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DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
Par pašvaldību attīstības politiku:
1.1. Par pašvaldību vietas un lomas valsts pārvaldē noteikšanu Latvijas Republikas Satversmē.
1.2. Par pilnvērtīgu reģionālo pašvaldību izveidošanu un esošo reģionālo struktūru funkciju
pārņemšanu.
1.3. Par plānošanas reģionu statusa precizēšanu.
1.4. Par valsts pārvaldes institūciju darbības zonu saskaņošanu ar administratīvajām teritorijām
principiem.
1.5. Par ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības un administratīvi teritoriālās reformas
saskaņošanu.
1.6. Par izdevumu segšanu pašvaldību attīstībai no Latvijas valsts budžeta, kurus nesedz
Eiropas Savienības struktūrfondi un citi finanšu mehānismi.
1.7. Par RAPLM atbalstu bērnudārzu celtniecībai.
1.8. Par izlīdzināšanas fonda principiem.
1.9. Par pilsētu attīstības politikas (urban policy) izstrādi.
1.10. Par reģionālo centru – rajona centru – vietējo centru sistēmu un tās legalizāciju.
1.11. Par oficiālu, valsts uzturētu pašvaldību saistošo noteikumu reģistru, kas aizvietotu
nepilnīgo publicēšanu RAPLM mājas lapā, tai skaitā arī saistošo apbūves noteikumu un
teritoriālplānojumu publicēšanu.
1.12. Par sociālajām garantijām ilggadējiem pašvaldību vadītājiem.
1.13. Par informāciju par valsts atbalsta programmas novadu infrastruktūras attīstībai līdzšinējo
realizāciju.
1.14. Par reģionālās un vietējās nozīmes valsts autoceļu uzturēšanas programmu.
1.15. Par pārrobežu ceļu ar ES dalībvalstīm atjaunošanu.
2.
Par reģionu attīstības politiku:
2.1. Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču un citu starptautisku
deklarāciju tulkošanu un publicēšanu.
2.2. Par pētījumu par reģionu vienmērīgu attīstību.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Par pierobežas pašvaldību attīstības veicināšanu.
Par Integrētās piekrastes apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi.
Par Latvijas reģionālās attīstības monitoringu.
Par attīstības plānošanas sistēmas izveidi, ievērojot administratīvi teritoriālo reformu.
Par pieejamību publiskajiem ūdeņiem.
Par ceļu servitūtu un citu apgrūtinājumu legalizāciju.
Par interneta pieejamību.
Par pašvaldības mājas lapu paraugu un finansējumu.

