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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Ilze Kukute

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

Gunārs Laicāns

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēža
vietnieks, Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs

Sarunās piedalās:
LPS pilnvarotie pārstāvji –
Visvaldis Gercāns
Alfreds Ķieģelis
Ina Jurkeviča
Jānis Grīnbergs
Benita Ose
Miķelis Gruzītis
Valērijs Zvīdriņš
Sarmīte Ozoliņa
Juris Cielavs
Edgars Zalāns
Māra Juzupa
Antoņina Rusiņa
Aino Salmiņš
Jānis Piešiņš
Gunta Lukstiņa
Dace Zvirbule

Līvānu novada domes deputāts;
Kandavas novada domes priekšsēdētājs;
Laucienes pagasta padomes priekšsēdētāja;
Īves pagasta padomes priekšsēdētājs;
Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja;
Lubānas pilsētas domes priekšsēdētājs;
Rēzeknes rajona padomes izpilddirektors;
Saldus rajona padomes padomniece attīstības
jautājumos;
Vecsaules pagasta padomes priekšsēdētājs;
Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētājs;
Priekuļu pagasta padomes priekšsēdētāja;
Vārkavas novada domes lietvede;
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos;
LPS padomnieks reģionālās attīstības jautājumos;
LPS padomniece vides jautājumos;
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos.

Pašvaldību pārstāvji:
Iveta Ansone
Ērika Bogdanova
Vineta Skosta
Oskars Reķis

Liepājas pilsētas būvvaldes arhitekte;
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” Juridiskā
departamenta vadītāja;
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” juriste;
Bārbeles pagasta padomes priekšsēdētājs.
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RAPLM pārstāvji:
Artis Stucka
Ilze Kjahjare

Valsts sekretāra vietnieks
Telpiskās plānošanas departamenta direktore

Mārcis Eglītis
Ina Vārna

Mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks
Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas
departamenta direktore
Telpiskās plānošanas departamenta Vietējo pašvaldību
plānojuma nodaļas vadītāja
Valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” direktors
Ministra palīgs

Ilze Aigare
Normunds Pēterkops
Mārtiņš Panke

Protokolē: RAPLM Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākā
referente Lāsma Rušķe.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
Par teritorijas plānošanas politiku:
1.1. Par kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla un atsauču uz teritorijas plānojumiem (saistošajiem
apbūves noteikumiem) pievienošanu visiem Ministru kabineta noteikumiem, kuri skar
nekustamos īpašumus vai plašākas teritorijas.
1.2. Par pilsētu un citu apdzīvoto vietu klasifikāciju.
1.3. Par plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādes
metodisko vadību un monitoringu.
1.4. Par teritorijas plānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu.
1.5. Par kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu un pārbaužu metodiku.
1.6. Par teritorijas plānojumu apzīmējumiem.
1.7. Par Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu un Nacionālā attīstības plānojuma pabeigšanas
programmu.
1.8. Par LBN 100 un LBN 101 pārstrādāšanu.
1.9. Nepārtrauktā procesa principa iedibināšana attīstības plānošanā un teritorijas plānošanas
normatīvos.
1.10. Prognoze par „rindas” likvidēšanu valsts atbalsta saņemšanā teritorijas plānojumu izstrādē.
2.
Par mājokļu politikas jautājumiem:
2.1. Par dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu realizāciju.
2.2. Par grozījumiem MK noteikumos par kārtību, kādā piešķir valsts mērķdotācijas mājokļu
jautājumu risināšanai.
2.3. Par Dzīvokļa īpašuma likumu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.
2.4. Par komunālo maksājumu norēķiniem.
2.5. Par mājokļu politikas pamatnostādnēm.
2.6. Par valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu
programma”.
2.7. Par sociālo māju attīstības koncepciju Latvijā.

māju

renovācijas

veicināšanas
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1. Par teritorijas plānošanas politiku.
1.1. Par kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla un atsauču uz teritorijas plānojumiem
(saistošajiem apbūves noteikumiem) pievienošanu visiem Ministru kabineta noteikumiem,
kuri skar nekustamos īpašumus vai plašākas teritorijas.
RAPLM informē:
Gatavojot atzinumus, kas skar teritorijas plānošanas jautājumus, RAPLM norāda uz
nepieciešamību attiecīgās darbības noteikt saskaņā ar vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem
un to sastāvā esošajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
2005.gada 16.augustā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.604 „Grozījumi Ministru
kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis””.
Notikušas tikšanās ar Valsts zemes dienestu un Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru.
LPS viedoklis:
Publicējot kartogrāfiskos materiālus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un padarot tos
pieejamus sabiedrībai, materiāli ir samazinātā lielumā, nesaprotami un praktiski neizmantojami.
Kartogrāfiskajam materiālam vajadzētu būt saprotamam un klāt pievienotam, jautājumu skatot
arī Ministru kabinetā, lai nebūtu situācija, ka runā par objektiem, nezinot, kas tie ir. Formāli
uzdevums ir izpildīts, bet atrisināts tas nav.
Puses vienojas:
Ierosināt veikt grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111
„Ministru kabineta kārtības rullis”, akcentējot kartogrāfisko materiālu nozīmi gan jautājumu
izskatīšanas laikā Ministru kabinetā, gan publicējot tos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Kartogrāfiskie materiāli jāpublicē atbilstošā, saprotamā formātā.

1.2. Par pilsētu un citu apdzīvoto vietu klasifikāciju.
RAPLM informē:
Ekonomikas ministrijas izstrādāti un 2005.gada 10.martā Valsts sekretāru sanāksmē
izsludinātie grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 „Noteikumi par
vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu” 2005.gada 26.maijā ir atsaukti (Valsts
sekretāru sanāksmes protokols Nr.21, 45.paragrāfs).
Attiecībā uz ciemu robežu apstiprināšanu, ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā
„Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa
noteikšanu”, kas Saeimā izskatīts 1.lasījumā. Likumprojekts paredz, ka ciemu robežas nosaka
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, radot vienotu ciemu robežu noteikšanas sistēmu valstī.
LPS viedoklis:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija, ka nepieciešami grozījumi Ministru kabineta
1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 „Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas
klasifikācijas sistēmu”.
Puses vienojas:
Jāveic nepieciešamie pasākumi, lai grozījumi tiktu pieņemti.
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1.3. Par plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādes
metodisko vadību un monitoringu.
RAPLM informē:
Vadība vairāk ir attiekusies uz plānošanas reģioniem. Reģioni izstrādā attīstības
stratēģijas un teritorijas plānojumus. Ir notikušas vairākas diskusijas ministrijā par to, ka
stratēģija ir svarīga gan rajonu, gan reģionu, gan vietējām pašvaldībām. No 2006.gada janvāra ir
strādājusi Ministru prezidenta izveidota darba grupa Valsts kancelejā par attīstības plānošanas
sistēmu kopumā. Tiek piedāvāta jauna plānošanas sistēma, kurā mēģinām vienkāršot un
samazināt nepieciešamo dokumentu skaitu. Šobrīd lielākā metodiskā vadība ir reģionu teritorijas
plānojumu izstrādē, jo, tā kā ministrija izstrādā Nacionālās attīstības plānu, visi reģioni ir
iesaistīti šajā darbā. Metodiskā vadība visvairāk ir no projektiem, kas ir realizēti iepriekš, no
starptautiskās pieredzes, no sadarbības ar Eiropas teritorijas plānotājiem u.tml. Attīstības
plānošanas sistēmas ietvaros notiek diskusija, kas ir stratēģiskais attīstības dokuments, un kas –
izpilddokuments.
Darba grupā pašvaldību intereses pārstāv RAPLM. Viens no lielākajiem trūkumiem šajā
darbā bija tas, ka plānošana nacionālā līmenī nenotiek, izvērtējot reģiona un vietējā līmeņa
attīstības dokumentus.
2 – 3 mēnešu laikā diskusijās tiks izlemts, kas uzraudzīs šo plānošanas sistēmu – Valsts
kanceleja vai RAPLM, no tā atkarīga turpmākā metodiskā vadība un monitorings.
LPS viedoklis:
Katrā pašvaldībā attīstības programma obligāta. Nepieciešama metodiskā vadība un
monitorings.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie plānošanas sistēmas izveidošanas.

