tālu tikusi Mājokļu aģentūra minētā jautājuma risināšanā (ko veikusi un ko nav
veikusi),

·
veiks iespējamās darbības, lai atbalstītu normatīvo aktu izstrādi un sakārtošanu, kas ļautu ieviest
publiskās privātās partnerības principu arī tādā svarīgā jomā, kā iedzīvotāju nodrošināšana ar mājokļiem,
·
lūdz attiecīgi ieinteresētās pašvaldības regulāri sniegt informāciju par problēmām, ja nav pietiekamas
virzības publiskās privātās partnerības principa ieviešanā.

LPS viedoklis:

Atbalsta ministrijas darbību šajā jautājumā.
2. Mājokļu attīstības kreditēšanas programma

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Mājokļu kreditēšanas programma - Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (MAKP) II posms pamatā ir
vērsts uz kredītu pieejamības palielināšanu jaunajām ģimenēm “pirmā mājokļa” iegādei un ekonomisko
ģimenes māju būvniecībai, kā arī daudzdzīvokļu māju renovācijas un rekonstrukcijas procesa veicināšanu, kas
nodrošinās mājokļa uzlabošanu. MAKP II posma ietvaros paredzēta garantiju sistēmas izveide, ko realizētu
Mājokļu garantiju fonds (MGF), sniedzot galvojumus mājokļu kredītiem.
Lai izveidotu MGF sākotnēji nepieciešami 800 tūkst. latu, kurus bija paredzēts iegūt no Privatizācijas fonda
līdzekļiem. Ņemot vērā, ka Privatizācijas fondā līdzekļi nav pietiekami, tad MGF uz šo brīdi nav starta kapitāla.
Tāpēc RAPLM ir uzsākusi sarunas ar Hipotēku banku par iespējamo redzējumu minētās programmas
kreditēšanas attīstībā.

LPS viedoklis:

Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu piesaistes iespējas pašvaldībās mājokļu politikas
jautājumu risināšanā.
RAPLM informē:
Sarunās ar EK pārstāvjiem ir sniegta informācija un izteikti priekšlikumi par nepieciešamību piesaistīt ES
strukturālo fondu līdzekļus mājokļu politikas jautājumu risināšanai nākotnē. Tiešs atbalsts mājokļiem no ES
puses noraidīts, jo:
1.Mājokļu politika ir katras valsts iekšpolitika. ES struktūrfondi finansējumu iekšpolitikas jautājumiem
nepiešķir;
2.Mājokļi nav ES prioritāte;
3.Mājokļu sektors ir pārāk liels un prasa lielus investīciju ieguldījumus. ES struktūrfondu līdzekļi veidojas no
dalībvalstu iemaksām, tādejādi investējot mājokļos ievērojami pieaug pieprasāmo līdzekļu apjoms un līdz ar to
dalībvalstu iemaksas.
Strukturālo fondu līdzekļus iespējams varēs izmantot siltināšanas un energoefektivitātes pasākumiem.
Ministrija izteikusi priekšlikumu ES enerģētikas direktorātam par kompleksu pieeju siltumapgādes jautājumiem,
plānojot līdzekļus 2007.gadam un turpmākajiem gadiem. ES struktūrfondu vadlīnijās, ko izstrādā Ekonomikas
ministrija pēc mūsu priekšlikuma ir iestrādāts nosacījums, ka projekta pieteikuma iesniedzēji ir:
·
pašvaldības (kā atbildīgās par sabiedriskā pakalpojuma – siltumapgādes sistēmas - efektivitātes
paaugstināšanu savā administratīvajā teritorijā);
·
komersanti, kuri veic sabiedriskas nozīmes pakalpojumus, t.i., nodrošina likumā „Par pašvaldībām” 15.1
pantā noteiktās pašvaldības pastāvīgās funkcijas organizēt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem izpildi;
·
enerģijas lietotāji sabiedriskajā sektorā energoefektivitātes projektu īstenošanai: skolas, veselības
aizsardzības iestādes u.tml.
Ņemot vērā, ka ERAF līdzekļi netiks paredzēti mājokļu būvniecībai un renovācijai, RAPLM izstrādāja
vairākus priekšlikumus, kas ir ietverti rīcības plānā „Par sociālās atstumtības mazināšanu un nabadzības
novēršanu”, kā novērst mājokļu nepietiekamību Latvijā. Jāņem vērā, ka visu izšķirs līdzekļi, kas tiks piesaistīti
no nacionālā budžeta un tas būs atkarīgs arī no tā , cik veiksmīgi risināsies publiskā privātā partnerība.