1. Par pašvaldību attīstības politiku.
1.1. Par pašvaldību vietas un lomas valsts pārvaldē noteikšanu Latvijas Republikas
Satversmē.
RAPLM informē:
Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk- Satversme) 101.pantā noteiktas personas
tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Tas ir saskaņā arī ar
Eiropas vietējo pašvaldību hartu – pašvaldību pamatiem jābūt nostiprinātiem likumos un, kur tas
iespējams, Satversmē. Satversmes grozījumi pašreiz nav plānoti. Ņemot vērā Satversmes
izteiksmes lakonisko formu un juridisko konstrukciju, jāpārdomā, vai grozījumi Satversmē ir
nepieciešami.
LPS viedoklis:
Jāņem vērā Eiropas Padomes rekomendācijas par pašvaldību principa iekļaušanu
Satversmē – pašvaldības vieta un loma Satversmē jānostiprina atbilstoši Eiropas vietējo
pašvaldību hartas 3.panta pirmajai daļai. Pašreiz Satversmē attiecībā uz pašvaldībām ir minēts
tikai par pašvaldību ievēlēšanas procesu, bet nav noteikts, ka pašvaldības darbojas patstāvīgi
likuma ietvaros, ka pašvaldību kompetencei ir divas daļas – tiesības regulēt un tiesības vadīt. Tie
nav vienīgie elementi, kas minēti Eiropas vietējo pašvaldību hartā. Jautājums noregulēts Latvijas
pašvaldību attīstības vadlīnijās, kurās ir punkts par to, kādus jautājumus vajadzētu iekļaut
Satversmē.
Puses vienojas:
Izvērtēt jautājumu par Satversmes grozījumu nepieciešamību atsevišķā RAPLM un LPS
pārstāvju sanāksmē.
1.2. Par pilnvērtīgu reģionālo pašvaldību izveidošanu un esošo reģionālo struktūru
funkciju pārņemšanu.
RAPLM informē:
Liela daļa pašvaldību vadītāju sarunās ar RAPLM vadību ir izteikuši priekšlikumu veidot
lielākus attīstīties spējīgus novadus ar izteiktiem attīstības centriem. Līdz 2007.gada 10.jūnijam
vairāk nekā 100 pašvaldības ir pieņēmušas lēmumus par attīstīties spējīgu novadu izveidi.
RAPLM veic rajonu pašvaldību funkciju analīzi ar mērķi izvērtēt rajona pašvaldību funkciju
nodošanas iespēju novadiem un plānošanas reģioniem. Daļu rajonu pašvaldību funkciju
iespējams nodot funkcionējošiem plānošanas reģioniem. Konstatēts, ka lielie novadi ir pilnībā
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gatavi pārņemt lielāko daļu rajonu pašvaldību funkciju, arī rajonu pašvaldību iestādes un
īpašumus, kā arī saistības.
Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu RAPLM līdz 2008.gada
1.janvārim sagatavo MK noteikumu „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo
iedalījumu” projektu, nosakot plānoto novadu teritorijas. RAPLM pēc MK noteikumu stāšanās
spēkā sniegs priekšlikumus par reģionālo pašvaldību izveides nepieciešamību.
LPS viedoklis:
Esošie novadi varētu nespēt pilnībā pārņemt rajona funkcijas. Otrā līmeņa pašvaldībām
būtu jāpārņem arī daļa vietējo pašvaldību funkciju (piemēram, sociālo pakalpojumu jautājums).
Puses vienojas:
Nepieciešamību pēc vēlētām otrā līmeņa pašvaldībām noteiks tas, cik spēcīgas būs pirmā
līmeņa pašvaldības jeb novadi. Jāizveido sistēma, kas spēj efektīvi strādāt.
1.3.Par plānošanas reģionu statusa precizēšanu.
RAPLM informē:
2007.gadā RAPLM turpina darbu pie plānošanas reģionu statusa un lomas
nostiprināšanas, šādos virzienos:
1. Plānošanas reģionu kompetences paplašināšana (plānošanas reģionu lomas nostiprināšana
attīstības plānošanas sistēmā; plānošanas reģionu lomas nostiprināšana Eiropas
Savienības struktūrfondu plānošanas un apguves procesā; plānošanas reģionu noteikto
funkciju paplašināšana).
Līdz 2009.gadam plānošanas reģioniem tiek plānots nodot šādas funkcijas – vietējo
pašvaldības teritorijas plānojumu izvērtēšanu; reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas
procesa saskaņotības nodrošināšanu; atzinumu sniegšanu par atbildīgo iestāžu izstrādāto
Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu ieviešanu atbilstību plānošanas reģionu attīstības
programmām.
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas realizācijas plānošanas reģioniem tiek plānots
nodot vairākas funkcijas, t.sk. sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju.
2. Plānošanas reģionu finansēšanas sistēmas sakārtošana.
RAPLM turpmāk risinās jautājumus par plānošanas reģionu finansēšanas kārtības noteikšanu
normatīvajos aktos; par ES fondu Tehniskās palīdzības finansējumu plānošanas reģioniem
izskatīšanu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu pagaidu uzraudzības
komitejā; veiks pārrunas ar ministrijām par to pārziņā esošo funkciju nodošanu plānošanas
reģioniem.
LPS viedoklis:
Problēma ir jautājumā par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanu, jo šī brīža
situācija detālplānojumu jomā nav pietiekami elastīga.
Puses vienojas:
Nepieciešams turpināt diskusiju par reģionālā pārvaldes līmeņa attīstību Latvijā.
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1.4. Par valsts pārvaldes institūciju darbības zonu saskaņošanu ar administratīvajām
teritorijām principiem.
Nolemts jautājuma izskatīšanu atlikt uz 21.06.2007.
1.5. Par ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības un administratīvi teritoriālās reformas
saskaņošanu.
Nolemts jautājuma izskatīšanu atlikt uz 21.06.2007.
1.6. Par to izdevumu segšanu pašvaldību attīstībai no Latvijas valsts budžeta, kurus
nesedz Eiropas Savienības struktūrfondi un citi finanšu mehānismi.
RAPLM informē:
RAPLM pārziņā ir valsts budžeta programma „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”,
kas paredz finanšu atbalsta sniegšanu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Lai
nodrošinātu investīciju pieejamību pašvaldībām 2008.-2010.gada periodā, notiek Ministru
kabineta noteikumu projekta „Par mērķdotāciju investīcijām pašvaldībām pieprasījumu
izvērtēšanas, piešķiršanas un uzraudzības kārtību 2008.-2010.gadam” izstrāde, kuras ietvaros ir
izveidota starpinstitūciju darba grupa. Darba grupā ir iekļauti LPS pārstāvji. Līdz 2007.gada
1.jūnijam ir notikušas četras sēdes. MK noteikumu projektu plānots izstrādāt līdz 2007.gada
1.augustam. Paredzētais finansējums pašvaldībām ir 20,8 milj. latu katra budžeta gada ietvaros.
Plānots, ka valsts atbalsts tiks sniegts pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai.
Patlaban RAPLM sadarbībā ar Latvijas Hipotēku un Zemes banku ir uzsākusi darbu pie
jaunas valsts atbalsta programmas izstrādes novadu infrastruktūras attīstībai.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt iesākto darbu.
1.7. Par RAPLM atbalstu bērnudārzu celtniecībai.
RAPLM informē:
2007.-2013.gadā no ES struktūrfondiem plānots atbalstīt pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. Paredzētais ERAF
finansējums – 29,92 milj. eiro (21,03 milj. latu), t.sk. 10% Rīgai.
Aktivitātes mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un
pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūru. Noteiktas kvotas 5 plānošanas reģioniem, kas aprēķinātas, ņemot
vērā šādus rādītājus: iedzīvotāju skaits; bērnu skaits pirmsskolas vecumā; vietu skaits
bērnudārzos bērniem pirmsskolas vecumā; bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Lai nodrošinātu ES struktūrfondu finansējuma apgūšanu, tika izveidota darba grupa
Ministru kabineta noteikumu par ieviešanas nosacījumiem izstrādei. Darba grupā piedalās
pārstāvji no RAPLM, 5 plānošanas reģioniem, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Izglītības un
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zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts reģionālās
attīstības aģentūras. 20.06.2007. notika pirmā darba grupas sanāksme.
Saskaņā ar valdības lēmumu RAPLM ir uzdots turpināt koordinēt Ekonomikas
ministrijas darba grupas uzsākto iniciatīvu saistībā ar valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu
pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību, izstrādājot pasākumu plānu jaunu bērnudārzu
būvniecībai.
LPS viedoklis:
Paredzētais finansējums nenosegs nepieciešamās vajadzības.
Puses vienojas:
Nepieciešams meklēt papildu finansējumu un turpināt sarunas ar Labklājības ministriju
un Izglītības un zinātnes ministriju minētajā jautājumā.

