Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) un
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2005.gada sarunu
PROTOKOLS
Rīgā, Lāčplēša ielā 27
Sarunas notiek: 2005.gada 18.maijā, no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:00
Sarunu turpinājums notiek: 2005.gada 8.jūnijā, no plkst. 10:00 līdz 12:00
Sarunas vada:
Māris
Kučinskis
Ilze Kukute

Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs
Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

Andris
Jaunsleinis

Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdis

2005.gada 18.maija sarunu dalībnieki
Sarunās pieteiktie LPS pārstāvji:
Visvaldis Gercāns
Inga Goldberga
Dace Grīnberga
Miķelis Gruzītis
Jānis Krūklītis
Regīna Kuļša
Gunārs Laicāns
Valentīna Lazovska
Sarmīte Ozoliņa
Jānis Piešiņš
Māris Pūķis
Aino Salmiņš
Gints Šķenders
Ligita Začesta
Valērijs Zvīdriņš

Līvānu novada domes deputāts, LPS Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas priekšsēdētājs, sarunu grupas vadītāja
vietnieks;
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietniece
Tukuma rajona padomes Reģionālās attīstības daļas vadītāja;
Lubānas pilsētas domes priekšsēdētājs;
Jelgavas rajona padomes Attīstības departamenta direktors;
Balvu rajona padomes priekšsēdētāja;
Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs;
Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja;
Saldus rajona padomes padomniece;
LPS padomnieks;
LPS vecākais padomnieks;
LPS padomnieks;
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs;
LPS atbildīgā sekretāre;
Rēzeknes rajona padomes izpilddirektors;

Pašvaldību pārstāvji:
Iveta Ansone
Liepājas pilsētas būvvaldes Liepājas SEZ un Karostas rajona
arhitekte
Jānis Antons
Jaunpiebalgas pagasta padomes deputāts
Zenta Ilķēna
Valmieras pilsētas domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ģirts Kalnbirze
Talsu rajona padomes priekšsēdētājs
Māra Kalvāne
Jūrmalas domes galvenā plānotāja
Gvido Princis
Rīgas Domes Attīstības departamenta detālplānojumu nodaļas
vadītājs
Andrejs Radzevičs
Dunalkas pagasta padomes priekšsēdētājs
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Uldis Rozenbergs
Sandra Viniarska
Dace Zvirbule

Ģibuļu pagasta padomes priekšsēdētājs
Svētes pagasta padomes priekšsēdētāja
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

RAPLM pārstāvji:

Aivars Draudiņš
Andrejs Radzevičs
Andris Kužnieks
Arina Andreičika
Armands Auziņš
Artis Stucka

Arvīds Pīlēģis
Dzintra Muzikante
Ilze Kjahjare
Mārcis Eglītis
Ņina Linde

Pašvaldību attīstības departaments
Parlamentārais sekretārs
Valsts sekretāres vietnieks
Programmu departamenta direktore
Telpiskās plānošanas departamenta vietējo pašvaldības
plānojumu nodaļas vadītājs
Juridiskā departamenta direktors
Valsts sekretāres vietnieks
Pašvaldību pārraudzības departamenta direktore
Telpiskās plānošanas departamenta direktore
Mājokļu politikas departamenta direktors
Reģionālās politikas departamenta direktore

Protokolē: RAPLM Pašvaldību attīstība departamenta ārštata darbiniece Sintija Sīmane
RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta vietējo pašvaldības plānojumu
nodaļas vecākā referente Elīna Gustava
RAPLM Reģionālās politikas departamenta vecākā referente Aija Timofejeva
Dienas kārtībā (18.05.2005.) iekļautas šādas LPS un RAPLM piedāvātās tēmas:
1. Par Valsts investīciju programmas sastādīšanas metodiku;
2. Par ministriju prioritārajiem darbības virzieniem valsts investīciju programmas
veidošanai;
3. Par pievienošanos visiem Eiropas vietējo pašvaldību hartas paragrāfiem (pārskats par
2004.gada sarunu protokola izpildi);
4. Par pašvaldību principa atspoguļošanu Satversmē (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi);
5. Par novadu veidošanas programmu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi);
6. Par valsts atbalsta programmu novada infrastruktūras attīstībai;
7. Par otrās kārtas sarunām ar vietējām pašvaldībām par novadu izveidi;
8. Par pētījumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas attīstību;
9. Par kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla un atsauču uz teritorijas plānojumiem (saistošajiem
apbūves noteikumiem) pievienošanu visiem Ministru kabineta noteikumiem, kuri skar
nekustamos īpašumus vai plašākas teritorijas (pārskats par 2004.gada sarunu protokola
izpildi);
10. Par teritoriālplānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi);
11. Par pilsētu un citu apdzīvoto vietu klasifikāciju (pārskats par 2004.gada sarunu protokola
izpildi);
12. Par kvalitatīvu teritoriālplānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu (pārskats par 2004.gada
sarunu protokola izpildi);
13. Par teritoriālplānojumu apzīmējumiem (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi);
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14. Par Nacionālā plānojuma pabeigšanas programmu (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi);
15. Par agrāk izstrādāto metodisko materiālu izvērtēšanu (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi);
16. Par teritoriālplānojumu pārbaužu metodiku un ekspertu izvēles mehānismu;
17. Par Ministru kabineta noteikumiem par rajona plānojumu un par reģiona plānojumu
izstrādāšanu un par LBN 100 un LBN 101 pārstrādāšanu;
18. Par Integrētās piekrastes apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi;
19. Par valsts mērķdotāciju plānojumu izstrādei 2005.gadā;
20. Dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsti personām, kas īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā
vai likumīgajiem īpašniekiem atdotajā namā;
21. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (par kārtību, kādā piešķiramas valsts
mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanā);
22. Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmu (II posms);
23. Par likumprojektu „Dzīvokļa īpašuma likums”;
24. Par MK noteikumu projektu „Par kārtību, kādā īrnieki un dzīvokļu īpašnieki norēķinās par
saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem”.
Sarunas no RAPLM puses vada ministrs M. Kučinskis
1.
Par Valsts investīciju programmas sastādīšanas metodiku.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Ņemot vērā to, ka ir konstatētas nepilnības Valsts investīciju programmas sastādīšanu
(turpmāk – VIP) regulējošajos tiesību aktos, MK ir uzdevis Ekonomikas ministrijai un
Finanšu ministrijai iesniegt grozījumus šādos tiesību aktos:
• Ekonomikas ministrijai – par Ministru kabineta 2003.gada 7.oktobra noteikumiem
Nr.560, izpildes termiņš – 2005.gada 1.jūlijs.
• Finanšu ministrijai – par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumiem
Nr.734, izpildes termiņš – 2005.gada 1.septembris.
RAPLM 2004.gada 5.augustā iesniedza Ekonomikas un Finanšu ministrijām Vietējas nozīmes
un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmu ar 165 pašvaldību projektiem par
kopējo summu 29 miljoni lati. Kopumā 2005.gada valsts budžetā investīcijām pašvaldībās
tika piešķirti 5 miljoni latu.
LPS viedoklis:
Pašvaldību iesāktajiem Valsts investīciju projektiem ir jābūt RAPLM prioritātei.
Pašlaik grūti izmantot publisko un privāto partnerību, jo sabiedrībā pastāv nelabvēlīga
attieksme pret šādiem projektiem.
Puses vienojas:
VIP ietvaros RAPLM izvirzīt par prioritāti pašvaldību iesākto projektu pabeigšanu.
Turpināt sadarbību pie Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu
nozīmes investīciju programmas. Uzsākt diskusiju sabiedrībā un veidot sabiedrības viedokli
par valsts un privāto partnerību.
2.

Par ministriju prioritārajiem darbības virzieniem valsts investīciju programmas
veidošanai.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Ministriju, tai skaitā RAPLM, prioritāros darbības virzienus investīciju politikas
veidošanai reģionālās attīstības jomā MKK akceptēja 2005.gada 7.februārī (protokols Nr.6,
1.§). Minētais dokuments izskatīts un apstiprināts MK š.g.26.aprīlī (rīkojums Nr.275,
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27.04.2005.). Dokuments daļēji novērš esošos trūkumus Valsts investīciju programmas
sagatavošanas procesā – nodala RAPLM un nozaru ministriju kompetenci pašvaldību
investīciju projektu pārraudzībā.
Minētais dokuments paredz šādus astoņus darbības virzienus investīciju politikas
veidošanai reģionālās attīstības jomā:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informātikas jomā – Pašvaldību darba modernizācija, izmantojot informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas.
Mājokļu attīstības jomā – Atbalsts kvalitatīvai esošo māju (īres un sociālo)
renovācijai.
Enerģētikas jomā – siltumenerģijas apgādes uzņēmumu (izņemot komersantus,
kuri darbojas atbilstoši Komerclikumam) attīstība, rekonstrukcija/renovācija.
Uzņēmējdarbības jomā – Atbalsts vietējās publiskās infrastruktūras sakārtošanai
(ekonomisko aktivitāšu veicināšana).
Transporta jomā – Pašvaldību īpašumā esošo, ceļu, ielu (izņemot tranzīta),
tiltu/caurteču, stāvlaukumu rekonstrukcija un/vai izbūve.
Izglītības jomā – Pašvaldības īpašumā esošo pirmskolas un interešu izglītības
iestāžu modernizēšana, renovācija/rekonstrukcija un jaunu izbūve.
Dzīves vides kvalitātes paaugstināšanas jomā – Atbalsts vietējo pašvaldību
administratīvo un/vai attīstības/pakalpojumu centru, tai skaitā kultūrvides objektu
renovācija/rekonstrukcija.
Labklājības jomā – Pašvaldību īpašumā esošo sociālas aprūpes un rehabilitācijas
iestāžu renovācija, jaunu objektu iekārtošana un/vai izbūve.