LPS viedoklis:

Uzskata, ka Latvijai nepieciešama valdības līmenī apstiprināta nacionālā politika mājokļu jautājumu risināšanā,
lai pretendētu uz līdzekļu piesaisti no ES struktūrfondiem.

Puses vienojas:

RAPLM līdz 2004.gada beigām izstrādā un iesniedz valdībai izskatīšanai mājokļu politikas pamatnostādnes, kas
būtu kā viena no galvenajām garantijām iespējai piesaistīt finansējumu mājokļu jautājumu risināšanai no ES
struktūrfondiem laika periodā no 2007.gada līdz 2013.gadam.
4. Savlaicīga pašvaldību lēmumu kontrole.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

RAPLM saskata nepieciešamību palielināt pašvaldībām tiesības izdot saistošos noteikumus (pašvaldības
budžets u.c. jautājumi, kam ir ārēja normatīva akta spēks). RAPLM uzskata, ka:
·
pašvaldībām ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktais termiņš, proti,
saistoši noteikumi (tajā skaitā arī teritorijas plānojums un detālplānojums, kuri jāpieņem saistošo noteikumu
formā) 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtāmi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai. Tas pats attiecas arī uz jebkuriem grozījumiem saistošajos noteikumos, kuri arī jānosūta RAPLM;
·
pieņemot saistošos noteikumus par pašvaldību nodevām, jāievēro likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.pantā noteiktais termiņš, proti, saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām 5 darba dienu laikā
nosūtāmi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai reģistrēšanai. Tas pats attiecas arī uz
jebkuriem grozījumiem saistošajos noteikumos, kuri arī jānosūta RAPLM reģistrēšanai;

·
pašvaldībām, pieņemot iekšējos normatīvos aktus, jāievēro Valsts pārvaldes iekārtas likuma 76.panta
otrā daļa, kurā noteikts, ka pašvaldības domes (padomes), iestādes un amatpersonas instrukciju, ar kurām ir
noteikts ārējo normatīvo aktu piemērošanas kārtība un ieteikumu projekti ir jāsaskaņo ar Tieslietu
ministriju. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 77.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka instrukcijas vai ieteikumu
projekts var stāties spēkā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju.
Tajā pašā laikā ministrija atzīmē, ka ir nepieciešams precizēt, kādas instrukcijas ir nosūtāmas
saskaņošanai, tāpēc RAPLM ir vērsusies TM ar lūgumu sagatavot informatīvu materiālu ar skaidrojumu, uz
kurām jomām attiecināmas pašvaldību izdotās instrukcijas, kas jāsaskaņo ar TM.
RAPLM uzskata, ka jānosaka vienveidīgu kārtību visiem pašvaldību saistošajiem noteikumiem,
neizdalot atsevišķi saistošos noteikumus par pašvaldību nodevām. Proti, likumā „Par pašvaldībām” noteikt, ka
visi pašvaldību saistošie noteikumi 3 dienu laikā jānosūta RAPLM reģistrācijai (šobrīd reģistrēti tiek tikai
saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām). RAPLM 30 dienu laikā reģistrē vai atsaka reģistrēt saistošos
noteikumus.
RAPLM jaunajā mājas lapā tiks publicēti pašvaldību saistošo noteikumu saraksti.

LPS viedoklis:

Nav pieņemama situācija, ka spēkā esošā likumdošanas norma paredz saskaņot ar TM visas pašvaldību
izdotās instrukcijas. Šāda situācija var radīt labvēlīgus apstākļus politiskās izrēķināšanās līdzekļu piemērošanai
un koruptīvas vides radīšanai valsts pārvaldē.