1.8. Par izlīdzināšanas fonda principiem.
RAPLM informē:
RAPLM organizējusi pētījumu par Pašvaldību finansēšanas izlīdzināšanas sistēmas
(turpmāk – PFIS) nepieciešamajiem uzlabojumiem. Galvenie principi:
- PFIS tiks izstrādāta vietējam pašvaldību līmenim, bet pēc nepieciešamības arī otrā līmeņa
pašvaldību grupai (atsevišķa izlīdzināšanas sistēma), darba gaitā jāņem vērā, ka ar
2009.gadu būs 9 republikas pilsētas.
- Tiks izvērtēti 3 vispārīgi konceptuāli PFIS pilnveidošanas modeļi- 1) esošās sistēmas
uzlabošana , 2) uz esošās sistēmas pamatiezīmēm balstīta jauna sistēma, 3) radikāli jauna
sistēma.
RAPLM turpmākā rīcība:
RAPLM līdz 2007.gada 1.septembrim plāno sagatavot jaunā Latvijas administratīvi
teritoriālā iedalījuma projektu jeb novadu karti. Līdz 2007.gada beigām nodrošināt perspektīvā
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (turpmāk – PFI) modeļa izstrādi. Izstrādātie ziņojumi būs
pieejami RAPLM mājas lapā (šobrīd pieejamie materiāli: I daļa „Pašvaldību finanšu
izlīdzināšana. Teorētiskie aspekti un ārvalstu prakses apkopojums” un II daļa „Pašvaldību
finanšu izlīdzināšana. Latvijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas izvērtējums”).
Izstrādājot perspektīvo PFI modeli, veikt nepieciešamo tiesību aktu grozījumus. Jauno PFIS
plānots ieviest 2009.-2010.gadā.
LPS viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā valsts daļa ir nesamērīgi maza, salīdzinot ar
pašvaldību iemaksāto daļu. Nepieciešama lielāka valsts daļa.
Puses vienojas:
Turpināt diskusijas un līdz 2007.gada beigām definēt finanšu izlīdzināšanas principus.
Turpināt darbu pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas modeļa, lai uzlabojumus
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā varētu ieviest tuvāko pāris gadu laikā.
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1.9. Par pilsētu attīstības politikas (urban policy) izstrādi.
RAPLM informē:
Ar mērķi veidot pilsētu attīstības politiku kā priekšnosacījumu policentriskai, līdz ar to
arī līdzsvarotai valsts teritoriju attīstībai, RAPLM līdz 2008.gada beigām plāno izstrādāt pilsētu
attīstības pamatnostādnes 2009.-2019.gadam (turpmāk – pamatnostādnes).
Līdz š.g. beigām plānots veikt sagatavošanās darbus pilsētu attīstības politikas izstrādei,
nodrošinot pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības analīzi, apkopojot ārvalstu pieredzi,
līdzdarbojoties telpiskās attīstības perspektīvas izstrādē un nodrošinot telpiskās attīstības
tendenču analīzi. Plānots izveidot pamatnostādņu izstrādes darba grupu, piesaistot partnerus,
t.sk., LPS, Latvijas lielo pilsētu apvienību (turpmāk – LLPA), Latvijas pilsētu savienību, pilsētu
attīstības plānotājus, plānošanas reģionu pārstāvjus, nozaru ekspertus u.c. Pirmā darba grupas
sanāksme tiks organizēta š.g. novembrī, lai, balstoties uz iepriekš veiktajiem sagatavošanās
darbiem, izstrādātu pamatnostādņu SVID analīzi. 2008.gadā plānots nodrošināt pamatnostādņu
izstrādi, definējot pilsētu attīstības mērķus, galvenās prioritātes, rīcības virzienus un
sasniedzamos rezultātus, sabiedrisko apspriešanu forumā un oficiālo saskaņošanu.
RAPLM turpmākā rīcība:
Izstrādāt pilsētu politikas pamatnostādnes (līdz 2008.gada beigām).
LPS viedoklis:
Precizēt terminoloģiju pilsētu politikas jomā. Iepazīstināt pašvaldības ar Eiropas
Savienības dokumentiem (Leipcigas harta, Bristoles vienošanās, Teritoriālās attīstības darba
kārtība) par pilsētu politiku.
Puses vienojas:
RAPLM pieņem LPS priekšlikumu par Eiropas Savienības dokumentu (Leipcigas harta,
Bristoles vienošanās, Teritoriālās attīstības darba kārtība) tulkošanu un apņemas izplatīt šos
dokumentus pašvaldībām (ar LPS starpniecību). Iesaistīt LPS darba grupā pilsētu politikas
izstrādei turpmākajai diskusijai par izvirzītajiem jautājumiem.
1.10. Par reģionālo centru – rajona centru – vietējo centru sistēmu un tās legalizāciju.
RAPLM informē:
2004.gadā tika izstrādāts MK noteikumu projekts, kas bija plānots apstiprināšanai kā
nacionālā plānojuma saistošā daļa „Noteikumi par valsts teritorijas apdzīvojuma centriem”. Šie
noteikumi noteiktu: valsts teritorijas apdzīvojuma struktūrā izdalāmos apdzīvojuma centru
līmeņus, to noteikšanas kritērijus, valsts pārvaldes institūciju, plānošanas reģionu, rajonu un
vietējo pašvaldību kompetenci apdzīvojuma centru noteikšanā; reģionālas un nacionālas nozīmes
centrus un to noteikšanas kritēriju rādītājus; prasības apdzīvojuma struktūras noteikšanai un
plānošanai plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos.
Plānošanas reģioni ir pamatā balstījušies uz šo noteikumu projektu, lai noteiktu
apdzīvojuma centrus savās teritorijās. RAPLM varētu aktualizēt šo noteikumu projektu, iegūstot
aktuālo nepieciešamo informāciju un precizējot noteikumu projektu atbilstoši šodienas situācijai
un izpratnei.
LPS viedoklis:
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Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Diskusijas nepieciešams turpināt atsevišķā sanāksmē, lai iegūtu skaidrību, vai šis
jautājums nav jāsaista kopā ar jautājumu par pilsētu attīstības politikas izstrādi.