Minēto rīcības virzienu ietvaros RAPLM ir uzsākusi Vietējas nozīmes un plānošanas
reģionu nozīmes investīciju programmas sagatavošanu 2006.gadam. Projektu pieteikumu
iesniegšanas termiņš bija 2005.gada 15.maijs.
Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu
sagatavošanu 2006.gadam kavē šādi apstākļi:

nozīmes

investīciju

programmas

Pirmkārt, uzsākot valsts investīciju programmas sagatavošanu nākamajam
programmēšanas periodam, nav zināmi pieejamie valsts budžeta finanšu resursi
(kontrolskaitļi) sadalījumā starp ministrijām, kas apgrūtina (sarežģī) programmēšanas darbu
ne tikai pašvaldībās, bet arī ministrijās.
Atbilstoši MK 2005.gada 28.februāra sēdes protokollēmumam (Nr.9, 2.§) Ekonomikas
ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju līdz 2005.gada 1.maijam bija jāiesniedz MK
priekšlikumi par iespējamajiem valsts investīciju programmu apjomiem (kontrolskaitļiem)
vidējā termiņā. Termiņš ir mainīts uz š.g. 1jūliju.
Otrkārt, daļai pašvaldību īpašumā esošiem objektiem - izglītības iestādēm
(pamatskolas, vidusskolas/ģimnāzijas); veselības aprūpes; energoapgādes uzņēmumiem
attīstības (sakārtošanas) jautājumi pašlaik vēl atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas,
Veselības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārraudzībā. Līdz ar to saglabājas nozaru
noteicošā loma par valsts investīcijām pašvaldībās.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM ieceri.
Puses vienojas:
RAPLM izstrādās priekšlikumus par iespējamo finanšu līdzekļu izmantošanu vidējā
termiņā (2007. – 2013.gadam), prioritāri novirzot tos teritorijām, kuras atpaliek no Latvijas
vidējā attīstības līmeņa.
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3.

Par pievienošanos visiem Eiropas vietējo pašvaldību hartas paragrāfiem
(pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Latvija nav pievienojusies vienam Eiropas vietējo pašvaldību hartas paragrāfam, kas
nosaka, ka saistībā ar aizņēmumiem vietējām varām likumā noteiktās robežās jābūt
pieejamam nacionālajam kapitāla tirgum.
Jautājums līdz šim laikam nav atrisināts. Turpmākās rīcības iespējas – sadarbībā ar
LPS formulējot viedokli, vērsties par jautājumu atbildīgajā Finansu ministrijā.
Situācija ir atbilstoša, lai varētu diskutēt par pievienošanos šim hartas punktam.
Viedokli formulējot papildus nepieciešams analizēt hartā ietverto risinājumu un atbilstošās
Eiropas Padomes rekomendācijas.
LPS viedoklis:
Neratificējot šo paragrāfu, jānoņem ierobežojumi valsts budžetā attiecībā uz
pašvaldību iespējām ņemt aizņēmumus.
RAPLM jāiesniedz LR Seimā likumprojekts par pievienošanos atlikušajam hartas
paragrāfam.
RAPLM viedoklis:
Ministrija uzskata, ka tas ir valdības kopīgs politisks jautājums un RAPLM atsevišķi
to nevar ierosināt izskatīšanai LR Saeimā. Izsaka priekšlikumu jautājumu iekļaut LPS sarunās
ar Ministru Prezidentu, kā arī to skatīt kopīgi ar citām ministrijām.
Puses vienojas:
RAPLM apņemas runāt ar citām ministrijām par kopēju politiku jautājumā par Eiropas
vietējo pašvaldību hartas visu paragrāfu ratifikāciju.
LPS atbalsta RAPLM iniciatīvu.
4.

Par pašvaldību principa atspoguļošanu Satversmē (pārskats par 2004.gada
sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
2004. gada laikā būtiska jautājuma virzība nav notikusi. Ministrija ir atvērta diskusijām par šo
jautājumu un neatsakās no tā risināšanas, bet pašvaldību principa atspoguļošanu Satversmē
atbilstoši demokrātiskas valsts pamatprincipiem varēs iekļaut pēc administratīvi teritoriālās
reformas pabeigšanas.
LPS viedoklis:
LPS norāda, ka LR Satversmē nav nostiprināta pašvaldību juridiskā aizsardzība, kura
ir būtisks priekšnoteikums pašvaldību konstitucionālai aizsardzībai, un ierosina RAPLM
virzīt jautājumu par pašvaldību sistēmas nostiprināšana Satversmē.
Puses vienojas:
LPS iesniegs ministrijai konkrētus priekšlikumus Satversmes grozījumiem pašvaldību
principa atspoguļošanai Satversmē.
5.

Par novadu veidošanas programmu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola
izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Uz doto brīdi novadu izveidošanas projekts nav precizēts, jo nepieciešams veikt
atkārtotas sarunas ar vietējām pašvaldībām.
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Saskaņā ar RAPLM rīcības plāna valdības deklarācijas īstenošanai vietējo pašvaldību
reformas laika grafiku sarunas ar pašvaldībām paredzēts uzsākt 2005.gada otrajā pusē un
pabeigt līdz 2006.gada martam. Pēc sarunu noslēguma ar vietējām pašvaldībām tiks precizēts
novadu izveidošanas projekts.
LPS viedoklis:
Pieņem ministrijas darba plānu zināšanai.
Puses vienojas:
Darbs tiks turpināts.
6.
Par valsts atbalsta programmu novada infrastruktūras attīstībai.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Saeimā 1.lasījumā ir izskatīts likumprojekts „Grozījumi Administratīvi teritoriālās
reformas likumā”, kurā ir iestrādāta norma, ka „Izveidotajiem novadiem tiek piešķirti finanšu
līdzekļi ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā finansējuma apjomā valsts atbalsta
programmai novadu infrastruktūras attīstībai. Finansējuma piešķiršanas kārtību un
nosacījumus reglamentē Ministru kabinets”.
Ministrija uzskata, ka ir nepieciešama valsts atbalsta programma novadu
infrastruktūras attīstībai un 2.lasījumam ir sagatavojusi un iesniegusi precizētu šī panta
redakciju. Vienlaicīgi RAPLM ir sagatavojusi priekšlikumus, kuros noteikts, ka līdz
2005.gada 31.decembrim Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā šos finanšu līdzekļus piešķir
novadiem.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai un informē, ka viedokli par noteikumiem rezolūcijas veidā ir
izteikusi Pagastu apvienība un Novadu apvienība.
RAPLM viedoklis:
Nepiekrīt rezolūcijai, jo tās priekšlikumi kavē administratīvi teritoriālās reformas
veikšanu.
Puses vienojas:
Finansējums valsts atbalsta programmai nepieciešams un darbs jāturpina.
7.
Par otrās kārtas sarunām ar vietējām pašvaldībām par novadu izveidi.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Saskaņā ar 2001.gada 3.decembra Ministru kabineta rīkojumu „Par novadu
izveidošanas modeli” nepieciešams veikt atkārtotas sarunas ar vietējām pašvaldībām par
novadu izveidošanas projekta precizēšanu. Saskaņā ar RAPLM rīcības plāna valdības
deklarācijas īstenošanai vietējo pašvaldību reformas laika grafiku otrās kārtas sarunas ar
pašvaldībām paredzēts uzsākt 2005.gada otrajā pusē un pabeigt līdz 2006.gada martam.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai.
8.
Par pētījumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas attīstību.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Ir veikta priekšizpēte par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas (PFI) problēmām
un atbilstoši tam izstrādāts darba uzdevums pētījumam par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmas attīstību.
2005.gada otrā pusē paredzēts izsludināt atklātu konkursu par tiesībām veikt šo
pētījumu. Pētījumu paredzēts veikt 2006.gada laikā. Saskaņā ar darba uzdevumu tā rezultātā
tiks izstrādāts 1) ziņojums, kas ietver: pārskatu par Eiropas Padomes rekomendācijām
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attiecībā uz PFI sistēmu, esošās PFI sistēmas detalizētu analīzi, priekšlikumus sistēmas
pilnveidošanai, jaunās (pilnveidotās) sistēmas modeļa aprakstu; 2) visu sistēmas
pilnveidošanai nepieciešamo tiesību aktu grozījumu projekti un to anotācijas un jaunu tiesību
aktu projekti un to anotācijas.
RAPLM prognozē, ka jauns PFI likums varētu sākt darboties ar 2009.gada 1.janvāri.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM ieceri.
Sarunas no RAPLM puses vada valsts sekretāre I. Kukute
9.