Puses vienojas:

Atbalstīt RAPLM priekšlikumus pašvaldības lēmumu sistēmas sakārtošanā.
5. Pašvaldību vieta un loma Satversmē.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Ministrija uzskata, ka pašvaldību vietas un lomas nostiprināšana Satversmē konceptuāli ir atbalstāma un to
paredz valdības deklarācija. Lai šo uzdevumu izpildītu konceptuāli jāvienojas par reģionālo pašvaldību
jautājumu, paredzot, ka tās ir tieši vēlētas.
Pieņemt vienošanos, ka ministrija konceptuāli atbalstīja LPS sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Latvijas
Republikas Satversmē.
Priekšlikumi tika skatīti arī MK un atzinums par tiem nosūtīts Saeimas Juridiskajai komisijai, bet priekšlikums
tika noraidīts.
RAPLM izsaka viedokli, ka Satversmi varētu papildināt ar atsevišķu sadaļu par pašvaldībām tajā brīdī, kad
Satversmē tiks izdarīti grozījumi sakarā ar „neatkarīgajām iestādēm”.

LPS viedoklis:

Satversmē nepieciešams nostiprināt pašvaldību statusu.

Puses vienojas:

Kopīgi sadarboties, lai pašvaldību statuss tiek nostiprināts Latvijas Republikas Satversmē.
6. Grozījumi pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Likumprojektu „Grozījumi pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” izstrādā
Tieslietu ministrija.
RAPLM ir iesniegusi priekšlikumus grozījumiem par:
·
deputātu skaita palielināšanu vietējās pašvaldības domē (padomē),
·
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu no vēlētāju apvienībām, ja vietējā pašvaldībā ir mazāk kā 10
000 iedzīvotāju.
Šādu divu normu iestrāde minētā likuma grozījumos veicinātu novadu veidošanos.

LPS viedoklis:

LPS neiebilst pret RAPLM priekšlikumu.
7. Pievienošanās visiem Eiropas vietējo pašvaldību hartas paragrāfiem.

LPS viedoklis:

Latvija nav pievienojusies tikai Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9.panta astotajai daļai, kura nosaka, ka
saistībā ar aizņēmumiem vietējām varām likumā noteiktās robežās jābūt pieejamam nacionālajam kapitāla
tirgum.
Izsaka priekšlikumu RAPLM atbalstīt pievienošanos šai daļai, jo tā tiktu panākta iespēja pašvaldībām izmantot
nacionālo kapitāla tirgu, nodrošinot lielāku iespēju pašvaldībām kredītlīdzekļu piesaistei pašvaldību
infrastruktūras attīstībai.

RAPLM viedoklis:

Atbalsta LPS viedokli, vienlaicīgi atzīmējot, ka jāsaglabā zināms kontroles mehānisms par pašvaldībām
piešķiramo kredītlīdzekļu apjomu un piešķiršanas kārtību.

Puses vienojas, ka

RAPLM risinās jautājumu par Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9.panta astotās daļas ratifikāciju.
8. Pašvaldību politiķu un darbinieku apmācības sistēma.

LPS viedoklis:

Valstij jāpiedalās pašvaldību politiķu un darbinieku apmācībā, šo apmācību nodrošinot Valsts administrācijas
skolā, vai arī apmaksājot mācības alternatīvās mācību iestādēs.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Ministrija šobrīd nodrošina speciālistu izbraukumus uz pašvaldībām, lai sniegtu aktuālu informāciju, kas saistās
ar normatīvo aktu piemērošanu, plānošanas jautājumiem un ES struktūrfondu apguvi. RAPLM arī ir palīdzējusi
organizēt seminārus pašvaldībās par patreiz aktuālā Administratīvā procesa likuma normu izskaidrošanu.
Ministrijai šajā brīdī nav finanšu līdzekļu, lai apmaksātu pašvaldību darbinieku apmācību, bet ministrija ir
gatava atbalstīt finansējuma piešķiršanu, ja var panākt šādu līdzekļu iestrādi valsts budžetā.
Tāpat ministrija ir lūgusi atbalstīt ieceri Valsts administrācijas skolā apmācīt 2004./2005. mācību gadā vienu
pašvaldību domju (padomju) izpilddirektoru grupu 20 – 25 cilvēku sastāvā pēc īpaši šim nolūkam sastādītas
mācību programmas. Šādu sadarbību varētu pastiprināt arī nākotnē, radot pašvaldībām priekšnosacījumus,
izmantot apmācībām arī Valsts administrācijas skolu.
Ministrija atzīmē, ka pēc pašvaldību vadītāju sniegtās informācijas ne vienmēr Latvijas pašvaldību mācību
centrā organizēto kursu mācību saturs atbilst patreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Ministrija:
·
turpinās atbalstīt Valsts administrācijas skolā rīkoto apmācību realizāciju pašvaldību darbiniekiem,
·
turpinās RAPLM speciālistu realizēto apmācību kursu nodrošināšanu uz vietām pašvaldībās,
·
izskatīs iespēju sarīkot 1-2 dienu kursus par aktuāliem pašvaldību jautājumiem minimālās programmas
apgūšanā jaunievēlētajiem pašvaldību vadītājiem pēc 2005.gada marta pašvaldību vēlēšanām.