1.4. Par teritorijas plānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu.
RAPLM informē:
Pēc ministrijas rīcībā esošās informācijas, ar nākošo mācību gadu teritorijas plānotāju
studiju programmu sāks realizēt Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte. Kā atsevišķs kurss teritorijas plānošana mācību programmā ietverta Daugavpils
universitātē un Rīgas Tehniskā Universitātē.
Ministrija ir organizējusi 2 konferences un 2 plašākus seminārus par teritorijas
plānošanas jautājumiem, kurās skarts jautājums par teritorijas plānojumu nozīmību. Ministrija
piedalījās starptautiskajā konferencē „Nekustamais īpašums Baltijā 2006”. Konferencē tika
diskutēts par jautājumu, ka teritorijas plānojums ir kā garantija nekustamā īpašuma izmantošanai.
Gada laikā situācija mainījusies uz pozitīvo pusi, jo sabiedrība arvien vairāk sāk
interesēties par to, vai konkrētajā pašvaldībā ir teritorijas plānojums un kas no plānojumā ietvertā
attiecas uz viņa nekustamo īpašumu. Iedzīvotāji ir nākuši arī uz ministriju un skatījuši teritorijas
plānojumus. Kopumā gada laikā sabiedrība ir saņēmusi plašu informāciju no RAPLM.
Aktīvi darbojamies pašvaldības vadītāju izglītošanas jomā. Organizēti semināri Preiļu,
Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Balvu, Saldus, Kuldīgas, Talsu, Aizkraukles, Ogres, Jēkabpils u.c.
rajonu vietējo pašvaldību vadītājiem.
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LPS viedoklis:
Lai Latvijas Universitāte pārietu uz 3 gadu bakalaura apmācību programmu ar esošajiem
iekšējiem resursiem, ir nepieciešams ministrijas atbalsts, lai jautājums virzītos uz priekšu.
Latvijas Lauksaimniecības Universitātē nav jaunu studiju programmu šajā jomā, nedaudz
iepazīstina ar teritorijas plānošanas jautājumiem citos kursos. Arī Rīgas Tehniskā Universitātē
situācija līdzīga. Daugavpils Universitātē ir tālākizglītības kurss, nevis izglītība kā tāda, līdz ar to
Latvijā šobrīd teritorijas plānotājus nemāca un nav informācijas, kad tas varētu notikt. Tā kā
šobrīd situācija ir tāda, ka visām pašvaldībām jābūt nepārtrauktai teritorijas plānošanai un
teritorijas plānotāji ir nepieciešami arvien vairāk, tad vismaz katrā novadā obligāti būtu jābūt
teritorijas plānotājam.
Nepieciešams ministrijas atbalsts, jo augstākās izglītības iestādēm nav pārliecības, ka
teritorijas plānotāja profesija ir vajadzīga un tām būs finansiālais ieguvums. Jābūt aktivitātei arī
no pašvaldību puses.
Priekšlikums rajonu līmenī sagatavot vēstules ministrijai, informējot par šādas
programmas nepieciešamību.
Puses vienojas:
Rajonu pašvaldībām sagatavot vēstules RAPLM, informējot par teritorijas plānotāju
studiju programmas nepieciešamību augstskolās. RAPLM aktīvi iesaistīsies šī jautājuma
risināšanā.

1.5. Par kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu un pārbaužu
metodiku.
RAPLM informē:
Publikācija pašvaldību izdevumā „LOGS” nav bijusi. Informācija par sagatavotajiem
atzinumiem par teritorijas plānojumiem un par būtiskākajām kļūdām teritorijas plānojumos ir
sagatavota.
2005.gadā ministrija sniegusi 167 atzinumus par teritorijas plānojumiem. Līdz 2006.gada
1.maijam sniegti 99 atzinumi par teritorijas plānojumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai
to izstrādes procedūrai.
Grozījumi MK noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” nav veikti. Ir uzsākta to sagatavošana. Grozījumi tiek gatavoti arī divos citos
normatīvajos aktos, kas skar maksas pakalpojumus, ko pieprasa Valsts zemes dienests un
Veselības Valsts aģentūra par atzinumiem. Tiek plānots, ka tuvāko nedēļu laikā šie grozījumi
tiks izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.
Notiek dialogs ar pašvaldībām, tiek organizēti semināri pašvaldību pārstāvjiem.
Ministrija izskata arī detālplānojumus. Tie tiek izskatīti tāpēc, ka tika veikti grozījumi
likumdošanā, kas nosaka, ka ar detālplānojumu teritorijas plānojumu grozīt nedrīkst, taču
daudzas pašvaldības vēl joprojām to dara.
Pašlaik RAPLM vērtē plānojumu procedūras atbilstību noteikumiem.
LPS viedoklis:
Tiesību akti teritorijas plānojuma jautājumos strauji mainās. Teritorijas plānojumu un
detālplānojumu apjoms ir ļoti liels un RAPLM ar esošo kapacitāti nevar tos izvērtēt noteiktajos
termiņos.
Puses vienojas:
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Jāveic nopietns darbs, lai līdz 2006.gada beigām katrā pašvaldībā būtu izstrādāts
teritorijas plānojums. RAPLM vērtēs izstrādāto detālplānojumu atbilstību pašvaldību teritorijas
plānojumam. Ja detālplānojumā tiks konstatētas neatbilstības attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumam, tiks veiktas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.6. Par teritorijas plānojumu apzīmējumiem.
RAPLM informē:
Tika sagatavots projekts vienotiem apzīmējumiem, kuru aprobēja 2005.gadā, izstrādājot
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu. Tika konstatēts, ka apzīmējumiem nepieciešami
papildinājumi. Šobrīd notiek darbs pie apzīmējumu uzlabošanas. Tiek gatavots konkursa
nolikums, lai izsludinātu konkursu, kā šie apzīmējumi tiks uzlaboti un sagatavoti. Apzīmējumi
būs kā metodisks materiāls.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Līdz 2006.gada oktobrim pabeigt darbu pie metodikas par teritorijas plānojumos lietojamo
vienoto apzīmējumu izstrādes.
1.7. Par Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu un Nacionālā attīstības plānojuma
pabeigšanas programmu.
RAPLM informē:
Ir izveidota darba grupa, kurā ir iesaistīti vairāki teritorijas plānotāji un plānošanas
reģionu pārstāvji. Uz doto brīdi ir sagatavots pašreizējās situācijas raksturojuma infrastruktūras
sadaļas projekts, tādējādi no trim dokumenta sadaļām, kas attiecināmi uz pašreizējās situācijas
raksturojumu, viena ir sagatavota. Ir uzsākts darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma lauku
sadaļas sagatavošanas, kā arī telpiskās vīzijas dokumenta sadaļu izstrādes.
Plānots, ka jūnijā - jūlijā tas būs pabeigts, lai varētu rīkot sabiedrisko apspriešanu.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai. Uzdevums jārisina sarunās arī ar Satiksmes ministriju.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas izstrādes.