Par kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla un atsauču uz teritorijas plānojumiem
(saistošajiem apbūves noteikumiem) pievienošanu visiem Ministru kabineta
noteikumiem, kuri skar nekustamos īpašumus vai plašākas teritorijas (pārskats
par 2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
RAPLM gatavotajos atzinumos, kas skar teritorijas plānošanas jautājumus vienmēr tiek
dota norāda vai atsauce par teritorijas plānojumu – lielākoties tie ir bijuši normatīvie akti
attiecībā uz vides jomu.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai RAPLM informāciju, bet uzskata, ka šāda prakse jāattiecina arī uz
citām ministrijām. Lai to panāktu, jāmaina Valsts kancelejas attieksme pret kartogrāfiskiem
materiāliem, kura uzskata tos par otršķirīgiem materiāliem, līdz ar to pieļaujot to iztrūkumu
vai publicēšanu nelasāmā formā (samazinātā lielumā)
Puses vienojas:
RAPLM turpinās sniegt priekšlikumus normatīvo aktu saskaņošanas procesā.
Tiks izskatīts priekšlikums par RAPLM tikšanos ar Valsts kanceleju par MK kārtības ruļļa
pārskatīšanu.
10.

Par teritoriālplānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu (pārskats par
2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Par teritoriālplānotāju izglītību 23.05.2005 notika konference. Ir nepieciešama tikšanās ar
Izglītības un zinātnes ministriju, RTU, LU, LLU u.c. augstskolām par vienotas programmas
sagatavošanu, jo līdzšinējās iestrādes nav devušas rezultātus un joprojām nav atrisināti
jautājumi par vienotu pieeju teritoriālplānotāju profesionālās izglītības (kvalifikācijas)
iegūšanā un pastāvīgā pilnveidošanā.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM turpinās tikties ar augstskolām par vienotas programmas sagatavošanu.
RAPLM organizēs regulāras konferences un seminārus sabiedrības izglītošanai par
teritorijas plānojuma nozīmi.
Turpmākā ministrijas rīcība tiks veidota ievērojot konferencēs un semināros izteikto.
11.

Par pilsētu un citu apdzīvoto vietu klasifikāciju (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Pilsētu un citu apdzīvoto vietu klasifikācijas projekts ir sagatavots. Tā kā pašlaik top
grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 "Noteikumi par vienoto
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ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu", projekts netiek tālāk virzīts apstiprināšanai
ministram, jo tiks sagatavots kā MK noteikumu projekts pēc grozījumu spēkā stāšanās.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija. Vienojas, ka darbs pie iesāktā tiks turpināts.
12.

Par kvalitatīvu teritoriālplānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu (pārskats par
2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
2004.gadā ir sagatavoti un nosūtīt atzinumi pašvaldībām par 78 vietējiem un rajonu
teritoriju plānojumiem. Pašvaldības atbildes vēstulēs norāda, ka novērsīs atzinumos norādītās
neatbilstības vai nu pilnveidojot plānojuma projektu vai grozot tos. Šobrīd teritorijas
plānojumus izvērtē un atzinumus sniedz ministrijas Telpiskās plānošanas departaments, jo
iepriekš piesaistīto ārējo ekspertu darbs tika uzskatīts par nepietiekamu.
LPS viedoklis:
LPS piedāvā noorganizēt interviju ar RAPLM pārstāvjiem pašvaldību izdevumā „LOGS”
par RAPLM atzinumiem un konstatētajām problēmām, vērtējot plānojumus.
Priekšlikums no Rīgas pilsētas domes normatīvajos aktos precizēt, kas ir teritorijas plānojuma
grozījumi un kas ir to detalizācija.
Puses vienojas:
Vienojas, ka tiks noorganizēta intervija ar RAPLM pārstāvjiem pašvaldību izdevumā
„LOGS” par RAPLM atzinumiem un konstatētajām problēmām, vērtējot plānojumus. Minēto
Rīgas pilsētas domes priekšlikumu RAPLM izvērtēs, izstrādājot MK noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” grozījumus.
13.

Par teritoriālplānojumu apzīmējumiem (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Apzīmējumu projekts tika izmantots Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma
sagatavošanai. Šis projekts tika atzīts par nepilnīgu un pēc sanāksmes ar VZD un SIA „ĢIS
Projekts” pārstāvjiem, kuriem arī ir iestrādes apzīmējumu izstrādē, tika nolemts darbu pie
vienotu apzīmējumu izstrādes turpināt. Apzīmējumu projekta izstrādi plānots pabeigt
2006.gada pavasarī.
LPS viedoklis:
Vēlams rīkot diskusiju par uzdevumu šim darbam, jo domājams, ka ir domstarpības par
pašiem apzīmējamo objektu sarakstu.
Puses vienojas:
Tiks rīkota diskusija par šī darba uzdevuma sastādīšanu.
14.

Par Nacionālā plānojuma pabeigšanas programmu (pārskats par 2004.gada
sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Ir atsākts darbs pie Nacionālā plānojuma, pieprasīts finansējums no valsts budžeta, sāktas
sarunas ar ministrijām, sagatavots laika grafiks. Plānots, ka Latvijas telpiskās attīstības
perspektīvas 1.redakcija tiks nodota sabiedriskai apspriešanai 2006.gada jūnijā.
LPS viedoklis:
Nacionālais plānojums bieži nepieciešams pašvaldībām aktuālu jautājumu risināšanā, tādēļ tā
sagatavošana jāpasteidzina.
Puses vienojas:
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Darbs tiks turpināts.
15.