LPS viedoklis:

LPS individuāli veiks pārrunas ar Latvijas pašvaldību mācību centru un Pašvaldību konsultāciju centru
par mācību kursu satura atbilstību reālajai situācijai.
9.Pašvaldību informācijas sistēmas (PVIS) izveidošanas pabeigšana.

LPS viedoklis:

Vēlas saņemt no RAPLM informāciju par PVS projekta realizācijas gaitu un nepieciešamo finansējumu
tā ieviešanai pašvaldībās. Jautājums aktualizēts sakarā ar to, ka 2004. gada budžetā šim projektam nebija
finansējuma.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

RAPLM ietvaros ir veikta pamatīga PVIS projekta virzības un tā ieviešanai nepieciešamā finansējuma
izvērtēšana.
Attiecībā par projekta virzību RAPLM informē:
·
pašlaik tikai 3 pašvaldībās nav patstāvīgā pieslēguma sistēmai,
·
lielāka problēma ir ar PVS programmatūras, kas strādā tiešsaistē ar iedzīvotāju reģistru, izmantošanu.
Tiešsaistes režīmu šobrīd izmanto tikai 16-26 pašvaldības.
Šobrīd ir aktuāla PVIS bāzes komponenšu izveides pabeigšana un to sistemātiskas uzturēšanas izveide, taču
runāt par PVIS pabeigšanu ir pāragri. Turpmākos PVIS attīstības virzienus ir paredzēts finansēt no Valsts
investīciju programmas (2005.gadā – Ls 918 000), Eiropas reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas
„Elektroniskās pārvaldes bāzes izveide” projekta „Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide” (2004.-2006.gadā - Ls
2 265 700) un publisko interneta pieslēgumu izveides projekta. Jau izveidoto un ekspluatācijā nodoto PVIS
komponenšu uzturēšanu ir paredzēts finansēt no valsts budžeta, šim mērķim pie valsts budžeta grozījumiem
RAPLM ir pieprasījusi Ls 104 971.
10.Tieši vēlētu reģionālo (apriņķa) pašvaldību atjaunošana.

Puses vienojas:

Ņemot vērā, ka jautājums par tieši vēlētu reģionālo (apriņķa) pašvaldību atjaunošanu diskutēts
iepriekšējās tikšanās reizē, šobrīd to atkārtoti neizskatīt.

11.Valsts atbalsta programmas novadu infrastruktūras attīstībai detalizācija.
12.Novadu izveidošanas projekta precizēšana un tālākā sadarbība projekta galīgā varianta
izstrādē.

Puses vienojas,

ka 11. jautājums izskatāms kontekstā ar 12. jautājumu.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Saskaņā ar MK 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.152 „Par Valsts atbalsta programmu novadu infrastruktūras
attīstībai” 4.punktu detalizēta valsts atbalsta programmas kārtība bija jāizstrādā līdz 2004.gada 1.augustam.
Jautājums ir problemātisks, jo Saeimā patreiz nav izskatīts galīgajā lasījumā likumprojekts grozījumi
administratīvi teritoriālās reformas likumā, kur paredzēts deleģējums RAPLM programmas izstrādei.
Tas, ka nav pieņemti minētie grozījumi, rada problēmas sarunu ar pašvaldībām otrās kārtas
uzsākšanai un novadu izveidošanas projekta precizēšanai.
Turpmākajās sarunās par novadu izveidošanu, pašvaldībām jāizsaka savi konkrēti priekšlikumi par novadu
izveidošanu brīvprātīgās apvienošanās procesā.

LPS viedoklis:

Uzskata, ka RAPLM jāgatavo un jāvirza izskatīšanai Ministru kabineta noteikumu projekti par novadu
izveidošanu pašvaldību grupām, kuras ir pieņēmušas lēmumus par novadu izveidošanu un iesniegušas tos
RAPLM. Vienlaicīgi ministrijai turpināt sarunas ar pašvaldībām.