1.11. Par oficiālu, valsts uzturētu pašvaldību saistošo noteikumu reģistru, kas aizvietotu
nepilnīgo publicēšanu RAPLM mājas lapā, tai skaitā arī saistošo apbūves noteikumu un
teritoriālplānojumu publicēšanu.
RAPLM informē:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piektās daļas redakciju pašvaldību
saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtāmi RAPLM, kas nodrošina šo noteikumu reģistrāciju un publicēšanu internetā. Šī likuma
norma ir spēkā no 2005.gada 18.marta. Līdz ar to RAPLM rīcībā lielākoties ir pašvaldību
saistošie noteikumi, kas pieņemti pēc 2005.gada 18.marta. Tie tiek izvērtēti un pēc to atzīšanas
par tiesiskiem elektroniski iesūtītie saistošie noteikumi tiek publicēti RAPLM mājas lapā.
Atbalstāma un nepieciešama ir ideja par oficiāla, valsts uzturēta pašvaldību saistošo
noteikumu reģistra izveidošanu. Taču jāņem vērā ir tas, ka pašlaik notiek aktīvākais
administratīvi teritoriālās reformas posms, kā rezultātā veidojas jaunas vietējās pašvaldības, un
tas tuvojas noslēgumam. Līdz ar to jaunizveidotās novadu pašvaldības lems par to ārējiem
normatīviem aktiem, kā sakarā paredzamas vairākas būtiskas izmaiņas spēkā esošajos saistošajos
noteikumos. Tāpat arī ir risināms jautājums par precīzas saistošo noteikumu spēkā stāšanās
kārtības (tiesiskuma pirmspārbaude pirms spēkā stāšanās) noteikšanu. Arī saistībā ar šobrīd
izstrādājamo Administratīvo sodu likumprojektu pašvaldību tiesībās izdot saistošos noteikumus
būs izmaiņas. Ņemot vērā visus šeit minētos dinamiskos procesus, kas ietekmēs arī saistošo
noteikumu jautājumu, valsts uzturēts pašvaldību saistošo noteikumu reģistrs varētu tikt izveidots
jeb saistošo noteikumu publicēšana kopīgi ar citiem ārējiem normatīviem aktiem varētu tikt
risināta pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām, kad būs noslēgusies novadu veidošana.
Normatīvie akti neparedz, ka RAPLM būtu jāpublicē teritorijas plānojumi. Saskaņā ar
2004.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” RAPLM mājas lapā tiek publicēti lēmumi par plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba
uzdevuma, izstrādes vadītāja un plānojuma apstiprināšanu. Jebkura zemes īpašnieku intereses
respektējoša pašvaldība var savā mājas lapā ievietot spēkā esošo teritorijas plānojumu un
apbūves noteikumus.
RAPLM strādā pie vienotas datu bāzes izveides, kurā tiks iekļautas arī vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumu saistošās daļas, detālplānojumi. Ņemot vērā, ka tas ir darbietilpīgs un
resursietilpīgs pasākums, datu bāzes izveidošanas prognozējošais termiņš ir 2010. gada
decembris.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt darbu.
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1.12. Par sociālajām garantijām ilggadējiem pašvaldību vadītājiem.
RAPLM informē:
RAPLM atbalsta LPS 2007.gada 1.februārī iesniegto priekšlikumu Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, kas paredz, ka likumā „Par pilsētas domes, rajona
padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” tiek iekļauta norma par pabalstu
piešķiršanu priekšsēdētājiem, kuri, sākot no 1989.gada, vismaz divus sasaukumus pēc kārtas ir
bijuši ievēlēti par attiecīgās pašvaldības vadītājiem un nestrādā algotu darbu. Pabalstu paredzēts
piešķirt divu minimālo darba algu apmērā. Saeimā šis likumprojekts 2007.gada 15.martā ir
izskatīts un pieņemts pirmajā lasījumā, 2007.gada 21.jūnijā to plānots izskatīt Saeimas otrajā
lasījumā. Atbilstoši papildu priekšlikumu iesniegšanas termiņam nepieciešams precīzi atrunāt,
kādā statusā personai jābūt, lai saņemtu pabalstu.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. LPS atbalsta RAPLM, taču norāda uz to, ka lielākā daļa
bijušo pašvaldību priekšsēdētāju, kuri divus sasaukumus pēc kārtas bijuši ievēlēti, ir sociāli
aktīvi un saņem nelielu atalgojumu.
Puses vienojas:
Nepieciešams turpināt darbu, lai precizētu personu statusu, kādā iespējams saņemt
atbalstu.
1.13. Par informāciju par valsts atbalsta programmas novadu infrastruktūras attīstībai
līdzšinējo realizāciju.
Nolemts jautājuma izskatīšanu atlikt uz 21.06.2007.
1.14. Par reģionālās un vietējās nozīmes valsts autoceļu uzturēšanas programmu.
RAPLM informē:
Latvijas ceļu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un neatbilst drošas un nepārtrauktas
satiksmes vajadzībām. Problēma- nepietiekams finansējums. Jautājums nav tiešā RAPLM
kompetencē, bet RAPLM seko jautājuma risināšanai. 2004.gada 30.novembrī Ministru kabinetā
tika apstiprinātas „Pamatnostādnes valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam” un ir
izstrādāts arī „Valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas programmas projekts novadu atbalstam
2006.-2007.”, bet tās realizācija ir atkarīga no valsts budžeta sadalījuma. Likumā „Par valsts
budžetu 2007.gadam” noteikts, ka akcīzes nodokļa pieaugums autoceļu fondā tiks dalīts starp
valsts 2.šķiras autoceļiem. Daļa finanšu tiks nodota reģionālas nozīmes valsts autoceļu
sakārtošanai.
LPS viedoklis:
Satiksmes ministrijai un RAPLM pārrunāt jautājumu par papildu finansējumu valsts
2.šķiras autoceļu un pašvaldību ceļu uzturēšanai.
Puses vienojas:
Satiksmes ministrijai un RAPLM pārrunāt jautājumu par papildu finansējumu valsts
2.šķiras autoceļu un pašvaldību ceļu uzturēšanai un saglabāšanai.
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1.15. Par pārrobežu ceļu ar ES dalībvalstīm atjaunošanu.
RAPLM informē:
Pārrobežas ceļi ir aktuāls jautājums Šengenas kontekstā. Tas izskatīts Zemgales,
Latgales, Vidzemes, Kurzemes plānošanas reģiona sadarbības komisiju sēdēs. Plānošanas
reģioni apkopo pašvaldību intereses – kurus ceļus nepieciešams atjaunot.
Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2007.gada 6.-7.jūnijā Lietuvā,
abas valstis vienojās pievērst šim jautājumam pastiprinātu uzmanību un sadarboties ceļu
atjaunošanā. Pēc komisijas sēdes protokola saņemšanas no Lietuvas paredzēts organizēt
sanāksmi ar Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju par jautājuma turpmāko koordināciju.
Jautājums nav tiešā RAPLM kompetencē, bet RAPLM seko jautājuma risināšanai.
Problēma ir attiecībā uz finansējumu, jo Šengenas programmā ceļu atjaunošanai finansējums nav
paredzēts.
Jāizvērtē papildu resursu iespējas infrastruktūras atbalstam no Eiropas Savienības
Struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” programmām 2007.-2013. gadam..
LPS viedoklis:
Nepieciešams jautājumu risināt valdības līmenī.
Puses vienojas:
Jautājumu risināt kopā ar Satiksmes ministriju, izstrādājot vienošanos par pārrobežu ceļu
atjaunošanu. Izmantot Lietuvas un Igaunijas pieredzi.

2. Par reģionu attīstības politiku.
2.1. Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču un citu starptautisku
deklarāciju tulkošanu un publicēšanu.
RAPLM informē:
Š.g. 15. – 16.oktobrī Valensijā notiks Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru
konference „Laba vietējā un reģionālā pārvaldība – izaicinājums Eiropai”.
Konferences diskusiju tēmas – „Pilsoņi – vietējās demokrātijas sirds” un „Eiropas prakse un
pašreizējā virzība reģionālo pašvaldību jomā”. Turpmākā RAPLM rīcība būs budžeta iespēju
robežās nodrošināt š.g. 15. – 16.oktobrī Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru
konferencē apspriežamo dokumentu tulkošanu un publicēšanu.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM nodrošinās Valensijas konferences dokumentu tulkošanu un LPS informēšanu
par tiem.