Par agrāk izstrādāto metodisko materiālu izvērtēšanu (pārskats par 2004.gada
sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Pašlaik tiek apkopota informācija par materiāliem, kurus publicēt ministrijas mājas
lapā, lai pašvaldības un jebkurš cits interesents iegūtu viņu interesējošo, aktuālo informāciju.
LPS viedoklis:
Pašvaldībām nepieciešama metodiska palīdzība attīstības programmu un teritoriālplānojumu
izstrādē, piemēram, padarot pieejamus labus paraugus.
Puses vienojas:
Darbs tiek turpināts.
16.
Par teritoriālplānojumu pārbaužu metodiku un ekspertu izvēles mehānismu.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Metodika ir sagatavota – ministrija vērtē plānojuma izstādes procedūras un satura
atbilstību plānojuma laikā spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu prasībām. šo darbu veic
ministrijas darbinieki, eksperti netiek piesaistīti.
LPS viedoklis:
LPS piedāvā līdzīgi kā šo sarunu 16. dienas kārtības jautājumā, organizēt interviju ar
RAPLM pārstāvjiem pašvaldību izdevumā „LOGS” par RAPLM atzinumiem un
konstatētajām problēmām, vērtējot plānojumus.
Puses vienojas:
Vienojas, ka tiks noorganizēta intervija ar RAPLM darbiniekiem LPS žurnālā „LOGS” par
teritoriālplānojumu pārbaužu metodiku un konstatētajām problēmām.
17. Par Ministru kabineta noteikumiem par rajona plānojumu un par reģiona
plānojumu izstrādāšanu un par LBN 100 un LBN 101 pārstrādāšanu.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
05.04.2005. pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr.236 „Plānošanas reģionu
teritorijas plānošanas noteikumi”. Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts
„Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kas starpministriju sanāksmē jau ir
saskaņots ar ministrijām un LPS.
Ir notikusi tikšanās ar ministrijām (institūcijām) par LBN 100, gaidām atzinumus par
to, kādas no LBN 100 prasībām jau iestrādātas spēkā esošos normatīvajos aktos. Šobrīd
uzskatām, ka nav lietderīgi pārstrādāt šo būvnormatīvu un pieņemt attiecīgus MK
noteikumus, bet to, kas no LBN 100 nav ietverts citos normatīvajos aktos, izstrādāt kā
vadlīnijas teritorijas plānotājiem.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai attiecībā uz LBN 100, bet uzskata, ka jāizšķiras arī par LBN 101 likteni.
Puses vienojas:
Tiek nolemts, ka LPS aktīvāk iesaistīsies priekšlikumu sagatavošanā un iesniegšanai
RAPLM.
18. Par Integrētās piekrastes apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Šo darbu paredzēts veikt nacionālā plānojuma izstrādes ietvaros.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai un atbalsta RAPLM šajā jautājumā.
Puses vienojas:
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Darbs tiek turpināts.
19. Par valsts mērķdotāciju plānojumu izstrādei 2005.gadā.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Valsts budžetā 2005.gadā paredzēts finansējums Ls 440000 apmērā, pie budžeta
grozījumiem tiks lūgts papildus finansējums.
2005.gadā izmaksāti Ls 171942, t.sk., Ls 40161 no jauna piešķirts 28 pieprasītājiem un
30 mērķdotācijas saņēmēji saņēmuši papildus mērķdotāciju stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma veikšanai. Nākošā komisijas sēde plānota 25.05.2005.
RAPLM papildus informē par valsts mērķdotāciju plānojumu izstrādei uzliktajām
saistībām, kuras ir jāievēro un jāpilda, mērķdotāciju saņemot.
LPS viedoklis:
Priekšlikums vienoties par konkrētu papildus finansējuma apjomu, kuru lūgt Finanšu
ministrijai pie budžeta grozījumiem.
Puses vienojas:
Puses vienojas, ka 2005. gada budžeta grozījumos mērķdotācijai plānojumu izstrādei papildus
jāprasa ~ 200 000 Ls, bet 2006.gada budžetā jāpalielina mērķdotācijas apjoms, lai likvidētu
rindu pirmreizējiem plānojumiem.
20. Dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsti personām, kas īrē dzīvojamo telpu
denacionalizētā vai likumīgajiem īpašniekiem atdotajā namā.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Valsts sekretāru sanāksmes 10.03.2005. sēdē tika izsludināts Ministru kabineta
noteikumu projekts „Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
finansiālajā nodrošināšanā”. 2005.gada 22.aprīlī notika starpministriju sanāksme, kurā netika
panākta vienošanās par Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas izteiktajiem iebildumiem.
Minēto noteikumu projektu ministrija precizē, lai noteikumi līdz atbilstošajā likumā
noteiktajam termiņam tiktu pieņemti.
LPS viedoklis:
Ņemot vērā, ka nepastāv mehānisms telpu atbrīvošanas pabalstu pārskaitīšanai,
ierosina jautājumu skatīt kopā ar Finanšu ministriju.
Informē par nepieciešamību noteikumos ietvert konkrētu termiņu, kura laikā tiks
pārskaitīts pabalsts par dzīvojamo telpu atbrīvošanu.
Puses vienojas:
Darbs pie iesāktā tiek turpināts.
21. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (par kārtību, kādā piešķiramas valsts
mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanā).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
05.04.2005. Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.237 „Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai”, kā arī
pagarināja valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanā pieteikumu iesniegšanas
termiņu līdz 01.06.2005. 2006.gada budžeta veidošanas laikā vai arī pēc tā pieņemšanas, būs
jāveic grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 237.
LPS viedoklis:
Ņemot vērā pašvaldību ierobežotās aizņēmumu ņemšanas iespējas (nepastāv brīva
iespēja ņemt aizņēmumus), ierosina papildus jau esošajiem kredītresursu limitiem un
galvojumu kredītu limitiem rast alternatīvas iespējas aizņēmumu ņemšanai vai arī izmainīt
esošo kārtību. Ierosinājums nesaistīt esošos pašvaldību aizņēmumu limitus ar valstī
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noteiktajiem vispārīgajiem limitiem. LPS prognozē arī iespējamu problēmu rašanos nākotnē
šajā jomā.
Puses vienojas:
Darbs pie iesāktā tiek turpināts.
22. Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmu (II posms).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Izstrādāti grozījumi Mājokļu attīstības un kreditēšanas programmā (II posms), kā arī
izstrādāti ar to saistītie Ministru kabineta noteikumu projekti, kas 20.04.2005. tika nosūtīti
izskatīšanai Ministru kabineta komitejā. Komitejas 16.05.2005. sēdē tika nolemts atlikt
iesniegtā tiesību akta projekta izskatīšanu uz trijām nedēļām, jo nav panākta vienošanas
poliskā līmenī par Latvijas Hipotēku un zemes bankas attīstības modeli.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai un atbalsta ministrijas darbību.
Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija.
23. Par likumprojektu „Dzīvokļa īpašuma likums”.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Ministru kabineta 17.05.2005. sēdē akceptēja likumprojektu „Dzīvokļa īpašuma
likums”, tādejādi tas tiks virzīts izskatīšanai Saeimā.
Notiek sarunas ar Ekonomikas ministriju par likumprojektu „Energoefektivitātes
likums” izstrādes gaitu.
RAPLM uzsācis darbu pie likumprojekta „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”
izstrādes un plāno to nosūtīt saskaņošanai atbildīgajām institūcijām šī gada jūnija beigās.
LPS viedoklis:
LPS atbalsta notiekošo.
Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija.
24. Par MK noteikumu projektu „Par kārtību, kādā īrnieki un dzīvokļu īpašnieki
norēķinās par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem”.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki norēķinās ar
pakalpojumu piegādātājiem, iekļauts likumprojektā „Dzīvokļa īpašuma likums”, tādejādi
Ministru kabineta noteikumus varēs izdot tikai pēc šā likuma stāšanās spēkā.
Neformālā darba grupā turpinās darbs pie šī Ministru kabineta noteikumu projekta
izstrādes.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM viedokli.
Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija.
Par sarunu turpinājumu
Sarunu dalībnieki vienojās, ka abpusējo sarunu turpinājums notiks RAPLM 2005.gada
8.jūnijā plkst. 10:00. RAPLM līdz sarunu turpinājumam aktualizēs informāciju par
ienākošajiem pieprasījumiem no pašvaldībām par mērķdotāciju piešķiršanu dzīvokļu
jautājumu risināšanā.
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Sarunu pirmā daļa slēgta plkst.16:00
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Sarunu turpinājums
2005.gada 8.jūnija sarunu dalībnieki
Sarunās pieteiktie LPS pārstāvji:
Visvaldis Gercāns
Inga Goldberga
Jānis Piešiņš
Aino Salmiņš
Laimis Šāvējs
Ligita Začesta
Pašvaldību pārstāvji:
Andris Grīnbergs
Jānis Grīnbergs
Zenta Iļķēna
Ina Jurkēviča
Uģis Muskovs
Sandra Pētersone
Nikolajs Stepanovs
Solvita Ūdre
Dace Zvirbule
RAPLM pārstāvji:
Aivars Draudiņš
Andrejs Radzevičs
Andris Kužnieks
Arina Andreičika
Armands Auziņš
Artis Stucka
Arvīds Pīlēģis
Dzintra Muzikante
Mārcis Eglītis
Ņina Linde

Līvānu novada domes deputāts, LPS Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas priekšsēdētājs, sarunu grupas vadītāja
vietnieks
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietniece
LPS padomnieks
LPS padomnieks
Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs
LPS atbildīgā sekretāre
Valdemārpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Īves pagasta padomes priekšsēdētājs
Valmieras pilsētas domes Attīstības nodaļas vadītāja
Laucienes pagasta padomes priekšsēdētāja
Valmieras pilsētas domes Finanšu un ekonomikas nodaļas
vadītājs – finanšu direktors
Virbu pagasta padomes priekšsēdētāja
Gulbenes rajona padomes priekšsēdētājs
Stendes pilsētas domes priekšsēdētāja
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pašvaldību attīstības departaments
Parlamentārais sekretārs
Valsts sekretāres vietnieks
Programmu departamenta direktore
Telpiskās plānošanas departamenta vietējo pašvaldības
plānojumu nodaļas vadītājs
Juridiskā departamenta direktors
Valsts sekretāres vietnieks
Pašvaldību pārraudzības departamenta direktore
Mājokļu politikas departamenta direktors
Reģionālās politikas departamenta direktore

Sarunu turpinājumu vada
Māris Kučinskis Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrs

Andris JaunsleinisLatvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis

Protokolē: RAPLM Pašvaldību attīstība departamenta ārštata darbiniece Sintija Sīmane
RAPLM Reģionālās politikas departamenta vecākā referente Aija Timofejeva
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Dienas kārtībā (08.06.2005.) iekļautas šādas LPS un RAPLM piedāvātās tēmas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.