1.8. Par LBN 100 un LBN 101 pārstrādāšanu.
RAPLM informē:
Pieņemti Ministru kabineta 11.10.2005. noteikumi Nr. 770 „Rajona pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”.
Pieņemti Ministru kabineta 04.04.2005. noteikumi Nr. 236 „Plānošanas reģionu
teritorijas plānošanas noteikumi”.
Sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām tiek pārskatīts LBN 100 (Latvijas pagaidu
būvnormatīvs). Ministrija ir tikusies ar vairāk nekā desmit dažādu institūciju pārstāvjiem, lai
pārrunātu, kuros konkrēti institūcijas normatīvajos aktos ietvertās prasības dublējas ar LBN 100.
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Šobrīd ir veikts šādas informācijas apkopojums un tiks organizēta ieinteresēto institūciju
tikšanās, lai pārrunātu turpmāko rīcību.
Saņemtie viedokļi:
Ekonomikas ministrija
(10.11.2005. e-pasts) Būvniecības departamenta komentāri par normām, kas ir atrunātas jau citos
normatīvos.
Punkts 5.12.; 8.nodaļa „Inženierkomunikācijas un iekārtas ūdensapgāde un kanalizācija”.
Iekšlietu ministrija:
Neatbalsta metodiska materiāla izstrādāšanu, jo LBN 100 ir ietvertas būtiskas ugunsdrošības
prasības, kuras nav citos būvnormatīvos un kuras ir obligāti piemērojamas (06.06.2005. vēstule
Nr.1/38-2486).
Labklājības ministrija:
Informē, ka tās kompetencē esošie normatīvie akti u.c. dokumenti nesatur normas, kas iekļautas
LBN 100 (28.06.2005. ).
Zemkopības ministrija:
Informē, ka LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” projektā vairākos
punktos iekļautas LBN 100 normas (28.06.2005. vēstule Nr.6.3-2/3462).
Telefona sarunā ZM Zemes izmantošanas nodaļas vadītājs Valdis Pētersons ierosina sadarboties
ar VSIA „Meliorprojekts”, lai saņemtu detalizētu informāciju.
VSIA „Meliorprojekts”:
Tika organizēta saruna ar VSIA „Meliorprojekts” valdes priekšsēdētāju Juri Kalniņu un ļoti
operatīvi noteikti (9.nodaļas „Teritorijas tehniskā sagatavošana un aizsardzība”) punkti un
to daļas, kuru normas iestrādātas LBN 224-05 projektā.
Satiksmes ministrija:
Iesaka, izstrādājot jauno LBN 100 redakciju, ņemt vērā SM izstrādāto būvnormatību prasības.
Nosaukti 4 dokumenti (28.06.2005. vēstule Nr.01-07.2/01).
Tika organizēta saruna ar SM pārstāvi Alfonu Čupānu, lai precizētu, kuras LBN 100 normas,
kuros SM dokumentos iestrādātas, bet īpaši aktīvas vēlmes sadarboties no SM puses nebija.
VAS "Latvijas Valsts ceļi":
Ierosina, izstrādājot jauno dokumentu, veikt atsauces uz autoceļu nozarē izstrādātajiem un
saistošajiem normatīvajiem dokumentiem. Nosaukti 17 dokumenti (LVC 28.06.2005. vēstule
Nr.2.2-769).
(21.12. 2005. e-pasts, ko pārsūta SM) – LBN 100 ierosina veikt šādus labojumus:
 LBN 100 tekstu attiecināt tikai uz ielu plānošanu, projektēšanu un būvniecību, izslēdzot
no teksta autoceļus, kuru plānošana un tehniskie parametri ir noteikti citos LVC
28.06.2005. vēstulē noteiktajos dokumentos;
 LBN 100 7.10. un 7.20. punktus, kuros minēti apbūves attālumi no ceļa malas, paredzēt
iestrādāt Aizsargjoslu likuma 13.pantā, attiecīgā panta daļu redakcijās paredzot apbūves
attālumus samazināt gadījumos, ja tiek paredzēta prettrokšņu būvju izveidošana.
Latvijas Dzelzceļš:
(21.12. 2005. e-pasts, ko pārsūta SM) – ierosina LBN 100 punktos 5.16., 7.5., 7.6.,7.7., 7.8., 7.9.
un 7.26. veikt labojumus.
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija:
Norāda uz saistību ar citiem normatīviem dokumentiem un piedāvā redakcionālus labojumus
punktos 10.20., 10.21. un 10.22. (05.07.2005. vēstule Nr.07-06/1697).
Vides ministrija:
Norāda uz vairākiem normatīviem aktiem, kuros ietvertas atsevišķas normas, kas ietvertas arī
LBN 100. Būtu vēl nepieciešami sīkāki precizējumi.
VA „Sabiedrības veselības aģentūra”:
Norāda normatīvos aktus, kurus ievēro savas kompetences jomā, izstrādājot nosacījumus
teritorijas plānojumiem un detālplānojumiem, un kuros ir daļēji iestrādātas LBN100 prasības un
nosacījumi (30.06.2005. vēstule Nr.11/1436).
Nolūkā precizēt šo informāciju tika organizēta saruna ar SVA pārstāvēm. Rezultātā tika nosūtīta
atkārtota vēstule SVA (adresēta arī Veselības ministrijai) ar lūgumu sniegt precīzāku
informāciju.
Latvijas Pašvaldību savienība:
Informāciju un atbildi uz RAPLM 10.06.2005. vēstuli Nr.1-04/4223 nav sniegusi.

RAPLM ir priekšlikums izveidot darba grupu, lai izstrādātu LBN 100 un LBN 101 kā vienotu
dokumentu.
LPS viedoklis:
LPS atbalsta priekšlikumu izveidot darba grupu.
Puses vienojas:
Vienojas izveidot darba grupu, lai izstrādātu LBN 100 un LBN 101 kā vienotu
dokumentu.

1.9. Nepārtrauktā procesa principa iedibināšana attīstības plānošanā un teritorijas
plānošanas normatīvos.

RAPLM informē:
Teritorijas plānošanas likumā noteikti teritorijas plānošanas principi, un viens no tiem ir
nepārtrauktības un pēctecības princips, kas jāievēro pašvaldībām, izstrādājot teritorijas
plānojumus.
Gatavojot normatīvos aktus un veicot grozījumus tajos, ir normas, kas attiecas uz
teritorijas plānojumiem, un pašvaldībām līdz ar to teritorijas plānojumi ir jāmaina, bet nav
nekādas atsauces par to, kas notiek ar spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, cik ilgā laikā tie
ir jāgroza.
Sniedzot atzinumus par normatīvajiem aktiem, RAPLM vienmēr norāda, ka pašvaldībām
ir teritorijas plānojumi, tāpēc jādod atsauce, cik ilgā laikā tie ir jāgroza.
LPS viedoklis:
Pašvaldības teritoriālais plānojums ir ilgtermiņa dokuments, un, mainoties tiesību aktiem,
jāgroza arī teritoriālais plānojums. Nepieciešams mainīt šādu situāciju.
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Puses vienojas:
Jādiskutē ar Tieslietu ministriju, kā novērst situāciju, ka, izstrādājot normatīvos aktus un
veicot grozījumus tajos, nav atrunāts, cik ilgā laikā pašvaldībām ir jāveic grozījumi teritorijas
plānojumos. Šis jautājums ir jāiekļauj kā atsevišķs jautājums turpmākajās LPS sarunās ar
Tieslietu ministriju.

1.10. Prognoze par „rindas” likvidēšanu valsts atbalsta saņemšanā teritorijas plānojumu
izstrādē.
RAPLM informē:
2005.g. mērķdotācijas kopējais apjoms bija Ls 829 354. Gada beigās rinda kā tāda tika
likvidēta. No jauna 2005.gadā mērķdotāciju piešķīra 165 mērķdotācijas pieprasītājiem, avansā
izmaksājot Ls 636 789, tai skaitā, 156 vietējām pašvaldībām (no kurām 121 vietējai pašvaldībai
mērķdotācija piešķirta teritorijas plānojuma izstrādei, savukārt 35 – teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādei), 9 rajonu pašvaldībām (no kurām 6 rajona pašvaldībām mērķdotācija
piešķirta teritorijas plānojuma izstrādei, bet 3 - teritorijas plānojuma grozījumiem).
2006.gadā piešķirti Ls 440 000. Uz 01.05.2006. pieprasījumus iesnieguši 18 pretendenti,
tai skaitā, 4 – teritorijas plānojuma grozījumiem. 2006.gadā kā neizmaksātās mērķdotācijas daļa
jāizmaksā vairāk kā Ls 1 milj. Uz 09.05.2006. 273 teritorijas plānojumi ir izstrādes stadijā, 48 –
apstiprināta galīgā redakcija, iesniegti atzinumam ministrijā.
204 teritorijas plānojumi pieņemti ar saistošajiem noteikumiem, 3 gadījumos saistošie
noteikumi atcelti un 2 pašvaldības nav uzsākušas teritorijas plānojuma izstrādi (Balvu rajona
Lazdukalna pagasta padome, Krāslavas rajona Ķepovas pagasta padome).
Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 11. maijā tika izsludināts Valsts kancelejas
izstrādātais Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts (prot. Nr.18, 34.§;
VSS-608), kurā tiek paredzēta pašvaldību teritoriju plānojumu vieta un loma attīstības
plānošanas sistēmā.
Puses vienojas:
Tā kā teritorijas plānošana ir nepārtraukts process un ir nepieciešams veikt grozījumus
teritoriju plānojumos, mērķdotācijas noteikti ir jāsaglabā. Par jautājumiem, kas saistīti ar
nepāŗtrauktā procesa principa nodrošināšanu attīstības plānošanā un teritorijas plānošanas
normatīvajos aktos, jādiskutē Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu projekta
saskaņošanas procesā.