10

2.2. Par pētījumu par reģionu vienmērīgu attīstību.
RAPLM informē:
Katru gadu Valsts Reģionālā attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) sadarbībā ar RAPLM
izdod pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā” . 2006.gadā sagatavotajā pārskatā “Reģionu attīstība
Latvijā 2005” analizēti plānošanas reģioni un to pašvaldību attīstības īpatnības. Atšķirībā no
iepriekšējiem izdevumiem, 2005.gada pārskatā netika iekļauta analīze par rajoniem. Savukārt
2006.gadā tika izdota arī informatīvā brošūra „Latvijas reģioni – īss apskats”, kurā ir ietverta
informācija par Latvijas plānošanas reģionu attīstības atšķirībām.
Šobrīd tiek gatavots pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2006”. Tiek plānoti tematiski
pētījumi, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2007.-2013.gadam īstenošanas
uzraudzību.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Nepieciešams turpināt darbu pie teritorijas attīstības indeksu precizēšanas atbilstoši
2004.gada 2.marta MK noteikumiem Nr.124 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas
piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai”.

2.3.Par pierobežas pašvaldību attīstības veicināšanu.
RAPLM informē:
Pierobežu reģionu sadarbība 2007. – 2013.gadā ir iespējama pārrobežu sadarbības
operacionālo programmu ietvaros. Eiropas Komisija ir aicinājusi Latviju izstrādāt piecas
pārrobežu sadarbības operacionālās programmas:
Latvija – Lietuva
63 917 517 eiro (44 921 231 lats)
Latvija – Igaunija
38 228 549 eiro (26867024 lati)
Latvija – Igaunija – Zviedrija – Somija
102 179 011 eiro (71811409 lati)
Latvija – Lietuva – Baltkrievija
~ 42 milj. eiro (~29517600 lati)
Latvija – Igaunija – Krievija
47 778 390 eiro (33578652 lati)
Projektu finansējums tiks sadalīts tā: ERAF līdzfinansējums projektiem ir 85 %, bet 15%
veido projektu pieteicēju līdzfinansējums.
Pārrobežu sadarbībai noteiktās prioritātes 2007.-2013.gadam saskaņā ar Eiropas Savienības
Struktūrfondu mērķi 3 „Eiropas teritoriālās sadarbība” ir ekonomikas, sociālo un vides pārrobežu
darbību attīstība, piemērojot kopējas ilgtspējīgas teritoriālās attīstības stratēģijas, un vispirms:
a) sekmējot uzņēmējdarbību, jo īpaši mazo, vidējo uzņēmumu, tūrisma, kultūras un pārrobežu
tirdzniecības attīstību;
b) sekmējot un uzlabojot vides un kultūras resursu kopējo aizsardzību un pārvaldību, kā arī vides
un tehnoloģisku risku novēršanu;
c) atbalstot sasaisti starp lauku un pilsētu teritorijām;
d) samazinot izolētību, uzlabojot piekļuvi transportam, informācijai un komunikāciju tīkliem un
pakalpojumiem, kā arī pārrobežu ūdens, atkritumu un enerģētikas sistēmām un iekārtām;
e) pilnveidojot sadarbību, kapacitāti un attīstot infrastruktūras kopēju izmantošanu, jo īpaši
veselības, kultūras, tūrisma un izglītības nozarēs.
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Lielāka uzmanība 2007.-2013.gada programmēšanas periodā ir veltīta valstu pierobežu
reģionu infrastruktūras kopīgas izmantošanas attīstībai, īpaši transporta, veselības, kultūras,
tūrisma un izglītības nozarēs.
Programmu atbalsta saņēmēji ir: vietējas un reģionālas iestādes; valsts iestādes;
nevalstiskās organizācijas; sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.
RAPLM ir nacionālā atbildīga iestāde par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu 2007.-2013.gadam izstrādi un ieviešanu.
2006.gada sākumā RAPLM sadarbībā ar attiecīgo dalībvalstu pārstāvjiem ir uzsākusi
jauno teritoriālās sadarbības programmu izstrādi Eiropas Savienības Struktūrfondu
programmēšanas periodam 2007.-2013. gadam. Katras programmas izstrādei tika izveidota
starptautiskā Programmēšanas komiteja, kurā piedalās attiecīgo dalībvalstu pārstāvji no
nacionālām un reģionālām institūcijām, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt Teritoriālās sadarbības programmu sagatavošanu.
2.4. Par Integrētās piekrastes apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi.
RAPLM informē:
Integrētās piekrastes apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde veicama valsts ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un nacionālā plānojuma izstrādes ietvaros, paredzot pasākumus Integrētas
piekrastes teritorijas izmantošanas rekomendācijas prasību īstenošanai, nevis izstrādājot
atsevišķu dokumentu.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai.
Puses vienojas:
Turpināt iesākto darbu. Jautājuma risināšanā nepieciešams sadarboties ar Zemkopības un
Vides ministriju.
2.5. Par Latvijas reģionālās attīstības monitoringu.
RAPLM informē:
2006.gadā RAPLM sadarbībā ar VRAA turpināja Reģionālās attīstības uzraudzības un
novērtēšanas sistēmas (turpmāk – RAUNS) izstrādi. RAUNS uzdevums ir nodrošināt reģionālajā
politikā iesaistītās puses ar informāciju lēmumu pieņemšanai reģionālās politikas izstrādes un
īstenošanas procesā. Informācijas aprite RAUNS ietvaros tiks nodrošināta, lietojot reģionālās
attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmu (turpmāk – RAUNIS) (šobrīd VRAA
notiek iepirkuma procedūra par datorprogrammatūras prasību tehniskās specifikācijas un
iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu). Informācijas sistēmas ietvaros būs pieejama statistiskā
informācija par valsts un tās teritoriju sociālekonomisko attīstību un attīstības atbalsta
instrumentiem administratīvi teritoriālā iedalījumā, kā arī būs pieejama informācija par valsts un
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plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu rādītājiem. Informācijas apriti RAUNS
ietvaros nosaka 2006.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.766 „Reģionālās
attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas
apmaiņas kārtība”.
2007.gadā plānots pabeigt RAUNIS datorprogrammatūras prasību tehniskās
specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas izstrādi. Uzsākt RAUNIS tehnisko realizāciju.
LPS viedoklis:
Informāciju pieņem zināšanai. Jāturpina iesāktais darbs.
Puses vienojas:
RAPLM turpināt darbu pie RAUNS izveidošanas un ieviešanas. Izskatīt reģionālās
attīstības monitoringa jautājumu LPS un Ekonomikas ministrijas sarunās.