Par ieteikumiem plānošanas reģionu attīstības programmu izstrādei un kritērijiem to
izvērtēšanai (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi);
Par pierobežas reģionu attīstības veicināšanu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola
izpildi);
Par Eiroreģionu veidošanu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi);
Par pētījumu par reģionu vienmērīgu attīstību;
Nacionālais attīstības plāns - kā LPS pārstāv vietējo pašvaldību intereses Nacionālo
attīstības plāna izstrādes procesā;
Par RAPLM mājas lapas sakārtošanu, tai skaitā par visu pašvaldību saistošo
noteikumu publicēšanu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi);
RAPLM pārraudzībā esošo normatīvo aktu izpildes kontroles paaugstināšana;
Par valstij piekrītošās zemes pārņemšanu valsts valdījumā;
Informācijas apmaiņa starp valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām;
Par kursiem jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem;
Pašvaldību darbības pārraudzības paplašināšana;
Par valsts pārvaldes iestāžu reģionalizāciju;
Par tieši vēlētām reģionālajām (apriņķa) pašvaldībām;
Par pašvaldību sadarbības attīstību un atbalstu;
Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču deklarāciju
publicēšanu;
Par valsts politiku mājokļu jomā;

Par ieteikumiem plānošanas reģionu attīstības programmu izstrādei un
kritērijiem to izvērtēšanai (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Gadskārtējo sarunu (2004. gada) starp RAPLM un LPS laikā jautājumā par plānošanas
reģionu attīstības priekšlikumiem puses vienojās, ka LPS atbalstīs RAPLM iniciatīvas
plānošanas reģionu darbības nostiprināšanā un lomas reģionālajā attīstībā noteikšanā, t.i.,
1) nepieciešamību normatīvajos aktos iestrādāt nosacījumu, ka reģionos izstrādātajiem
projektiem ir jāatbilst reģionu attīstības programmām;
2) rokasgrāmatas izstrādi, kas kalpotu plānošanas reģionu attīstības aģentūrām projektu un
programmu izstrādei, Phare 2001 ESK programmas ietvaros;
3) ieteikumu izveidi plānošanas reģionu attīstības programmu izstrādei un kritēriju izstrādi
to novērtēšanai;
4) kritēriju izstrādi, kas piemērojami nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādes gaitā,
lai nodrošinātu reģionālās attīstības, ilgtspējības, līdzsvara principu ievērošanu.
Situācija pašlaik:
1) 21.09.2004. MK noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas
nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību”
5.1.pielikumā “Vērtēšanas kritēriji” kā kvalitātes un specifiskais kritērijs Nr.3 ir noteikts
“Projekta pieteikums atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem stratēģiskās plānošanas
dokumentiem”. Noteikumi attiecas uz valsts atbalsta programmām "Atbalsts jaunu produktu
un tehnoloģiju attīstībai", "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" ietver
šādas apakšprogrammas: 1) "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu
prasībām"; 2) "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide"; 3) "Infrastruktūras attīstībai
nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija" – Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma apgūšanai vienotā programmdokumenta 2.prioritātes „Uzņēmējdarbības un
inovāciju veicināšana” ietvaros.
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Minētā prasība ir iekļauta arī projektu pieteikumu veidlapās, piemēram, ES struktūrfondu
grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”
projekta pieteikuma veidlapai kā viens no projekta pieteikumam pievienojamiem
dokumentiem minēts – pašvaldības atzinums par projekta atbilstību pašvaldības attīstības
programmas prioritātēm.
2) Eiropas Atbalsta programmas finansētā projekta „Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā”
ietvaros izstrādāta reģionālās attīstības aģentūru rokasgrāmata „Reģionālās plānošanas
palīglīdzeklis”. RAPLM saskaņo rokasgrāmatu ar plānošanas reģionu attīstības aģentūrām un
Valsts reģionālās attīstības aģentūru.
Paredzēts rokasgrāmatu publicēt RAPLM mājas lapā līdz š.g. 1.jūlijam.
3) Balstoties uz reģionu attīstības aģentūru rokasgrāmatu, RAPLM ir sagatavojusi ieteikumu
projektu plānošanas reģionu attīstības programmu izstrādei un kritērijus to izvērtēšanai.
Paredzēts apspriest ieteikumu projektu ministrijā un ar plānošanas reģionu attīstības
aģentūrām līdz š.g. 1.jūlijam.
4) Saskaņā ar ES politisko uzstādījumu un atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs
noteiktajam uzdevumam, RAPLM izstrādā vienoto nozaru ietekmes uz teritorijām
izvērtēšanas kritēriju. Vienoto kritēriju izstrādes procesā tika veiktas konsultācijas ar ārvalstu
ekspertiem, tika piedāvātas vairākas pieejas vienoto kritēriju sagatavošanai un izstrādāti
vairāki priekšlikumi vienotiem kritērijiem, kuri tika apspriesti Reģionālās attīstības
konsultatīvas darba grupas sanāksmēs, Reģionālās attīstības un reģionālās politikas
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darba grupā, kā arī starpministriju sanāksmēs ar nozaru
ministrijām.
Šī darba rezultātā, tika panākta sekojoša vienošanās:
 Nozaru politikas plānošanas dokumentu mērķus un prioritātes saskaņos ar plānošanas
reģionu attīstības programmām/stratēģijām;
 Nozaru attīstības plānošanas dokumentos atspoguļos plānoto politiku ieviešanas
rezultātu resursu rādītājus sadalījumā pa 33 reģionālā līmeņa administratīvajām
teritorijām - 26 rajoni un 7 republikas pilsētas.
Š.g. 30.maija sēdē Nacionālā reģionālās attīstības padome konceptuāli atbalstīja
RAPLM priekšlikumus vienotajiem kritērijiem nozaru attīstības plānošanas dokumentu
ietekmes uz teritorijām izvērtēšanai un pieņēma lēmumu, ka vienotie kritēriji ir jāapstiprina,
veicot grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 „Ministru
kabineta kārtības rullis”.
Saskaņā ar NRAP lēmumu, RAPLM ir izstrādājusi grozījumu projektu MK
noteikumos Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis”, kurš ir iesniegts Valsts kancelejā š.g.
6.jūnijā.
LPS viedoklis:
Pieņemt zināšanai RAPLM sniegto informāciju
Puses vienojas:
LPS atbalstīs RAPLM izstrādātos un iesniegtos grozījumus MK noteikumos Nr.111.
„Ministru kabineta kārtības rullis”.
2.