1.11. Par Integrētās piekrastes apsaimniekošanu.
LPS viedoklis:
Aktuāls jautājums ir par integrēto piekrastes attīstības plānošanu. Ar Vides ministriju ir
notikušas sarunas par šo jautājumu. LPS Piekrastes apvienībai un RAPLM kopīgi vajadzētu
risināt jautājumu par piekrastes attīstību. Piekrastes apvienība ir gatava izteikt savu viedokli un
piedalīties jautājuma risināšanā.
RAPLM viedoklis:
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Jautājums par integrēto piekrastes attīstības plānošanu ir pārrunāts Nacionālā attīstības
plāna izstrādes ietvaros. Minētā jautājuma risināšana ir ne tikai RAPLM un pašvaldību
kompetencē, bet jautājuma risināšanā jāiesaistās būtu arī Vides ministrijai. Sarunās ar Vides
ministriju, LPS vajadzētu vērst ministrijas uzmanību uz šiem jautājumiem.
Puses vienojas:
LPS Piekrastes apvienībai un RAPLM atbalstīt sadarbību Integrētās piekrastes attīstībā,
izstrādāt konkrētus pasākumus.
Šis jautājums jāizskata kā atsevišķs jautājums sarunās ar Vides ministriju.

1.12. Par organizācijas „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” (VASAB)
prezidentūru.

RAPLM informē:
Drīzumā Latvija pārņems organizācijas "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai"
(VASAB) prezidentūru. Šī organizācijas uzdevumos ietilpst Baltijas jūras reģiona telpiskā
integrācija un Baltijas jūras reģiona integrācija ar citiem Eiropas reģioniem ar mērķi panākt
reģiona teritoriālo kohēziju. VASAB darbojas Eiropas Savienības sastāvā esošās Baltijas jūras
reģiona valstis, kā arī Krievija un Baltkrievija.
Puses vienojas:
RAPLM sagatavos un publicēs informāciju ministrijas mājas lapā par VASAB
aktivitātēm, kā arī nosūtīs informāciju LPS.

2. Par mājokļu politikas jautājumiem.
2.1. Par dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu realizāciju.
RAPLM informē:
2006.gads
Saskaņā ar Ministru kabineta 09.08.2005. noteikumu Nr. 594 „Kārtība, kādā valsts
piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā” 3.punktu RAPLM
pieteikušās 2005. gadā 6 pašvaldības, kuras plāno izmaksāt 2006. gadā dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalstu (Daugavpils pilsētas dome, Tukuma pilsētas dome, Talsu pilsētas dome,
Cēsu pilsētas dome, Valmieras pilsētas dome, Rīgas pilsētas dome.)
Kopējais pieprasītais plānotais dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta kopapjoms ir
4 022 000 Ls, t. sk. plānotais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2 010 000 Ls un
plānotais finansējums no denacionalizētās vai likumīgiem īpašniekiem atdotās mājas īpašnieku
līdzekļiem 2 000 Ls.
Saeima 20.10.2005. pieņēma likumu „Par valsts budžetu 2006. gadam”, kur paredzēts
valsts līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai 2 000 000 Ls
apmērā.
Uz šo brīdi ministrijā ir saņemts viens pašvaldības domes lēmums par atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanu divām personām no Cēsu pilsētas domes.
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2007.gads
Šogad pieteikušās 8 pašvaldības, kuras plāno izmaksāt 2007.gadā dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalstu (Daugavpils pilsētas dome, Tukuma pilsētas dome, Talsu pilsētas dome,
Cēsu pilsētas dome, Ogres novada dome, Saulkrastu pilsētas dome, Valmieras pilsētas dome,
Rīgas pilsētas dome).
Kopējais pieprasītais plānotais dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta kopapjoms ir
10 349 000 Ls, t.sk. plānotais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5 174 500 Ls
apmērā.
LPS viedoklis:
LPS atbalsta pieprasīto plānoto dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta kopapjomu
10 349 000 Ls, t.sk. plānoto finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 5 174 500
apmērā.
Puses vienojas:
Vienojas par pieprasīto plānoto dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta kopapjomu
10 349 000 Ls, t.sk. plānoto finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 5 174 500
apmērā.

2.2.Par grozījumiem MK noteikumos par kārtību, kādā piešķir valsts mērķdotācijas
mājokļu jautājumu risināšanai.
RAPLM informē:
Pieņemti Ministru kabineta 21.03.2006. noteikumi Nr.225 „Grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts
mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai". Palielinātas pieļaujamās būvniecības izmaksas uz
1m2, kā arī papildināts projekts ar iespēju vairākām pašvaldībām realizēt vienu kopīgu projektu
uz sadarbības līguma pamata.
RAPLM aktīvi sniedz metodisko palīdzību gan organizējot sanāksmes ministrijā, gan arī
tiešās sarunās ar pašvaldībām, izskaidrojot pieteikšanās uz mērķdotācijām procedūru.
LPS viedoklis:
Jāturpina iesāktais darbs. Valsts finansējuma daļai ir jābūt lielākai.
Puses vienojas:
Meklēt risinājumu, kā pašvaldībām rast iespēju sniegt atbalstu, lai piesaistītu pašvaldībās
nepieciešamos speciālistus.
2.3. Par Dzīvokļa īpašuma likumu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.
RAPLM informē:
Likumprojekts „Dzīvokļa īpašuma likums”.
2005.gada 17.maijā atbalstīts Ministru kabinetā. 2005.gada 17.novembrī pieņemts
Saeimā pirmajā lasījumā. Likumprojekts Saeimas Juridiskajā komisijā tiek sagatavots
izskatīšanai otrajā lasījumā.
Mērķis: definēt dzīvokļa īpašuma un dzīvokļa īpašnieka jēdzienus, noteikt dzīvokļu īpašnieku
tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī reglamentēt namu pārvaldīšanas principus, nosakot
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dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci, lēmuma pieņemšanas procesu un nama pārvaldnieka
uzdevumus, tiesības un atbildību.
Likumprojekts „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”
2005.gada 1.decembrī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 2006.gada 27.aprīlī Valsts
sekretāru sanāksmē izskatīts pēc būtības (Protokols Nr. 17 32.§). Divu nedēļu laikā atkārtoti
jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju,
Veselības ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
Mērķis: dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa nodrošināšana, nosakot iesaistīto dalībnieku
savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts pārvaldes iestāžu un
pašvaldību kompetenci dzīvojamo māju pārvaldīšanas organizēšanā un pārraudzīšanā.

LPS viedoklis:
Uztrauc tas, ka ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu pašvaldībām būs jauns papildus
pienākums – mājokļu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzraudzīšana. Pašvaldībām nav tādās
institūcijas, kas var pārbaudīt, kā mājas pārvaldnieks pilda savus pienākumus. Priekšlikums
organizēt forumu ar pašvaldībām un izskatīt šo likumprojektu gan par pārvaldnieku iecelšanas
jautājumu, gan apsaimniekošanas un pārraudzības uzraudzību. Dot tiesības izlemt iecelt
piespiedu pārvaldnieku mājai vai neiecelt.
Puses vienojas:
Kopumā puses atbalsta likumprojektu tālāku virzību. Darba grupai diskutēt par tālāko teksta
redakciju likumprojektos.

2.4.Par komunālo maksājumu norēķiniem.
RAPLM informē:
Ministru kabineta noteikumu projekti „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un „Kārtība, kādā
dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu” tiks nosūtīti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada
25.maijā. Darba grupā pie projekta izstrādes piedalījās Latvijas atkritumu apsaimniekotāju,
siltuma ražotāju asociācijas pārstāvji, atsevišķu pašvaldību un LPS pārstāvis.
LPS viedoklis:
Atbalsta Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un
„Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” tālāku virzību.
Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija.

2.5. Par mājokļu politikas pamatnostādnēm.
RAPLM informē:
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Mājokļu politikas pamatnostādnes tiek precizētas, ievērojot akceptēto struktūrfondu
finansējumu mājokļu energoefektivitātei. Plānots tās pabeigt līdz 2006.gada 1.jūlijam.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt darbu pie Mājokļu politikas pamatnostādņu precizēšanas.

2.6. Par valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanas
programma”.

RAPLM informē:
Mājokļu aģentūra šobrīd precizē izstrādāto valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu
māju renovācijas veicināšana”. Plānots to izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2006.gada
22.jūnijam.
Valsts atbalsta programmas „Daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšana” mērķis būs
palielināt mājokļu ilgmūžību, uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus, kā arī stimulēt daudzdzīvokļu
māju tehnisko apsekošanu, veicināt māju renovācijas projektu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību
to īpašumā esošo māju uzlabošanas pasākumos.
Valsts atbalsta programma paredzēs valsts līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājas
energonovērtējumam un daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai. Valsts atbalsta
saņēmēji būs daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki. Savukārt šīs programmas kontekstā
pašvaldības netiek uzskatītas par valsts atbalsta saņēmēju, ja tā ir sociālā mājokļa īpašnieks.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM valsts atbalsta programmas „Daudzdzīvokļu māju renovācijas
veicināšana” turpmāku virzību.

Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija. Turpināt valsts atbalsta programmas „Daudzdzīvokļu māju
renovācijas veicināšana” turpmāku virzību.

2.7. Par sociālo māju attīstības koncepciju Latvijā.
RAPLM informē:
Tiek gatavots materiāls, apkopota citu valstu pieredze. Plānots veidot darba grupu,
aicinot pārstāvjus, kas piedalījās grozījumu sagatavošanā likumā „Par sociāliem dzīvokļiem un
sociālām dzīvojamām mājām” (Labklājības ministrijas veidotā darba grupa). Darbs tiks veikts
kopīgi ar pašvaldībām, aicinot tās piedalīties minētajā darba grupā.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM ieceri.
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Puses vienojas:
Turpināt darbu pie materiāla sagatavošanas un izveidot darba grupu ar pašvaldību
pārstāvju piedalīšanos.

Sarunu dalībnieki vienojās, ka LPS vadībai un RAPLM vadībai jāizlemj par sarunu turpinājuma
norises laiku šā gada jūlija sākumā.
Sarunu pirmā daļa tiek slēgta plkst.12 10.
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Sarunu turpinājums 2006.gada 10.jūlijā
Sarunas sāk: plkst.13 00
Sarunas vada:
Māris Kučinskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Ilze Kukute

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

Andris Jaunsleinis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Sarunās piedalās:
LPS pilnvarotie pārstāvji –
Ligita Začesta
Jānis Piešiņš
Olga Kokāne
Andris Rāviņš
Juris Šulcs
Solvita Ūdre
Gunārs Laicāns
Alfreds Ķieģelis
Visvaldis Gercāns
Benita Ose
Juris Cielavs
Māra Juzupa
Uldis Rozenbergs

LPS ģenerālsekretāre;
LPS padomnieks reģionālās attīstības jautājumos;
LPS priekšsēža padomniece;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs;
Tukuma pilsētas domes priekšsēdētājs;
Stendes pilsētas domes priekšsēdētāja;
Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs;
Kandavas novada domes priekšsēdētājs;
Līvānu novada domes deputāts;
Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja;
Vecsaules pagasta padomes priekšsēdētājs;
Priekuļu pagasta padomes priekšsēdētāja;
Ģibuļu pagasta padomes priekšsēdētājs.

Pašvaldību pārstāvji:
Ģirts Kalnbirze
Oskars Reķis

Talsu rajona padomes priekšsēdētājs;
Bārbeles pagasta padomes priekšsēdētājs.

RAPLM pārstāvji:
Māris Krastiņš
Artis Stucka
Mārtiņš Panke
Aivars Draudiņš
Ilona Raugze
Kristīne Jaunzeme
Ina Vārna
Arina Andreičika
Artis Grinbergs

Parlamentārais sekretārs;
Valsts sekretāra vietnieks;
Ministra palīgs;
Pašvaldību reformu departamenta direktors;
Reģionālās politikas departamenta direktore;
Juridiskā departamenta direktore;
Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas
departamenta direktore;
Programmu departamenta direktore;
Programmu departamenta vecākais referents.
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Protokolē: RAPLM Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākā
referente Lāsma Rušķe.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par pašvaldību administratīvās spējas palielināšanu ES fondu līdzekļu piesaistes aspektā.
2. Reģionālās attīstības atbalsta instrumenti nākamajam programmēšanas periodam: SF un
nacionālie (t.sk., pierobežas/piekrastes reģionu attīstības veicināšana).
3. Par Valsts investīciju programmas sastādīšanas metodiku, t.sk. par
Valsts
investīciju
programmas vietējās nozīmes un reģionu nozīmes investīciju programmu 2006.-2010.
gadam, kā arī par valsts investīcijām kultūras iestādēm.
4. Par pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu RAPLM mājas lapā.
5. Par metodiskajiem materiāliem pašvaldībām.
6. Par normatīvo aktu projektu, kas skar konkrētas pašvaldības, saskaņošanu ar vietējām
pašvaldībām.
7. Par valsts atbalstu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas norisei.
8. Par policentriskās attīstības pieejas nostiprināšanu un īstenošanu.
9. Par plānošanas reģionu statusu un Reģionālās attīstības likuma grozījumiem.
10. Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču un citu starptautisku
deklarāciju tulkošanu un publicēšanu.
11. Par pētījumu par reģionu vienmērīgu attīstību.
12. Par Latvijas reģionālās attīstības monitoringu.

1. Par pašvaldību administratīvās spējas palielināšanu ES fondu līdzekļu piesaistes
aspektā.
RAPLM informē:
2006.gada 28.jūnija MK rīkojumā Nr.478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā
iedalījuma projektu” paredzēts izveidot 167 novadus un 9 republikas pilsētas līdzšinējo 530
vietējo pašvaldību un 7 republikas pilsētu vietā.
Plānošanas periodam no 2007.-2013.gadam operacionālās programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” apakšaktivitātei „Atbalsts speciālistu piesaistei reģionu un novadu pašvaldībās”
kopējais finansējums paredzēts 3 969 172 eiro.
Phare 2003.gada Nacionālās programmas „Institucionālās kapacitātes stiprināšana reģionos”
kopējais valsts budžets sastāda 150 525,23 eiro. Aģentūru līdzfinansējums sastāda 14 886,47 eiro
un ES finansējums - 1 481 990 eiro.
Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi
Latvijā” 4.komponentes „Tehniskā palīdzība” ietvaros notika mācību semināru cikls par
infrastruktūras projektu vadību inovatīvas uzņēmējdarbības un lietišķo pētījumu infrastruktūras
attīstības un investīciju dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstībā projektiem, kuru
iesniedzēji bija 75 pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Mācību semināru cikla kopējais
finansējums 19 500 eiro.
Izmantojot PHARE finansējumu, tika realizēts projekts, kura ietvaros ministrija piedāvāja
vietējām pašvaldībām, kuras strādāja ar projektu sagatavošanu PHARE 2003.gada programmai,
projektu vadības kursu gan uzņēmējdarbībai, gan kultūras mantojuma saglabāšanai (5 semināri),
tomēr pašvaldību atsaucība nebija liela.
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Minētās apakšaktivitātes ietvaros ir paredzēts, ka novadu un reģionālajām pašvaldībām būs
iespēja piesaistīt dažādus speciālistus, piemēram, plānotājus, finansistus, arhitektus, projektu
vadītājus, būvvaldes speciālistus, ekonomistus u.c. RAPLM ir izteikusi priekšlikumu Valsts
kancelejai un Finanšu ministrijai, noteikt RAPLM par atbildīgo institūciju apakšaktivitātes
ieviešanai.
LPS viedoklis:
Lielākā problēma jautājumā par pašvaldību administratīvo spēju ES fondu apguvē ir
kredītresursu trūkums projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. Šobrīd pašvaldībām jau ir
pieredze projektu izstrādē, līdz ar to administratīvā spēja palielinās. Problēmas sagādā
dokumentu sagatavošana saskaņā ar noteiktajiem attaisnotiem izdevumiem. Lai risinātu šo
jautājumu, LPS mājas lapā tika ievietota informācija par raksturīgākajām kļūdām, kas tiek
pieļautas, sagatavojot projektu pieteikumus.
Puses vienojas:
 Atbalstīt RAPLM ierosinājumu noteikt to kā atbildīgo par operacionālās programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes īstenošanu.
 RAPLM sniegs priekšlikumus LPS un Finanšu ministrijas sarunās par nepieciešamo
aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo apmēru, tajā skaitā Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldību Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu nākamajam programmēšanas
periodam no 2007.-2013.gadam.
2. Reģionālās attīstības atbalsta instrumenti nākamajam programmēšanas periodam: SF
un nacionālie (t.sk., pierobežas/piekrastes reģionu attīstības veicināšana).
RAPLM informē:
Par pierobežas reģionu attīstības veicināšanu
2006.gada 30.maijā Ministru kabinets pieņēma zināšanai RAPLM iesniegto informatīvo
ziņojumu par Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības stratēģijas īstenošanu.
Sākot ar 2007.gadu, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pārrobežu sadarbību ir paredzēts aktivizēt ES
Struktūrfondu Mērķa 3 „Teritoriālā sadarbība” ietvaros.
Latvijā līdz 2006.gada beigām ir paredzēts izstrādāt un nosūtīt apstiprināšanai Eiropas Komisijai
divas pārrobežu sadarbības operacionālās programmas: Latvija – Igaunija un Latvija – Lietuva.
Atbildīgā institūcija par programmu sagatavošanu ir RAPLM. 2005.gadā RAPLM kopīgi ar
Igaunijas un Lietuvas partneriem ir uzsākusi minēto programmu izstrādi, izveidojot apvienotu
programmēšanas darba grupu, kurā piedalās pārstāvji no nacionālām atbildīgām institūcijām un
plānošanas reģioniem. Latvijā ir arī izveidota Nacionālā apakškomiteja, kurā iekļauti nozaru
ministriju un plānošanas reģionu attīstības aģentūru pārstāvji, kas pilda padomdevēja funkciju,
nodrošinot programmu atbilstību nacionālajām interesēm.
Reģionālās attīstības atbalsta instrumenti nākamajam programmēšanas periodam
Nacionālā attīstības plāna (NAP) stratēģija par vienu no risināmajiem uzdevumiem, lai
nodrošinātu izaugsmi reģionos, nosaka teritoriāli diferencētu atbalsta instrumentu izstrādi un
īstenošanu, nodrošinot to savstarpējo papildinātību un koordināciju.
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Saskaņā ar NAP noteikto, RAPLM sadarbībā ar nozaru ministrijām, plānošanas reģioniem un
pašvaldībām strādā pie ES struktūrfondu un nacionālo reģionālās attīstības atbalsta instrumentu
plānošanas 2007.-2013. programmēšanas periodam.
RAPLM iesniedza pieprasījumu 2007.gada valsts budžetam par šādām valsts budžeta
programmām, kas kalpos kā papildinoši reģionālās attīstības atbalsta instrumenti struktūrfondu
līdzekļu ietvaros plānotajām atbalsta aktivitātēm:










Atbalsts mazpilsētu infrastruktūras sakārtošanai (5 milj. Ls);
Novadu infrastruktūras attīstība (5 milj. Ls);
Ieguldījumi piejūras pašvaldību infrastruktūrā (6,6 milj. Ls);
Ieguldījumi pierobežu pašvaldību infrastruktūrā (6,6 milj. Ls);
Vietējo iniciatīvu atbalsta instruments lauku attīstības veicināšanai (100 tūkst. Ls)
Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programma (10 milj. Ls);
Atbalsts pirmsskolas izglītības infrastruktūras sakārtošanai (1 milj. Ls);
Dzīvnieku patversmju izveidošana pašvaldībās (0,6 milj Ls);
Atbalsts infrastruktūras projektu sagatavošanai (1,4 milj. Ls);

Sagatavojot izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 16. maija sēdē Zemkopības ministrijas
izstrādāto MK Noteikumu projektu „Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku
patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai
dzīvnieku viesnīcā.”, tika panākta vienošanās, ka finanšu līdzekļi RAPLM tiek piešķirti nevis
jaunu dzīvnieku patversmju būvniecībai, bet pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo
neizmantoto ēku(būvju) rekonstrukcijai un aprīkošanai. Ņemot vērā iepriekšminēto, dzīvnieku
patversmju izveidošanai RAPLM ir nepieciešami finanšu līdzekļi 277 100 latu apmērā.
Lai veicinātu programmas „Vietējo iniciatīvu atbalsta instruments lauku attīstības veicināšanai”
aktivitāti, būtu jāizmanto arī pašvaldības partnerība ar vietējām rīcības grupām, sabiedriskām
organizācijām un uzņēmējiem.
Uz 2006.gada 1.martu vietējo pašvaldību pieprasījumi investīciju projektiem bija 65 milj. latu
apmērā. Tie tika strukturēti atbilstoši jomām - sociālās aprūpes, transporta, izglītības un kultūras
u.c. jautājumi un sagatavots pieprasījums 2007.gada valsts budžetam 10 milj. latu apmērā.
Ministru kabinets ir izveidojis darba grupu, kā ietvaros RAPLM vadīs darbu Valsts investīciju
programmas noteikumu no 2007.gada izstrādei. Līdz šā gada augustam plānots sagatavot
priekšlikumus, lai tālāk varētu tos apspriest ar LPS. Nepieciešams izvērtēt prioritātes.
Notiek diskusijas par Mājokļu programmu. Nākošajā periodā plānoti 30 miljoni latu. Plānots
atbalstīt sociālo māju celtniecību. Šā gada augustā – septembrī tiks izstrādāta Daudzdzīvokļu
māju renovācijas programma nacionālā līmenī, kura tiks piedāvāta kā nacionālais instruments.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM aktivitātes.
LPS ir vērsusies pie Ministru prezidenta, aicinot neatstāt bez ievērības ēku energoefektivitātes
jautājumu. Aptuveni 65 % no mājokļiem ir jāsiltina, tāpēc nepieciešams atrast instrumentus un
mehānismu, lai veicinātu privātā finansējuma piesaistīšanu energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai.
Puses vienojas:
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Turpināt darbu pie pārrobežu sadarbības operacionālo programmu Latvija – Igaunija un Latvija –
Lietuva izstrādes.
2007.gadā jāuzsāk īstenot valsts atbalsta programma daudzdzīvokļu māju renovācijai, lai
nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamā fondā.
Jāuzsāk sadarbība ar Vides ministriju, lai mazinātu vides piesārņojumu, veicot energoresursu
patēriņu samazinošus pasākumus.

2. Par Valsts investīciju programmas sastādīšanas metodiku, t.sk. par Valsts investīciju
programmas vietējās nozīmes un reģionu nozīmes investīciju programmu 2006.-2010.
gadam, kā arī par valsts investīcijām kultūras iestādēm.
RAPLM informē:
RAPLM uzraudzībā 2006.gadā ir 30 pašvaldību investīciju projekti par kopējo summu
1 294 050 LVL, no kuriem 24 projekti ir pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes jomā,
1 – interešu izglītības iestādes rekonstrukcijas projekts, 5 – infrastruktūras sakārtošanas projekti
sociālās aprūpes jomā.
Ar 2006.g. 1.janvāri 2003.gada 7.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.560 „Valsts investīciju
programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība” zaudējuši spēku, un līdz ar to
Valsts investīciju programmai šobrīd nav tiesiskā regulējuma.
Pašreiz notiek diskusijas par jaunu principu noteikšanu valsts investīciju piesaistē pašvaldībām.
Viens no principiem, kuram jābūt iestrādātam valsts investīciju politikā, ir iesākto projektu
finansiālais atbalsts.
Saskaņā ar Ministru kabineta 17.07.2006. sēdes protokollēmumā doto uzdevumu, RAPLM
3 mēnešu laikā jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu projekts par mērķdotāciju investīcijām
pašvaldībām pieprasījumu izvērtēšanas, piešķiršanas un uzraudzības kārtību. Plānots, ka jaunā
kārtība stāsies spēkā 2007.gadā.
Galvenie uzdevumi ir:
 Vienkāršot investīciju piesaistes procedūru;
 Padarīt šo procesu caurskatāmāku.
Saistībā ar minētiem uzdevumiem RAPLM saskata vairākus iespējamos variantus pašvaldību
investīciju projektu vadības nodrošināšanai, atkarībā no tā, kuras institūcijas (nozaru ministrijas,
RAPLM vai Plānošanas reģionu attīstības aģentūras) organizēs pašvaldību projektu pieteikumu
iesniegšanu, vērtēšanu, finansēšanu un uzraudzību.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM aktivitātes.
Puses vienojas:
RAPLM 3 mēnešu laikā, iesaistot pašvaldību pārstāvjus un Latvijas Pašvaldību savienību
izstrādās Ministru kabineta noteikumu projektu par mērķdotāciju investīcijām pašvaldībām
pieprasījumu izvērtēšanas, piešķiršanas un uzraudzības kārtību.
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Turpināt diskusijas ar LPS minētajā jautājumā.
3. Par visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu RAPLM mājas lapā.
RAPLM informē:
Pēc 2005.gada 17.februāra grozījumu likumā "Par pašvaldībām" spēkā stāšanās atbilstoši minētā
likuma 45.panta piektajai daļai ministrijai ir pienākums ministrijas interneta mājas lapā publicēt
reģistrētos saistošos noteikumus. Ministrija šo pienākumu veic atbilstoši likumā noteiktajam tikai
kopš 2005.gada marta mēneša.
Pašvaldībām jāievēro šādi nosacījumi:
 visi saistošie noteikumi jānosūta ministrijai rakstveidā un elektroniskā veidā (izņemot
saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu - tikai elektroniskā veidā);
 saistošo noteikumu nosūtīšanas ministrijai termiņš ir (trīs (piecas)) dienas pēc saistošo
noteikumu pieņemšanas);
 pēc saistošo noteikumu atkārtotas vērtēšanas (ja sākotnējie par prettiesiskiem atzītie
saistošie noteikumi nav reģistrēti) jānosūta ministrijai arī elektroniskā formātā.
Attiecībā uz visu saistošo noteikumu publicēšanu ministrijas interneta mājas lapā, jānorāda, ka
pirms šādas publicēšanas būtu jāveic visu šo saistošo noteikumu tiesiskuma pēcpārbaude.
Ministrija atbalsta šādu ieceri un to vērtē atzinīgi, taču šāds darbs ir jāveic pakāpeniski, ievērojot
to, ka vispirms ir jānodrošina jaunpieņemto saistošo noteikumu atbilstības augstāka juridiska
spēka tiesību normām izvērtēšana.
2005.gadā izvērtēti 1650 saistošie noteikumi, bet 2006.gadā – 1431 saistošie noteikumi.
2005.gadā ministrijā reģistrēti 433 saistošie noteikumi, bet 2006.gadā – 776 saistošie noteikumi.
2005.-2006.gadā pieņemti zināšanai 409 pašvaldību nolikumi.
LPS viedoklis:
Izsaka priekšlikumu publicēt RAPLM mājas lapā visus pašvaldību saistošos noteikumus,
neveicot to tiesiskuma pēcpārbaudi. Par pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskumu atbild
pašvaldība, un tie ir spēkā neatkarīgi no tā, vai ir publicēti RAPLM mājas lapā.
Nepieciešams pārskatīt saistošo noteikumu izvietojuma struktūru RAPLM mājas lapā, jo
saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem ir ievietoti atsevišķā sadaļā, un kopējā saistošo
noteikumu sarakstā nav atsauces par to, ka ir šādi saistošie noteikumi un kur tos var atrast.
Puses vienojas:
RAPLM pārskatīt mājas lapas struktūru un izveidot to ērtāku lietotājiem.
RAPLM izskatīt iespēju par visu juridiski izvērtēto pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu
ministrijas mājas lapā.
4. Par metodiskajiem materiāliem pašvaldībām.
RAPLM informē:
Laika periodā no 2006.gada marta līdz jūlijam ir noorganizētas 8 vietējo pašvaldību vadītāju
sanāksmes par aktuāliem pašvaldību darba jautājumiem. Aptverti visu rajonu (izņemot Cēsu un
Rīgas rajonu ) vietējo pašvaldību vadītāji.
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Sagatavoti un publicēti ministrijas mājas lapā:










metodiskie ieteikumi pašvaldības vadītājam gada publiskā pārskata sagatavošanai,
novada pakalpojumu centra paraugnolikums,
metodiskie ieteikumi pilsētas (novada) domes, pagasta padomes deputātu ētikas
kodeksam,
metodiskie ieteikumi domes (padomes) Finanšu komitejas nolikumam,
metodiskie ieteikumi Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumam.

Izstrādāti un saskaņošanas stadijā ar Juridisko departamentu:
pilsētas (novada) domes, pagasta padomes sēdes protokola paraugs,
metodiskie ieteikumi domes (padomes) darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam.
metodiskie ieteikumi saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem.

Puses vienojas:
RAPLM turpināt darbu pie metodisko ieteikumu izstrādes, uzklausot pašvaldību priekšlikumus.
5. Par normatīvo aktu projektu, kas skar konkrētas pašvaldības, saskaņošanu ar vietējām
pašvaldībām.
RAPLM informē:
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 86.panta otro daļu un 87.pantu, Latvijas Pašvaldību
savienībai un gadījumā, ja jautājums skar atsevišķu pašvaldību, konkrētai pašvaldībai ir
nodrošinātas interešu pārstāvības iespējas, saskaņojot ar pašvaldību darbību saistītus
jautājumus. RAPLM uzskata, ka ir būtiski, ka tiesību aktu projekti tiek saskaņoti ar Latvijas
Pašvaldību savienību kā pašvaldību pārstāvi un interešu aizstāvi, taču var būt tiesību aktu
projekti, kas skar konkrētas pašvaldības intereses un tādā gadījumā var būt nepieciešami
konkrētās pašvaldības lēmumi, citi pašvaldības sagatavoti dokumenti, tai skaitā atzinums par
tiesību aktu projektu kopumā. RAPLM atbalsta LPS viedokli, ka gadījumos, kad tiesību akta
projekts skar konkrētu pašvaldību vai nelielu pašvaldību grupu, ir jāsaņem atzinums arī no
konkrētām pašvaldībām. Tas jau šobrīd ir nostiprināts likumā „Par pašvaldībām”, bet nereti
netiek piemērots.
LPS viedoklis:
Praksē ir gadījumi, kad, izstrādājot normatīvo aktu projektus, kas skar pašvaldības intereses, nav
saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību.
Puses vienojas:
Pastiprināt kontroles mehānismu, lai gadījumos, kad tiek skartas konkrētu pašvaldību intereses,
tiktu saņemti attiecīgo pašvaldību atzinumi.
6. Par valsts atbalstu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas norisei.
RAPLM informē:
Novadiem, kuri izveidoti līdz 2009.gada 31.janvārim, vietējām pašvaldībām apvienojoties
saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu vai Ministru kabineta noteikumiem par
vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu, piešķir vienreizēju valsts budžeta
dotāciju novadu infrastruktūras attīstībai 100 000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo
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teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu). Ja novads neatbilst vietējo pašvaldību administratīvi
teritoriālā iedalījuma projektam, novadam tiek piešķirta dotācija 50 000 latu apmērā par katru
novada teritoriālo vienību. 2005.gadā apvienošanās rezultātā izveidotajām 15 novadu
pašvaldībām to izveidošanas secībā piešķirta dotācija infrastruktūras attīstībai 1, 8 milj. latu
apmērā. 2006.gada valsts budžetā finansējums šim mērķim paredzēts 2, 8 milj. latu apmērā, no
kuriem novadu pašvaldībām līdz 10.07.2006. jau piešķirti 900 tūkst. latu.
Jaunizveidotai novada pašvaldībai tiek piešķirta vienreizēja dotācija 3 % apmērā no apvienoto
pašvaldību iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem administratīvo izdevumu
segšanai, kā, piemēram, novada nosaukuma izkārtņu (zīmju), zīmogu, veidlapu u.c. nomaiņai.
2006.gadā paredzētais finansējums valsts budžetā šim mērķim – 275 tūkst. latu.
Novada attīstības stratēģijas un novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei
novadu veidojošo pašvaldību grupai pirms novada izveides ir iespējams saņemt mērķdotāciju
apvienošanās projekta izstrādei. Finansējums valsts budžetā šim mērķim 2006.gadam –
160 tūkst. latu. 2005.gadā finansējums piešķirts 3 pašvaldību grupām, 2006.gadā, līdz 2006.gada
10.jūlijam, finansējums piešķirts 3 pašvaldību grupām.
Perspektīvā reģionu un novadu pašvaldībām būs iespēja saņemt finansējumu no Sociālā fonda
jaunu speciālistu piesaistei.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu valsts atbalstu vietējo pašvaldību administratīvi
teritoriālās reformas norisei.
7. Par policentriskās attīstības pieejas nostiprināšanu un īstenošanu.
RAPLM informē:
Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013. (turpmāk – NAP) gala redakcijā policentriskas
(daudzcentru) attīstības koncepcija ir definēta kā efektīvs līdzeklis teritoriju līdzsvarotas
attīstības īstenošanai, kas veicinās funkcionālo saišu nostiprināšanos un jaunu veidošanos starp
pilsētām un laukiem.
Policentriskas attīstības koncepcija tiks piemērota, ieviešot ES struktūrfondus plānošanas periodā
no 2007.-2013.gadam, nodrošinot atbalsta koncentrāciju, efektīvu ierobežoto līdzekļu
izmantošanu, dzīves vietas pievilcības paaugstināšanos, mazinot iekšējās un ārējās migrācijas
negatīvā tendences, veicinot inovatīvu pieeju īstenošanu reģionos, kā arī mijiedarbību starp
pilsētām un laukiem.
Šobrīd attīstības centru teritorijas ir noteiktas plānošanas reģionu teritoriju plānojumos.
Notiek darbs ar nozaru ministrijām, lai izvērtētu, kur šāda attīstības centru pieeja ir lietderīgi
pielietojama, lai stiprinātu attīstības centru potenciālu, tādā veidā veicinot pilsētu un lauku
mijiedarbību.
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Pašvaldību iniciatīva ir atspoguļota teritorijas plānojumos. Ar katru nozares ministriju individuāli
ir veiktas pārrunas, ka katrā nozarē šie kritēriji varētu būt piemērojami individuāli.
Reģioni ir definējuši stratēģiju, koordinējot vietējo pašvaldību prioritātes. Reģioni strādā pie
teritorijas plānojumu izstrādāšanas.
Turpmākā rīcība:
 Nacionālajā plānojumā jāiestrādā policentriskas apdzīvojuma telpiskās struktūras vīzija,
kas balstās uz Latvijas telpā vienmērīgi izkliedētiem apdzīvojuma centriem, ko raksturo
dinamiska ekonomiskā vide, pievilcīga dzīves telpa, aktīva sociālā un kultūras dzīve.
 Ir jāturpina uzsāktais darbs pie reģionu nostiprināšanas, īstenojot Reģionālās attīstības
likuma grozījumus (apstiprināti Saeimā 22.06.2006., spēkā no 01.08.2006.), kas nosaka
plānošanas reģionu statusu un paredz nozaru ministriju un reģionu sadarbības komisiju
izveidošanu katrā plānošanas reģionā.
 Ir jāpaplašina reģionālās attīstības atbalsta instrumentu klāsts, kas būtu teritoriāli
diferencēti atbilstoši teritoriju attīstības potenciālam, sekmējot pilsētu-lauku sadarbību.
LPS viedoklis:
Pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM turpināt darbu pie Nacionālā plānojuma izstrādes, iekļaujot tajā policentriskas
apdzīvojuma telpiskās struktūras vīziju.
RAPLM turpināt uzsākto darbu pie reģionu nostiprināšanas, īstenojot Reģionālās attīstības
likuma grozījumus, kas nosaka plānošanas reģionu statusu un paredz nozaru ministriju un
reģionu sadarbības komisiju izveidošanu katrā plānošanas reģionā.
RAPLM sadarbībā ar plānošanas reģioniem veidot reģionālās attīstības atbalsta instrumentus, kas
būtu teritoriāli diferencēti atbilstoši teritoriju attīstības potenciālam, sekmējot pilsētu - lauku
sadarbību.