2.6. Par attīstības plānošanas sistēmas izveidi, ievērojot administratīvi teritoriālo reformu.
RAPLM informē:
Valsts kancelejas vadītā darba grupa ir izstrādājusi Attīstības plānošanas sistēmas
likumprojektu, kas ir izskatīts 2007.gada 29.maija Ministru kabineta sēdē. Plānots, ka likums
stāsies spēkā ar 2008.gada 1.janvāri. Likumprojekta izstrādē ir ņemta vērā Administratīvi
teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) norise un plānotie rezultāti, līdz ar to, attīstības
plānošanas sistēmā rajonu līmenis vairs nav atsevišķi izdalīts.
Likumprojektā noteiktais RAPLM, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa atbildību sadalījums:
1. RAPLM nodrošina valsts un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentu savstarpējo
saskaņotību un atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un nacionālajam
attīstības plānam.
2. Reģionālā līmeņa valsts pārvaldes institūcijas nodrošina vietējā un reģionālā līmeņa
plānošanas dokumentu savstarpēju saskaņotību un atbilstību Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai un nacionālajam attīstības plānam.
Turpmākā rīcība saistībā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumprojektā noteikto normu
ieviešanu:
1. Līdz 2009.gada 1.janvārim jāiesniedz Saeimā grozījumi nepieciešamajos likumos, lai tos
saskaņotu ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma normām. Šajā gadā RAPLM uzsāks
darbu pie Reģionālās attīstības likuma un Teritorijas plānošanas likuma normu
saskaņošanas ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu. Diskusijās par iespējamiem
risinājumiem tiks iesaistīti arī LPS eksperti.
2. RAPLM sadarbībā ar Valsts kanceleju un Finanšu ministriju izstrādās un līdz 2008.gada
31.decembrim iesniegs noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Koncepciju par stratēģiskās
plānošanas sistēmas izveidi un ieviešanu reģionālās un vietējās pārvaldes līmenī.
3. RAPLM līdz 2008.gada 31.decembrim izveidos reģionālās un vietējās pārvaldes līmeņa
plānošanas dokumentu datu bāzi.
4. Sākot ar 2011.gadu, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes institūcijām būs jāizstrādā
iestāžu darbības stratēģijas ar mērķi sasaistīt attīstības programmās izvirzītās attīstības
prioritātes ar budžeta veidošanas procesu.
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LPS viedoklis:
Atbalsta RAPLM darbību un iesniegs priekšlikumus attīstības plānošanas sistēmas
izveidei. Nepieciešams risināt jautājumu par mācību centriem pašvaldību darbiniekiem, kas
nodrošinātu skaidrojumu sniegšanu par iestāžu darbības stratēģijas izstrādi.
Puses vienojas:
Pusēm jautājumā ir vienota pozīcija. Turpināt iesākto darbu pie attīstības plānošanas
sistēmas izveides.

2.7. Par pieejamību publiskajiem ūdeņiem.
RAPLM informē:
Ar Ministru prezidenta rīkojumu tiks izveidota darba grupa Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslā konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai. Darba grupas uzdevums būs veikt
situācijas izpēti minētajā jautājumā un sagatavot priekšlikumus jautājuma risinājumam. Darba
grupā tiks iekļauti arī LPS pārstāvji. Vides nevalstiskās organizācijas uzskata, ka jāizdiskutē šādi
jautājumi – nekustamā īpašuma sadalīšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslā,
piekļūšana pludmalēm un labiekārtotu peldvietu trūkums.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM informēs LPS par darba grupas sanāksmēm.
2.8.Par ceļu servitūtu un citu apgrūtinājumu realizāciju.
RAPLM informē:
Saskaņā ar Civillikumu servitūtus un apgrūtinājumus nosaka ar likumu, līgumu vai tiesas
spriedumu. Papildu instruments minētajiem ir pašvaldības teritorijas plānojums.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Diskusijas tiks turpinātas, lai atrastu jautājuma risinājumu. LPS ir gatava iesaistīties un
sniegt konsultācijas.
2.9. Par interneta pieejamību.
RAPLM informē:
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No ES struktūrfondiem 2004.-2006.g. piešķirti 2,5 milj. eiro (1,8 milj. LVL) publisko
interneta pieejas punktu attīstībai. Atklātā konkursa kārtībā apstiprināti 14 projekti, noslēgti 9
līgumi un uzsākta projektu īstenošana. Kopā paredzēts izveidot 554 publiskos interneta pieejas
punktus.
Arī 2007. - 2013. gadā no ES struktūrfondiem paredzēts atbalstīt publisko interneta
pieejas punktu attīstību - pieejamais ERAF finansējums 3,6 milj. eiro. Mērķis - paaugstināt
piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām. Finansējuma saņēmēji
– pašvaldības, pašvaldību iestādes ārpus Rīgas.
LPS viedoklis:
Nepieciešams nodrošināt vienmērīgu publisko interneta pieejas punktu izvietošanu valsts
teritorijā.
Puses vienojas:
Jāveic nepieciešamie pasākumi, lai interneta pārklājums tiktu nodrošināts vienmērīgi.
2.10. Par pašvaldības mājas lapu paraugu un finansējumu.
Jautājuma izskatīšana atlikta uz 21.06.2007.
Sarunu pirmā daļa tiek slēgta plkst.14 45.

Sarunu turpinājums 2007.gada 21. jūnijā
Rīgā, Lāčplēša ielā 27
2007.gada 21.jūnijā
Sarunas sāk: plkst.14 00
Sarunas vada:
Aigars Štokenbergs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Laimdota Straujuma

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

Andris Jaunsleinis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Sarunās piedalās:
LPS pilnvarotie pārstāvji –
Māris Pūķis
Ligita Začesta

LPS vecākais padomnieks
LPS ģenerālsekretāre
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Jānis Piešiņš
Gunta Lukstiņa
Dace Zvirbule
Visvaldis Gercāns
Aivars Troska
Vilnis Plūme
Jānis Zilvers
Juris Pētersons

LPS padomnieks reģionālās attīstības jautājumos
LPS padomniece vides jautājumos
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Līvānu novada domes deputāts
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs
Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekuļu pagasta teritorijas plānotājs

RAPLM pārstāvji:
Arvīds Pīlēģis
Zanda Kalniņa
Lukaševica

Valsts sekretāra vietnieks
Valsts sekretāra vietniece

Aivars Draudiņš
Vladislavs Vesperis
Ina Vārna

Pašvaldību attīstības departamenta direktors
Ilgtermiņa attīstības plānošanas departamenta p.i.
Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas
departamenta direktore
Teritorijas plānošanas departamenta direktore
Teritorijas plānošanas departamenta direktores vietniece
Juridiskā departamenta direktore
Pašvaldību Informatizācijas departamenta direktora
vietniece
Valsts sekretāres padomnieks
Finanšu departamenta direktora vietniece – Stratēģiskās
plānošanas nodaļas vadītāja
Vidējā termiņa attīstības plānošanas departamenta
direktore