Par pierobežas reģionu attīstības veicināšanu (pārskats par 2004.gada sarunu
protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Saskaņā ar MK 2004.gada 12.maija rīkojumu Nr.312 „Par darba grupu Latvijas
Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai” ministrija 2004.gadā
ir aktīvi strādājusi ar mērķi izstrādāt Latvijas Republikas – Igaunijas Republikas pārrobežu
sadarbības stratēģiju. Šī mērķa īstenošanai tika izveidotas divas apakšgrupas: Valkas – Valgas
problēmu risināšanas un Rīgas jūras līča reģiona plānošanas apakšgrupas. Pierobežas
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attīstības problēmjautājumi tika apzināti un apspriesti Valkas – Valgas problēmu risināšanas
darba grupā.
Tika identificētas šādas pierobežas attīstības problēmas:
1) darba kustības ierobežojumi;
2) robežšķērsošanas ierobežojumi;
3) nepietiekama sadarbība veselības aprūpes un ātrās palīdzības jomā;
4) ierobežojumi abu valstu valūtas izmantošanai norēķiniem;
5) neattīstīta kopēja pārrobežu sabiedriskā transporta sistēma;
6) ierobežota sociālā un ekonomiskā attīstība transporta, loģistikas un komunikāciju
jomās;
7) nepietiekami saskaņota vides aizsardzība un pārvaldība;
8) nepilnīgi izmantots tūrisma potenciāls;
9) neracionāli izmantoti robežpunkti;
10) vāji attīstīta mazo un vidējo uzņēmēju darbības joma;
11) nepilnīgi un neracionāli izmantota pierobežas infrastruktūra;
12) neattīstīts mazo ostu potenciāls;
13) nepietiekama institucionālā kapacitāte un sadarbība.
Pamatojoties uz konkrētās pierobežas teritorijas (Valka – Valga) attīstību kavējošo
faktoru analīzi, tika izvirzīti stratēģiskie virzieni aktuālo jautājumu risināšanai ar mērķi
panākt, ka politika attiecībā uz pierobežas attīstīšanu tiek vērsta uz robežas klātbūtnes radīto
šķēršļu novēršanu vai mazināšanu.
Darba grupu darba rezultātā, tika sagatavots informatīvais ziņojums par Latvijas –
Igaunijas pārrobežu sadarbības stratēģiju. 2005. gada 1. martā Ministru kabinets apstiprināja
RAPLM sagatavoto informatīvo ziņojumu. Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ir
noteikts, ka RAPLM līdz 2005.gada 1.oktobrim ir jāizstrādā Latvijas – Igaunijas pārrobežu
sadarbības programma. Programmā ir paredzēts atspoguļot pasākumus un to īstenošanai
nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā noteikto rīcības virzienu īstenošanai.
Š.g. 2. – 3.maijā notika Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas reģionālās
attīstības ministru tikšanās, kuras laikā notika abu valstu pierobežas teritoriju apsekojums.
Ministrs norāda, ka Latvijas pierobežas pašvaldības ir mazāk aktīvas infrastruktūras
projektu sagatavošanā salīdzinājumā ar Igaunijas Republikas pierobežas pašvaldībām.
Ministrs aicina Latvijas pierobežas pašvaldības būt aktīvākām infrastruktūras projektu
sagatavošanā un iesniegšanā.
LPS viedoklis:
RAPLM turpināt finanšu piesaisti pierobežas reģionu attīstības veicināšanai, izmantojot gan
valsts piedāvātos finanšu avotus, gan ES Kaimiņattiecību politikas ietvaros piedāvātās finanšu
iespējas.
Puses vienojas:
Veicināt iesākto sadarbību ar Igaunijas Republiku un aktivizēt sadarbību ar Lietuvas
Republiku.
3.
Par Eiroreģionu veidošanu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Lai mazinātu šķēršļus, kas kavē pārrobežu sadarbību, ir izveidots sadarbības
instruments, kas pieļauj iespēju veidot operatīvas struktūrvienības – Eiropas pārrobežu
sadarbības grupu (EPSG) (Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas
pārrobežu sadarbības grupu).
EPSG tiek deleģētas tiesības darboties tās dalībnieku - reģionālo un vietējo institūciju
- vārdā pārrobežu, starpnacionālās vai starpreģionālās sadarbības projektu realizēšanai.
Jaunais regulas projekts paredz, ka EPSG ir jāspēj darboties 2 veidos:
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1. ieviešot pārrobežu, kā arī starpnacionālās un starpreģionālās sadarbības programmas,
kuras līdzfinansē Eiropas Savienība, izmantojot ES finanšu instrumentus;
2. ieviešot pārrobežu sadarbības programmas, kuras iniciējušas tikai dalībvalstis un to
institūcijas un kuras Eiropas Savienība finansiāli neatbalsta.
RAPLM piedalās regulas izstrādē un komentēšanā.
Paralēli tam, ka EK ir sagatavojusi regulas projektu par Eiropas pārrobežu sadarbības
grupējumiem, Eiropas Padome ir sagatavojusi Madrides konvencijas 3.protokola projektu par
Eiroreģionālās sadarbības grupējumu veidošanu. Protokols paredz izveidot vienotu tiesisko
regulējumu eiroreģioniem - brīvprātīgu eiroreģionu pārveidošanu par grupējumiem, kas tiks
pakļauti šī protokola regulējumam. Salīdzinājumā ar EK piedāvājumu, kas ir paredzēts tikai
ES valstu ietvaros, protokols paredz vienotu ietvaru eiroreģioniem gan ES, gan ārpus ES
valstīm.
RAPLM piedalās protokola izstrādē un komentēšanā.
12.04.2005. pieņemti MK noteikumi Nr.252 "Kārtība, kādā tiek piešķirti valsts
budžeta līdzekļi Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmu finansējuma
saņēmējiem no Latvijas Republikas", kur uz valsts budžeta finansējumu var pieteikties arī
eiroreģioni.
Ministrs informē, ka RAPLM stimulēs politiskā līmeņa sarunas ar Krievijas
Federāciju par sadarbības atsākšanu ar Vidzemi Eiroreģiona veidošanas sakarā.
Ministrs norāda, ka š.g.13. – 14.jūnijā Lietuvā notiks Baltijas valstu reģionālās
attīstības ministru sanāksme, kuras laikā ministri vienosies par vienotu viedokli reģionālās
attīstības jautājumu risināšanai ES un Baltijā.
LPS viedoklis:
Euregio Pskov – Livonia darbību kavē politiskā situācija Krievijā un aktivitātes, kas vērstas
pret Latviju. Potenciālajiem partneriem Krievijā ir nogaidoša attieksme.
Euregio Saule Zemgalē un Euregio Country of Lakes ir veiksmīgi piemēri sadarbībai.
Euregio Bartava ir uzsācis savu darbību.
Diemžēl, eiroreģioni neaptver visu valsts pierobežu.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie eiroreģionu veidošanas Latvijā. RAPLM ievietot ministrijas mājas lapā
Baltijas valstu ministru sanāksmju dokumentus.
4.
Par pētījumu par reģionu vienmērīgu attīstību.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
2004.gadā Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar RAPLM un plānošanas
reģionu pārstāvjiem izstrādāja pētījumu par reģionālo attīstību Latvijā (1999 – 2003).
Pētījums sniedz informāciju par sociālekonomisko rādītāju izmaiņām plānošanas
reģionos (1999 – 2003). Pētījumā ir noteiktas plānošanas reģionu galvenās reģionu attīstības
problēmas, resursi, to iespējas un priekšrocības.
Secinājumi:
1) Pēdējo piecu gadu laikā starp dažādām valsts teritorijām ir vērojamas lielas
sociālās un ekonomiskās atšķirības, kuras nesamazinās.
2) Valsts galvaspilsētas un lielo ekonomiski attīstīto centru apkārtnes teritorijās
straujāk samazinās bezdarba līmenis, pieaug iedzīvotāju ieņēmumi, aktīvāk attīstās
uzņēmējdarbība, turpretī valsts nomaļākajās teritorijās saglabājas ekonomiskā
atpalicība un pieaug sociālās pretrunas.
3) Notiek iedzīvotāju migrācija un resursu koncentrācija attīstības centru virzienā.
4) Notiek iedzīvotāju kustība, izvēloties mājokļus ārpus pilsētām, tādējādi pieaug
satiksmes plūsmas apjomi un intensitāte.

18
5) Latvijas reģionu vidū īpaši izceļas Rīgas plānošanas reģions. Tā attīstību lielā mērā
ietekmē galvaspilsēta Rīga.
Uz pētījuma pamata ir sagatavots informatīvs materiāls “Reģionu attīstība Latvijā
2004”.
Pētījums tiek izmantots, izstrādājot Nacionālā attīstības plāna (2007 – 2013) sadaļas
“Esošās situācijas analīze” un “SVID analīze”.
Ministrs informēja, ka turpinās darbs pie Reģionālās attīstības uzraudzības un
novērtēšanas sistēmas (turpmāk – RAUNS) izveides. RAPLM līdz š.g. 1.septembrim turpinās
darbu pie MK noteikumu izstrādes par RAUNS. Paralēli MK noteikumu izstrādei RAPLM
organizē tikšanās ar nozaru ministriju pārstāvjiem, lai vienotos par ministriju pārziņā esošo
programmu ietekmi uz reģionālo attīstību un, lai vienotos par programmu būtiskākajiem
rezultatīvajiem rādītājiem, kas būtu jāiekļauj RAUNS un pēc kuriem tiktu vērtēta projekta
ietekme uz reģionālo attīstību.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izveides.
5.

Nacionālais attīstības plāns - kā LPS pārstāv vietējo pašvaldību intereses
Nacionālā attīstības plāna izstrādes procesā.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) (NAP) izstrāde notiek kopš 2004.gada jūnija,
saskaņā ar NAP izstrādes metodiku un laika grafiku, kuri ir apstiprināti NAP izstrādes
Vadības grupā. Šobrīd, saskaņā ar NAP izstrādes laika grafiku, notiek darbs pie NAP sadaļas
„Esošās situācijas analīze” pilnveidošanas un nodaļas “SVID analīze” izstrādes.
Sadaļas “Esošās situācijas analīze” izstrādei ir izveidotas 5 starpinstitucionālās darba
grupas, kuru sastāvā ir valsts pārvaldes, reģionu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un citu
institūciju pārstāvji. To mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sadaļas izstrādi, nozaru, jomu, kā arī
reģionu, vides u.c. horizontālo interešu integrēšanu un saskaņošanu.
Viens no svarīgākajiem principiem, kas tiek ievērots NAP izstrādes procesā, ir
partnerības princips, kas paredz izstrādes procesa atvērtību un ciešu sadarbību ar valsts
pārvaldes institūcijām, reģioniem, pašvaldībām, NVO un sociālajiem partneriem.
• LPS piedalās NAP izstrādes Vadības grupā, kas ir lēmumu pieņemšanas institūcija
NAP izstrādes procesā, un starpinstitucionālajās darba grupās.
Darba grupās piedalās arī Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Rīgas Domes, Valkas, Valmieras,
Kuldīgas, Liepājas, Daugavpils u.c. pašvaldību pārstāvji.
LPS būtiskākais uzdevums ir nodrošināt visu NAP projekta sadaļu izvērtēšanu saskaņā
ar pašvaldību interesēm un priekšlikumu iesniegšanu NAP projekta pilnveidošanai.
Turpmākie NAP izstrādes posmi:
1) tiek izstrādāts Latvijas izaugsmes modeļa projekts,
2) līdz 13.10.05. tiek izstrādāta NAP projekta 1.redakcija,
3) no 14.10.05. līdz 14.12.05. notiek NAP 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana un
Sākotnējā izvērtēšana (Ex-ante),
NAP gala redakcija tiek izstrādāta un virzīta apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz
04.05.2006.
Ministrs informē, ka š.g. 8.jūnijā laikrakstā „Latvijas Avīze” publicēta intervija ar
E.Karnīti un Ž.Ozoliņu par Latvijas valsts attīstības vīzijas projektu. Laikrakstā ir publicēta
aptaujas anketa, kurā iedzīvotāji var atzīmēt valsts izaugsmes prioritātes un nosūtīt anketu uz
RAPLM NAP koordinatoram M. Sprindžukam.
RAPLM lūdz LPS atbalstīt ministriju NAP stratēģijas izstrādes procesā.
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LPS viedoklis:
NAP izstrādes procesā ir nepieciešams nevis cīnīties ar nozaru skatījumu uz reģionālās
attīstības jautājumiem, bet veidot sadarbību starp pašvaldībām, plānošanas reģioniem un
resoriem (nozarēm).
Puses vienojas:
Turpināt sadarbību NAP (2007 – 2013) izstrādes procesā un veicināt sadarbību starp
pašvaldībām, reģioniem un nozarēm.
6.