Puses vienojas:

RAPLM turpinās izstrādāt un precizēt novadu izveidošanas projektu.
13. Jaunā ES Kohēzijas politika, ministrijas un LPS sadarbība Latvijas pozīcijas sagatavošanā.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Pēc nacionālās pozīcijas par ES Jauno finanšu perspektīvu 2007.-2013.gadam tiks uzsākta detalizētu nacionālo
pozīciju izstrāde par katru jomu. Saskaņā ar ES finanšu perspektīvas saistošās likumdošanas izstrādes un
apstiprināšanas grafiku 2004.gada jūlijā Eiropas Komisija publicēs finanšu un likumdošanas priekšlikumu
paketi. Ministrijas priekšlikums ir sadarboties ar LPS minēto nacionālo pozīciju saskaņošanā un atzinumu
sniegšanā par tiesību aktu projektiem, kas skar ES Kohēzijas politiku.

Puses vienojas:

Sadarboties, gatavojot vienotu pozīciju un atzinumus.

14. Nacionālā attīstības plāna sagatavošana.

RAPLM viedoklis:

Ministru Kabineta 29.jūnija sēdē apstiprināti MK noteikumi “Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas,
uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība”. Minētie noteikumi paredz Latvijas Pašvaldību savienības
(turpmāk – LPS) dalību Nacionālā attīstības plāna (2007 – 2013) izstrādes Vadības grupā. Ministrija ir izsūtījusi
vēstuli Nacionālā attīstības plāna izstrādē iesaistītajām institūcijām savu pārstāvju deleģēšanai dalībai Vadības
grupā un lūgusi sniegt atzinumus par Nacionālā attīstības plāna izstrādes metodikas un laika grafika
projektiem. Attiecīgās institūcijas ir iesniegušas savus priekšlikumus un vistuvākajā laikā tiks sagatavots
rīkojums par Vadības grupas izveidošanu.
Ministrija aicina LPS sadarboties ar ministriju, kā arī ar citiem partneriem Nacionālā attīstības plāna
sagatavošanā, tai skaitā, tās pirmās sagatavošanas fāzē - vienotas stratēģijas izstrādē.

Puses vienojas:

Sadarboties Vadības grupas darbā un citos pasākumos, gatavojot Nacionālo attīstības plānu.

15. Metodiskais atbalsts pašvaldību audita ieviešanā.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Sadarbībā ar Dānijas iekšlietu ministriju tiek realizēts projekts, kura ietvaros tiks sagatavoti 12 lektori, kuri
varēs apmācīt pārējos interesentus pašvaldību iekšējā audita jautājumos. Šobrīd esošās likumdošanas normas
neparedz iekšējo auditu pašvaldībās, bet pēc tā rodas nepieciešamība, kad pašvaldībām jārealizē projekti
saistībā ar ES strukturālo fondu apguvi.
Ministrija ir gatava piedāvāt pašvaldībām metodisko atbalstu turpinot apmācības.

Puses vienojas:

LPS atbalsta RAPLM darbību pašvaldību audita metodiskajā vadībā.
16. Par novērotāja statusa nepieciešamību Eiropas Savienības Reģionu komitejā.

RAPLM viedoklis:

Izsaka viedokli, ka nepieciešama regulāra un savlaicīga informācijas apmaiņa par Reģionu komitejas darbu un
materiāliem.
RAPLM vēlas savu pārstāvi komitejā ar novērotāja statusu.

Puses vienojas:

Apmainīties ar informāciju par Reģionu komitejas darbu.
17. Interreg sekretariāts. Informācijas par darbības uzsākšanu un turpmākajiem plāniem.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Baltijas jūras reģiona INTERREG III B programmas apvienotā sekretariāta Rīgas birojs (Sekretariāts) ir uzsācis
darbu 2004.gada 3.jūnijā. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir sekretariāta uzņemošā institūcija,
sekretariāts atrodas VRAA telpās. Visa iespējamā informācija par Rīgas biroja darbību tiek izplatīta tālāk
reģionālās attīstības aģentūrām. VRAA ir izveidota mājas lapa.
RAPLM uzskata, ka Sekretariāta darbs tiek strukturēts un plānveidīgi organizēts.