Ingūna Urtāne
Ilze Aigare
Kristīne Jaunzeme
Ārija Bērziņa
Andris Krūms
Valda Smirnova
Ilona Raugze

Protokolē: RAPLM Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākais
referents Dagnis Seilis.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par teritorijas plānošanas politiku:
1.1. Par teritorijas plānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu.
1.2. Par plānotāju sertifikāciju.
1.3. Par kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu un pārbaužu
metodiku.
1.4. Par plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības programmu izstrādes metodisko vadību
un monitoringu.
1.5. Par Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu un Nacionālā plānojuma pabeigšanas
programmu.
1.6. Par LBN 100 un LBN 101 pārstrādāšanu.
1.7. Par nepārtrauktā procesa principa iedibināšanu attīstības plānošanā un teritorijas
plānošanas normatīvos.
1.8. Par kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla un atsauču uz teritorijas plānojumiem
(saistošajiem apbūves noteikumiem) pievienošanu visiem Ministru kabineta noteikumiem,
kuri skar nekustamos īpašumus vai plašākas teritorijas.
1.9. Par teritorijas plānojumu apzīmējumu unifikāciju.
1.10. Par aizsargjoslu noteikšanai nepieciešamās informācijas nodošanu pašvaldībām.
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1.11. Par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas izmantošanu lauksaimniecības
vajadzībām.
1.12. Par tauvas joslas platuma un citu prasību unifikāciju.
1.13. Par valsts pārvaldes institūciju darbības zonu saskaņošanas ar administratīvajām
teritorijām principiem.
1.14. Par ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību un administratīvi teritoriālo reformu.
1.15. Par informāciju par valsts atbalsta programmas novadu infrastruktūras attīstībai
līdzšinējo realizāciju.
1.16.Par pašvaldības mājas lapas paraugu un finansējumu.

1. Par teritorijas plānošanas politiku.
1.1. Par teritorijas plānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu.
RAPLM informē:
Šobrīd augstākās izglītības iestādēs trūkst studiju programmu, kas nodrošinātu
profesionālu teritorijas plānotāju sagatavošanu. RAPLM kompetences un iespēju robežās
notikusi sadarbība ar augstskolām, ņemta dalība citu institūciju, pašvaldību organizētajos
semināros, kas skar teritorijas plānošanas jomu. Profesionālu plānotāju sagatavošanā un jaunu
studiju programmu akreditācijā jāsadarbojas ar biedrību „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija”.
LPS viedoklis:
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir izveidota maģistra programma „Arhitektūra un
pilsētplānošana”, kurai nepieciešama akreditācija. Par teritorijas plānotāju sagatavošanu ir
notikušas sarunas ar RTU un Latvijas lauksaimniecības universitāti. Nepieciešams pārskats par
to, kāda ir situācija teritorijas plānotāju sagatavošanā, kur ir problēmas, lai kopā tās risinātu. Lai
uzlabotu situāciju, LPS nepieciešams RAPLM atbalsts sarunās ar Izglītības un zinātnes
ministriju (turpmāk – IZM). Jārod iespēja budžeta vietām augstskolās minētajā jomā, lai
nodrošinātu nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.
Puses vienojas:
Nepieciešama informācijas apmaiņa starp RAPLM un LPS, lai apzinātu esošo situāciju.
Jānoorganizē atsevišķa tikšanās starp RAPLM un LPS, lai vienotos par kopīgu turpmāku rīcību,
jāveic sarunas ar IZM. Mērķis ir – panākt valsts finansētas budžeta vietas teritorijas plānotāju
sagatavošanai augstskolās.

1.2. Par plānotāju sertifikāciju.
RAPLM informē:
Jautājums ir aktuāls, jo pašvaldības slēdz līgumus ar teritorijas plānojuma izstrādātājiem,
bet līgumos netiek atrunāta izstrādātāja atbildība par teritorijas plānojuma izstrādes kvalitāti.
Pašreiz sertifikātus izsniedz Arhitektu savienība un Ekonomikas ministrijas Būvniecības
departaments. Lai varētu sertificēt plānotājus (izņemot jau sertificētus arhitektus), ir
nepieciešams akreditēt jaunās studiju programmas.
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LPS viedoklis:
Problēma ir tā, ka zemes ierīkotāji ir sertificēti, bet teritorijas plānošanas speciālisti nav.
Nepieciešams izveidot pārskatu par speciālistiem, kas strādā plānošanas jomā, kāda ir viņu
specialitāte un izglītība.
Puses vienojas:
Tiks organizēta atsevišķa tikšanās starp iesaistītajām pusēm minētajā jautājumā. Vienojas
par studentu piesaisti izpētes veikšanai par plānotājiem un viņu kvalifikāciju.

1.3. Par kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu un pārbaužu
metodiku.
RAPLM informē:
Uz 2007.gada 11.jūniju ir izstrādāti un spēkā esoši 329 vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumi, izstrādes stadijā atrodas 13 pašvaldību teritorijas plānojumi; ir izstrādāti un spēkā
esoši 7 republikas pilsētu teritorijas plānojumi; ir izstrādāti un spēkā esoši 17 rajonu teritorijas
plānojumi.
Ir pieņemts MK 2007.gada 6.februāra sēdes protokollēmums par plānojumu vērtēšanas
funkcijas nodošanu plānošanas reģioniem līdz 2008.gada 1.janvārim, šobrīd tiek izvērtēti plusi
un mīnusi, kas var rasties šīs darbības rezultātā, kā arī tiek izskatīti nepieciešamie grozījumi
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”. Pirmais solis šīs funkcijas nodošanā ir kvalitatīva metodiskā materiāla
sagatavošana un jauno vērtētāju apmācība.
LPS viedoklis:
Vajadzētu popularizēt pašvaldību vidū līgumus, kuros ir paredzēta izstrādātāja atbildība
nekvalitatīva teritorijas plānojuma gadījumā. Jāvērš pašvaldību uzmanība nepieciešamībai
līgumos par teritorijas plānojuma izstrādi iekļaut atbildību sadalījumu. Ar likumu vajadzētu
noteikt civiltiesisko apdrošināšanu līgumiem starp teritorijas plānojuma izstrādātāju un
pašvaldībām.
Puses vienojas:
Pusēm kopīgi, iesaistot juristus, rast risinājumu kvalitatīvu teritorijas plānojumu izstrādes
problēmai. RAPLM sniegt rekomendācijas pašvaldībām kvalitatīvu līgumu izstrādei par
teritorijas plānojuma sagatavošanu.