8. Par plānošanas reģionu statusu un Reģionālās attīstības likuma grozījumiem.
RAPLM informē:
22.06.2006. pieņemti grozījumi Reģionālās attīstības likumā, kas stājas spēkā 01.08.2006.
Likuma grozījumi paredz, ka katrā plānošanas reģionā izveido Plānošanas reģiona sadarbības
komisiju, kuru vada Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs. Ministrijas šajā
komisijā ieceļ sadarbības koordinatoru, kurš nodrošina informācijas apmaiņu starp plānošanas
reģionu un ministriju. Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdēs informē attiecīgās
ministrijas sadarbības koordinatoru par Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdē izskatāmo
jautājumu un uzaicina attiecīgo ministriju nodrošināt tās dalību Plānošanas reģiona sadarbības
komisijas sēdē.
Juridiskās personas statusa piešķiršana plānošanas reģioniem ļaus tiem piedalīties Eiropas
Savienības struktūrfondu apguvē, sadarboties ar nozaru ministrijām to aktivitātēs reģionos, kā arī
veidot pakļautās iestādes ar izpildfunkcijām u.c.
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Nepieciešams:
 informēt ministrijas par sadarbības koordinatoru ar plānošanas reģioniem deleģēšanu;
 sniegt metodisku palīdzību plānošanas reģionu padomēm jautājumos par reģistrāciju
Valsts ieņēmumu dienestā, atsevišķu uzdevumu deleģēšanu aģentūrām, sadarbības
komisiju izveidi u.c.;
 nozīmēt RAPLM pārstāvi sadarbībai ar plānošanas reģioniem, aģentūrām un ministrijām.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM viedokli. Svarīgs jautājums, kāds būs finansējums šim mērķim 2007.gadā.
Puses vienojas: par kopīgu plānoto sadarbību uzdevumu īstenošanā.

9. Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču un citu starptautisku
deklarāciju tulkošanu un publicēšanu.
RAPLM informē:
Informācijas apjoms ir ļoti liels, un, iespēju robežās atbilstoši finansējumam, informācija tiek
tulkota ar Tulkošanas centra starpniecību.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM iespēju robežās turpināt Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču un
citu starptautisku deklarāciju tulkošanu un publicēšanu.

10. Par pētījumu par reģionu vienmērīgu attīstību - Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
RAPLM viedoklis:
Saskaņā ar NAP noteikto, lai nodrošinātu attīstības prognozēšanas un pētniecības funkciju, ir
jāveido augsti profesionāla pētniecības bāze, kur veiktie pētījumi nostiprinās valsts un nozaru
attīstības plānošanas kapacitāti, spēju analizēt un prognozēt attīstību teritoriju un nozaru
griezumā.
Šogad VRAA sadarbībā ar RAPLM izdos pētījumu “Reģionu attīstība Latvijā 2005”, kurā tiks
ietverta informācija par reģionālās politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā.
Lai radītu analītisku pamatu reģionālās politikas turpmākai plānošanai un pilnveidošanai,
RAPLM sadarbībā ar plānošanas reģioniem ir sagatavojusi priekšlikumus par nepieciešamajām
pētījumu tēmām:





Cilvēkresursu kvalitāte un pieejamība Latvijas reģionos, to ietekmējošie faktori;
Pašvaldību budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra, tās ietekme uz teritorijas attīstību;
Uzņēmējdarbība lauku apvidos, tendences un priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai;
Apdzīvojuma struktūras pārmaiņas, migrācija, svārstmigrācija, to apjomi un cēloņi.
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Šobrīd tiek apzināti nepieciešamie resursi un sagatavots plāns pētījumu veikšanai.

LPS viedoklis:
Pētījuma rezultātā tiek izveidoti pašvaldību rangi. LPS ir saņēmusi informāciju no pašvaldībām,
ka pētījumā ietvertā informācija bieži vien nav precīza un neatspoguļo reālo situāciju. LPS ir
konstatējusi, ka dati ir novecojuši. Rezultātā pēc pašreizējās informācijas, lielākā daļa pašvaldību
ir zem 0 līmeņa – ar negatīvu attīstības indeksu, tajā skaitā, četras republikas pilsētas.
Pašvaldības uzskata, ka būtu lietderīgi samazināt kritērija „bezdarbs” īpatsvaru, jo tas ne vienmēr
atspoguļo reālo situāciju. Kritērijs „reģistrēto uzņēmumu skaits” arī nav objektīvs, ja netiek
pielietots kritērijs „reģistrēto uzņēmumu apgrozījums”, jo bieži vien teritorijā ir daudz reģistrētu
uzņēmumu, kas reāli nedarbojas.
Puses vienojas:
Ir nepieciešams pārskatīt teritorijas attīstības indeksa noteikšanas metodiku.

11. Par Latvijas reģionālās attīstības monitoringu.
RAPLM informē:
Saskaņā ar NAP noteikto, RAPLM koordinē un uzrauga NAP ieviešanu, izvirzīto uzdevumu
izpildes gaitu. Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēma kalpos par NAP
īstenošanas uzraudzības instrumentu, nodrošinot publisko politiku ietekmes uz valsts teritoriju
attīstības novērtēšanu.
RAPLM veic pārrunas ar nozaru ministrijām par to pārziņā esošo politiku īstenošanas
instrumentu, kas ietekmē valsts teritoriju attīstību, finanšu resursu un darbības rezultātu rādītāju
iekļaušanu reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmā (RAUNS).
Š.g. 29.jūnijā Ministru kabineta komitejā tika iesniegts Ministru kabineta noteikumu projekts
„Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju
informācijas apmaiņas kārtība”.
Pašvaldības RAUNS ietvaros varēs iegūt detalizētu informāciju par sociālekonomisko situāciju
pašvaldību teritorijās un valsts politikas ietekmi uz to attīstību un izmantot to par pamatu
stratēģisko lēmumu pieņemšanai par turpmāko pašvaldības attīstību.
LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM viedokli.
Puses vienojas:
RAPLM turpināt darbu pie RAUNS izveidošanas un ieviešanas.
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Sarunu otrā daļa tiek slēgta plkst.14 45.
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