Par RAPLM mājas lapas sakārtošanu, tai skaitā par visu pašvaldību saistošo
noteikumu publicēšanu (pārskats par 2004.gada sarunu protokola izpildi).
RAPLM informē un izsaka viedokli:
RAPLM atklājusi jaunu interneta mājaslapu, kurā sniedz plašu informāciju par
pašvaldībām, reģionālo attīstību, mājokļu jautājumiem, teritorijas plānošanu un visu to, kas
pietuvināts pašvaldībām. Mājas lapas koncepcija izstrādāta ar mērķi to padarīt pēc iespējas
vienkāršāku un piemērotāku lietotājiem – iedzīvotājiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem un
deputātiem.
Mājaslapa ir interaktīva. Tas nozīmē, ka jebkuram iedzīvotājam iespējams iesniegt
elektronisku iesniegumu ministrijā, uz kuru saskaņā ar likumu jāsniedz laicīgi atbilde.
Interneta lapai ir pavisam jauns dizains un tā papildināta ar svarīgām funkcijām. Ērtāku lapas
lietošanu padarīs meklētājs, jauna pašvaldību teritorijas plānojumu un saistošo
noteikumu ievietošanas sistēma, papildināta informācija par ministrijas struktūrvienību
darbību.
Šobrīd RAPLM mājaslapā tiek publicēti visi saistošie noteikumi, kas tiek iesūtīti ministrijā
elektroniskā veidā, kuri pieņemti pēc 2005. gada 18.marta, ir reģistrēti ministrijā un stājušies
spēkā. Spēkā esošus saistošos noteikumus, kuri pieņemti līdz 2005. gada 18.martam,
ministrija publicē mājaslapā pēc to izvērtēšanas un pozitīva atzinuma sniegšanas.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM turpina iesākto darbu pie mājas lapas uzlabošanas.
7.
RAPLM pārraudzībā esošo normatīvo aktu izpildes kontroles paaugstināšana.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
RAPLM pastāvīgi savu funkciju ietvaros veic to normatīvo aktu izpildes kontroli, kuri
pēc sava satura un būtības atbilst RAPLM veicamiem uzdevumiem, saskaņā ar RAPLM
nolikumu.
Izpildes kontrole tiek īstenota, apzinot normatīvajos aktos ietverto RAPLM funkciju
saturu, precizējot iespējas optimāli pildīt funkcijās ietilpstošos uzdevumus, sadarbojoties ar
citām publiskām personām, apzinot problēmjautājumus, kas veicina attiecīgajā normatīvajā
aktā ietvertā uzdevuma izpildi.
Izpildes kontroles paaugstināšana ir iespējama, ceļot RAPLM personāla iespējas un
ietilpību (kapacitāti).
RAPLM informē, ka ir iesniegts priekšlikums par visa Valsts zemes dienesta
nodošanu RAPLM padotībā. To atbalsta arī Zemkopības ministrija. Tomēr ir arī problēma, jo
daļu no Valsts zemes dienesta vēlas iegūt Aizsardzības ministrija.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM kapacitātes stiprināšanu un visa Valsts zemes dienesta nodošanu
RAPLM. Ierosina organizēt sarunas ar Tieslietu ministriju par Valsts zemes dienesta
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turpmāko piederību, kā arī ir paši gatavi iesaistīties jautājuma risināšanā un darbu
organizēšanā.
Puses vienojas:
Turpināt saskaņot viedokļus par tiesību aktu projektiem un turpināt aktīvu darbu pie iesāktā.
8.
Par valstij piekrītošās zemes pārņemšanu valsts valdījumā.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
RAPLM piekrīt, ka visu nekustamo īpašumu īpašuma tiesību jautājumi ir jāsakārto.
Pašvaldības, sadarbojoties ar Valsts zemes dienestu, varētu apzināt savā teritorijā valstij
piekrītošos zemes gabalus un informēt par to Finanšu ministriju, kura nodrošinātu šī
jautājuma risināšanu ar VNĪA starpniecību. Ņemot vērā biežos grozījumos atbilstošajos
normatīvajos aktos, RAPLM norāda uz nepieciešamību pašām pašvaldībām aktīvāk sekot
līdzi likumu grozījumiem un norāda, ka minētais jautājums ir risināms ar likumu palīdzību.
RAPLM informē, ka īpaši aktuāls ir jautājums par pludmaļu apsaimniekošanu
piekrastes zonās. Lai risinātu šo problēmu, pašvaldībām ir nepieciešams papildus finansējums
un tikai tādā gadījumā tās piekrīt veikt pludmaļu apsaimniekošanu.
LPS viedoklis:
Norāda, ka valstij piekrītošās zemes pārņemšana valsts valdījumā ir saistīta arī ar
nacionālo plānojumu. LPS pārstāvis N. Stepanovs ierosina normatīvajos aktos iestrādāt
regulējumu par to, ka zemi, kura pēc zemes reformas pabeigšanas nevienam nepiederēs, nodot
attiecīgo pašvaldību īpašumā.
Informē, ka LPS tiek izveidota jauna struktūrvienība - Piekrastes pašvaldību
savienība.
RAPLM viedoklis:
Piekrīt LPS nostājai.
Puses vienojas:
Savstarpēji sadarbojoties turpināt darbu pie jautājuma risināšanas.
9.
Informācijas apmaiņa starp valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
RAPLM darbinieki, izskatot iesniegumus pašvaldībās uz vietas, nereti piesaista arī
speciālistus no citām ministrijām. Iesniegumi, kas neatbilst RAPLM kompetencei, tiek
pārsūtīti attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm izskatīšanai un atbildes sniegšanai
iesniedzējam. Pašvaldību darbiniekiem un iedzīvotājiem tiek sniegtas konsultācijas RAPLM
kompetences jautājumos, kā arī tiek norādītas valsts iestādes, kurās tiem jāvēršas konkrētajā
gadījumā.
RAPLM iesaka iesaistīt abu pušu pārstāvjus formulējot problēmas un veidojot darba
grupu šo problēmu risināšanā, kā arī informācijas apmaiņas nodrošināšanai.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM šajā jautājumā.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie jautājuma risināšanas.
10.
Par kursiem jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Ministrijas organizēto reģionālo sanāksmju norises vietas:
Balvi - 08.04.2005 - Balvu, Gulbenes, Madonas un Alūksnes rajonu pašvaldībām;
Talsu rajons – 14.04.2005;
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Jelgava – 15.04.2005 - Jelgavas, Bauskas un Dobeles rajoniem;
Preiļi - 28.04.2005. - Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils un Krāslavas rajoniem;
Valmiera - 06.05.2005 - Valmieras, Limbažu, Cēsu un Valkas rajoniem;
Rīga - 12.05.2005 - Rīgas un Tukuma rajoniem, Rīgai, Jūrmalai;
Aizkraukle –18.05.2005 - Aizkraukles, Jēkabpils un Ogres rajoniem;
Kuldīga - 20.05.2005 - Kuldīgas, Liepājas, Saldus un Ventspils rajoniem.
Sanāksmju darba kārtība:
1) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Māra Kučinska uzruna;
2) Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”. Pašvaldības lēmumu pieņemšana un
dokumentu noformēšana;
3) Administratīvā procesa stadijas;
4) Teritorijas plānošana vietējās pašvaldības līmenī;
5) Reģionālās attīstības atbalsta programmas.
RAPLM ierosina arī nākotnē turpināt līdzīgu praksi jaunievēlēto pašvaldības deputātu
izglītošanā.
LPS viedoklis:
LPS noturēja reģionālas tikšanās ar jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem visas rajonos
laikā no 7. aprīļa līdz 19. maijam.
Ierosina palielināt iespēju pašvaldības pārstāvjiem mācīties Valsts administrācijas skolā un
kopīgi ar ministriju runāt par šo apmācību finansēšanas iespējām. Informē, ka pastāv juridiska
problēma, jo noteikts, ka šajā skolā var mācīties tikai ierēdņi, bet ne pašvaldību deputāti vai
darbinieki.Ir vienošanās ar Valsts administrācijas skolu par 20 pašvaldības izpilddirektoru
apmācību, bet būtu vēlams skaitu palielināt. Ierosina jautājumu par atbalsta palielināšanu
pašvaldību pārstāvju apmācībām kopīgi ar RAPLM pārrunāt ar Valsts kanceleju.
RAPLM viedoklis:
Atbalsta LPS šajā jautājumā.
Puses vienojas:
Kopīgi risināt jautājumu par atbalsta palielināšanu jaunievēlēto pašvaldības deputātu
apmācības iespēju nodrošināšanai.
11.
Pašvaldību darbības pārraudzības paplašināšana.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Izdarītie grozījumi likumā „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums), kas stājās spēkā
18.03.2005., dod iespējas RAPLM paplašināt pašvaldību darbības pārraudzību:
• Likuma 5.pants – valsts pārvaldes iestādēm (amatpersonām), pārraugot pašvaldību
darbības likumību (pēc nozares principa), tagad jāziņo RAPLM, konstatējot
pārkāpumus arī domes (padomes) priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības institūciju
darbībā. RAPLM izvērtē šos ziņojumus un lemj par turpmāko rīcību;
• Likuma 15.panta pirmās daļas 14.punkts – paaugstināta pašvaldību atbildība par
būvniecību. Tagad pašvaldībām jānodrošina būvniecības procesa tiesiskums savā
administratīvajā teritorijā (agrāk – tikai jāpārzina būvniecība). Ja konstatēti
normatīvo aktu pārkāpumi būvniecības procesā, - tā tagad ir arī attiecīgās domes
(padomes) atbildība. RAPLM var izvērtēt, kāpēc konkrētā pašvaldība nav
nodrošinājusi būvniecības procesa tiesiskumu, un lemt par rīcību
• Likuma 24.pants – pašvaldības nolikums tagad ir saistošie noteikumi. Ja nolikumā
nav atspoguļotas minētā panta prasības, RAPLM var rīkoties atbilstoši Likuma
49.panta nosacījumiem;
• Likuma 43.panta trešā daļa - dome (padome) var pieņemt saistošos noteikumus, lai
nodrošinātu pašvaldību autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ja tiks
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konstatēts, ka šie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti ir nelikumīgi, RAPLM
varēs rīkoties atbilstoši Likuma 49.panta nosacījumiem;
• Likuma 46.pants – pašvaldības budžetu (grozījumus tajā) pieņem kā saistošos
noteikumus. Ja tiks konstatēts, ka šie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti ir
nelikumīgi, RAPLM varēs rīkoties atbilstoši Likuma 49.panta nosacījumiem;
• Likuma 71.panta otrā daļa – RAPLM ir tiesīga piesaistīt speciālistus pašvaldības
finanšu revīzijas veikšanai. Līdz ar to ir paplašināta pašvaldību darbības pārraudzība
finanšu jomā;
Likuma 94.¹ pants – ministrs var pieprasīt paskaidrojumu domes (padomes) priekšsēdētājam,
ja dome (padome) vai citas pašvaldības institūcijas nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus,
MK noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus. Līdz ar to, paaugstināta domes (padomes)
priekšsēdētāja atbildība un palielinātas ministra pilnvaras pašvaldību darbības pārraudzībā.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
12.
Par valsts pārvaldes iestāžu reģionalizāciju.
13.
Par tieši vēlētām reģionālajām (apriņķa) pašvaldībām.
Puses vienojas:
12. un 13 jautājumus skatīt apvienoti.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Līdz 2005.gada 1.septembrim saskaņā ar Valdības rīcības plānu tiek izstrādāta apriņķu
koncepcija, kura paredz apriņķu izveidošanu. Valsts pārvaldes iestāžu teritoriālā sistēma
organizējama kontekstā ar apriņķu izveidošanu un RAPLM atbalsta valsts pārvaldes reģionālo
iestāžu sakārtošanu atbilstoši reģionālajam pārvaldes līmenim (pēc reģionu izveides).
Saskaņā ar Valdības rīcības plānu sākts darbs pie apriņķu koncepcijas izstrādes, kurā
analizēti un izvērtēti iespējamie apriņķa pārvaldes formas varianti. RAPLM piedāvā netieši
vēlētas pašvaldības modeli. Lūdz atbalstīt ministrijas piedāvāto modeli, uz kura pamata
RAPLM varēs turpināt strādāt.
RAPLM norāda, ka vispārīgi šajos jautājumos ar Latvijas lielo pilsētu asociāciju nav
domstarpību, tomēr joprojām nav panākta vienošanās par reģionu skaitu, proti, par piecu vai
deviņu reģionu modeli.
Informē, ka tieši vēlētu reģionālo pašvaldību sistēmu šobrīd nav iespējams ieviest.
LPS viedoklis:
LPS vēlas, lai jautājums tiktu apspriests pašvaldību grupās un sanāksmēs ar
pašvaldībām piedalītos pārstāvji no RAPLM, kuri varētu iepazīstināt ar ministra piedāvāto
modeli un izskaidrot to. Norāda, ka joprojām ir jātupina diskusijas par reģionu skaitu.
LPS joprojām iestājas par tieši vēlētām reģionālajām pašvaldībām, tomēr konkrēta
rīcība šajā jautājumā ir paredzēta pēc visu pašvaldību grupu viedokļu apkopošanas.
Puses vienojas:
Piedāvāto reģionu pārvaldes modeli mēneša laikā apspriedīs dažādu veidu pašvaldību
grupās: republikas pilsētu, pilsētu, rajonu, novadu un pagastu pašvaldību sanāksmēs.
Puses vienojas turpināt darbu pie iesāktā.
14.
Par pašvaldību sadarbības attīstību un atbalstu.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Pašvaldību sadarbību regulē likums „Par pašvaldībām”.
Laika posmā līdz novadu izveidei, lai atbalstītu pašvaldības to potenciāli kopīgās
infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektu realizācijā, RAPLM (VRAA) izstrādā
atbilstošas programmas projektu, kurā paredzēts piešķirt finansējumu pašvaldību grupām
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kopīgu infrastruktūras objektu sakārtošanai. Šīs programmas ietvaros attiecīgi tiks atbalstīta
un veicināta pašvaldību sadarbība.
Jautājumā par publiskajām aģentūrām norāda, ka būtu nepieciešams panākt, lai
normatīvajos aktos tiktu noteikts, ka kopējās aģentūras ir publisks institūts nevis privāts, kā
tas ir šobrīd.
LPS viedoklis:
Ierosina, ka vajadzīgi trīs kopējo aģentūru modeļi: 1) kopīga valsts, 2) kopīga valsts
un pašvaldību, un 3) kopīga pašvaldību aģentūras.
Lūdz ministriju meklēt iespējamo jautājuma par 3 modeļa formām risinājumu. LPS
piekrīt arī paši iesaistīties.
RAPLM viedoklis:
Atbalsta nepieciešamību risināt jautājumu. Izsaka nepieciešamību veidot neformālu
darba grupu, ar nosacījuma, ka iniciatīva tās izveidē nāk no LPS.
Puses vienojas:
Konceptuāli par jautājumu viedoklis sakrīt. Puses vienojas jautājumu risināt kopīgi
sadarbojoties un izveidojot kopīgu darba grupu.
15.

Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču deklarāciju
publicēšanu.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferences, kas notika no 23.25.februārim Budapeštā, Ungārijā deklarācijas ir publicētas Eiropas Padomes oficiālajā mājas
lapā www.coe.int. Patreiz dokumenti pieejami vienīgi angļu un franču valodās.
Lai minētās deklarācijas iztulkotu publicēšanai latviešu valodā RAPLM nepieciešams rast
papildus finansējumu tulkojuma veikšanai.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
16.
17.

Par valsts politiku mājokļu jomā.
Par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā”.
Puses vienojas:
16.- 17. jautājumu skatīt apvienoti.
RAPLM informē un izsaka viedokli:
2005.gadam RAPLM ir noteiktas trīs prioritātes, tai skaitā mājokļu jautājumu
risināšana. Uzsākts darbs pie mājokļu politikas pamatnostādņu izstrādes:
a. saskaņā ar 05.04.2005. MK noteikumiem Nr.237 „Kārtība kādā pašvaldībām
piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai” pieteikumus valsts
mērķdotācijām dzīvokļu jautājumu risināšanai iesniegušas 24 pašvaldības. Iesniegto projektu
kopējās izmaksas sastāda 20,7 milj. LVL, tai skaitā pašvaldību pieprasītais valsts
mērķdotāciju kopapjoms 6,2 milj. LVL.
b. valsts sekretāru sanāksmes 10.03.2005. sēdē tika izsludināts MK noteikumu
projekts „Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā
nodrošināšanā”. 03.06.2005. panākta vienošanās par visiem izteiktajiem iebildumiem ar
visām institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto MK noteikumu projektu, līdz ar to
MK noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai valdībā.
c. izstrādātie grozījumi Mājokļu attīstības un kreditēšanas programmā (II posms),
kā arī ar to saistītie izstrādātie MK noteikumu projekti, 20.04.2005. nosūtīti izskatīšanai MKK
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sēdē. MKK 16.05.2005. sēdē iesniegto projektu izskatīšanu atlika. RAPLM nav informācija
par iespējamo noteikumu projekta izskatīšanas aiku;
d. MK akceptēto likumprojektu „Dzīvokļa īpašuma likums” Saeima pieņēmusi
izskatīšanai (Nr.1235), nododot to Juridiskajai komisijai (atbildīgā komisija),
Tautsaimniecības, agrāras, vides un reģionālās politikas komisijai, un Valsts pārvaldes un
pašvaldību komisijai.
e. RAPLM mājas lapā ir ievietota informācija un materiāli par 16. Eiropas
Savienības par mājokļu politiku atbildīgo ministru konferenci, kas notika 2005.gada 14.15.martā Prāgā, Čehijā.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie iesāktā.
Sarunas slēgtas plkst 12.00
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrs
M. Kučinskis
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