Puse vienojas:

Informēt pašvaldības par Sekretariāta darbības uzsākšanu.
18. RAPLM informācija par saņemtajiem VIP projektiem.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

RAPLM ir iesniegusi 2004.gada valsts budžeta grozījumiem priekšlikumu par nepieciešamību palielināt
pašvaldību investīciju projektiem piešķiramo līdzekļu apmērus par 10 milj. latu.
Ministrija ir saskārusies ar problēmu, ka pašvaldības neiesniedz savlaicīgi informāciju par iepriekšējos
gados iesāktajiem VIP projektiem, kas rada problēmas projektu izvērtēšanā un esošās situācijas apzināšanā.
Pašvaldības uz šo brīdi ir iesniegušas nelielu skaitu projektu pieteikumu uz 2005.gada VIP
finansējumu. Ministrija atzīmē, ka pašvaldības neprecīzi aizpilda projektu pieteikumu formas.
19. Pašvaldību aizņēmumu limiti un to saistība ar ES struktūrfondu veiksmīgu apgūšanu.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

RAPLM iesniedz priekšlikumus:
1)
sākot ar 2005.gadu nodrošināt situācijai atbilstošu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējā
palielinājuma prognozēšanu un izstrādi valsts budžeta projektā, nosakot to kā īpašu budžeta prioritāti;
2)
paredzēt pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros īpašu tikai Eiropas Savienības projektu
priekšfinansēšanai izmantojamu limitu;
3)
noteikt iespējami zemāko Valsts kases aizdevuma procentu likmi pašvaldību aizņēmumiem, kuri tiek
ņemti ar Eiropas Savienības fondu līdzdalību finansētu projektu priekšfinansējuma nodrošināšanai.

Puses vienojas:

Atbalstīt priekšlikumus par pašvaldību aizņēmumu limita palielināšanu un aizņēmuma noteikumu atvieglošanu.
LPS ierosina šos priekšlikumus sarunās ar FM.
20. Par RAPLM sagatavotajiem grozījumiem Teritorijas plānošanas likumā.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

RAPLM sagatavotie grozījumi teritorijas plānošanas likumā varētu dot iespēju 121 pašvaldībai, kurām uz šo
brīdi nav teritorijas plānojuma, izstrādāt detālplānojumu, pamatojoties uz spēkā esoša rajona pašvaldības
teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

LPS viedoklis:

Atbalsta priekšlikumu, bet uzskata, ka noteiktais termiņš pirmā teritorijas plānojuma izstrādei ir par īsu un to
nepieciešams pagarināt līdz 2006.gada 31.decembrim.
21. Par radušos situāciju internātskolu finansējumā.

LPS informē un izsaka viedokli:

Vispārējās izglītības likumā ietvertā norma paredz, ka tikai līdz 2004.gada 1.septembrim rajonu pašvaldību
pārziņā esošo internātskolu uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas. Patreiz nav
juridiskās bāzes, lai Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtais finansējums internātskolu uzturēšanai tiktu
nodots rajonu pašvaldībām. Ņemot vērā to, ka rajonu pašvaldībām ne šā gada budžetā ne arī 2005.gada
budžetā nav paredzēti līdzekļi internātskolu uzturēšanai, tad var rasties situācija, ka internātskolas ir jāslēdz
jau šajā mācību gadā. LPS uzskata, ka minētā problēma risināma MK līmenī.
LPS vērš uzmanību uz radušos problēmu un aicina tās risināšanā iesaistīties RAPLM.

Puses vienojas:

RAPLM iespēju robežās iesaistīsies problēmas risinājumā.
22. Par papildus sociālajām garantijām vēlētām pašvaldību amatpersonām.

RAPLM informē un izsaka viedokli:

Ņemot vērā, ka uz šo brīdi dažādu iemeslu dēļ ir apstājusies normatīvā akta izstrāde par papildus
sociālajām garantijām tiem pašvaldību domes (padomes) priekšsēdētājiem, kuri pēc novadu domes
izveidošanas zaudēs amatu, tad uz šo brīdi būtu nepieciešams cits risinājums minētā jautājuma virzībai.

LPS viedoklis:

Normas par papildus sociālajām garantijām vēlētām pašvaldību amatpersonām jāierosina iekļaut citā
normatīvajā aktā, piemēram, izdarot, grozījumus likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes
un pagasta padomes deputāta statusu”.

Puses vienojas:

LPS sagatavos un iesniegs priekšlikumus RAPLM grozījumiem likumā „Par pilsētas domes, rajona
padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” tālākai virzībai.
Sarunas slēgtas plkst. 14.00
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