1.4. Par plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības programmu izstrādes metodisko
vadību un monitoringu.
RAPLM informē:
2007.gada sākumā RAPLM ir iesaistījusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas (OECD LEED)
programmas projektā „Vadlīnijas reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas sistēmas sakārtošanai”.
Projekta mērķis ir izstrādāt metodiskos ieteikumus reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa
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attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, uzraudzībai un novērtēšanai ar mērķi sakārtot
attīstības plānošanas sistēmu reģionālajā un vietējā pārvaldes līmenī, nodrošinot sasaisti ar
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem.
Šobrīd ir uzsākta diskusija ar OECD ekspertiem, un attīstības plānošanas sistēmas
ieviešana jau ir sākusies. OECD eksperti ieradīsies Latvijā 5 dienu vizītē š.g. jūlijā. RAPLM
piedāvā organizēt atsevišķas konsultācijas OECD pārstāvjiem ar LPS 10.jūlijā, jo RAPLM
uzskata LPS par vienu no galvenajiem partneriem attīstības plānošanas sistēmu ieviešanas
procesā.
RAPLM organizēs konsultācijas pilsētām pašvaldību integrēto attīstības programmu
izstrādes procesā, kā arī sniegs atzinumu par izstrādātās pašvaldības attīstības programmas
atbilstību integrētās pieejas prasībām.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu attīstības plānošanas izstrādi, tiks izstrādātas vadlīnijas, kurās
iekļautie pamatprincipi tiks iestrādāti metodiskajos ieteikumos reģionālā un vietējā pārvaldes
līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, 2007.gada beigās
pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz atbalstu ES SF darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšana”
ietvaros. Pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai,
speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem, kā arī sadarbības tīklu
veidošanai.
OECD eksperti sadarbībā ar RAPLM izstrādās metodiskos ieteikumus, apspriežot tos ar
visām iesaistītajām pusēm (RAPLM, plānošanas reģioniem, vietējām pašvaldībām, LPS, Latvijas
Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pilsētu asociācija, Latvijas Pagastu apvienību). RAPLM
2008.gadā uzsāks metodisko darbu, balstoties uz izstrādātajiem ieteikumiem.
LPS viedoklis:
Ir nepieciešama pašvaldību teritorijas plānojumu sasaiste ar attīstības plāniem, jo
teritorijas plānojums tiek sagatavots 12 gadiem, tas ir ilgtermiņa dokuments, līdz ar to attīstības
programmai arī jābūt ilgtermiņa plānošanas dokumentam. Svarīgi ir turpināt iesāktās diskusijas
par attīstības plāniem un to ietekmi uz teritorijas ilgtermiņa attīstību. Nākotnē jāpievērš
uzmanību teritorijas mārketinga plāniem.
Puses vienojas:
LPS iesaistīsies projekta „Vadlīnijas reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas sistēmas
sakārtošanai” aktivitātēs, t.sk. diskusijā ar OECD ekspertiem Rīgā š.g. 10.jūlijā.
1.5. Par Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu un Nacionālā plānojuma pabeigšanas
programmu.
RAPLM informē:
Latvijas telpiskās attīstības perspektīva un nacionālais plānojums tiks izstrādāti valsts
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros, pilnībā pabeigt izstrādes procesu paredzēts
līdz 2008.gada septembrim.
Puses vienojas:
Turpināt darbu noteiktajos termiņos.
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1.6. Par LBN 100 un LBN 101 pārstrādāšanu.
RAPLM informē:
Sadarbībā ar citām institūcijām ir izskatītas Latvijas būvnormatīvā (turpmāk – LBN) 100
iekļautās normas un identificētas prasības, kas jau ir iekļautas citos normatīvajos aktos. RAPLM
bieži saņem iebildumus un priekšlikumus no institūcijām, plānotājiem un pašvaldībām par
nepieciešamību veikt izmaiņas plānošanas sistēmā, to vienkāršojot. Vērtējot plānojumus, nākas
secināt, ka lielākajai pašvaldību daļai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir tipveida,
par pamatu ņemot E.Bērziņa un S.Grīnberga deviņdesmito gadu vidū sagatavotos paraugapbūves
noteikumus. RAPLM apsver iespēju, piesaistot speciālistus, sagatavot teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu vispārējo daļu, kas būtu publiski pieejama un tiktu aktualizēta, mainoties
normatīvajam regulējumam.
Šajos publiskajos apbūves noteikumos būtu lietderīgi iekļaut LBN 100 un LBN 101
esošās prasības (izņemot tās, kas šobrīd jau iestrādātas citos normatīvajos aktos), jo no esošās
pieredzes izriet, ka šādu noteikumu sagatavošanai ir nepieciešami papildu finanšu resursi, kā arī
ir jānodrošina to uzturēšana ilgtermiņā.
Iespējamais izpildes laiks – 2008.gads.
LPS viedoklis:
Ir nepieciešama vienota RAPLM un LPS nostāja attiecībā pret kādreizējās Arhitektūras
un celtniecības ministrijas pieņemtajiem dokumentiem.
Puses vienojas:
Tā kā atbilstoši Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17. panta otrajai
daļai LBN 100 un LBN 101 ir zaudējis spēku ar 2006.gada 1.janvāri, par to atkārtoti jāinformē
pašvaldības.
Turpināt darbu atbilstoši plānotajam.
1.7. Par nepārtrauktā procesa principa iedibināšanu attīstības plānošanā un teritorijas
plānošanas normatīvos.
RAPLM informē:
Nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos. Ir sagatavoti un Valsts sekretāru sanāksmē
izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuros ir iestrādāta iespēja veikt saīsinātu teritorijas
plānojuma grozījumu procedūru. RAPLM vēlas panākt, ka nav nepieciešams pirmais
sabiedriskās apspriešanas posms grozījumiem un reģioniem atzinums būtu jādod mēneša laikā.
LPS viedoklis:
Šobrīd nav izpratnes no pašvaldību puses, ka plānošanas process ir nepārtraukts.
Nepieciešams teritorijas plānojumus nepārtraukti uzlabot un atkārtoti apstiprināt, jo ir
pašvaldības, kurām ir pat līdz 10 gadus veci teritorijas plānojumi.
Teritorijas plānojumam ir jāsastāv no vadlīnijām, bet vadlīnijas ir regulāri jāpārskata.
Svarīgi ir arī nodrošināt attīstības plānošanas nepārtrauktību. Nepieciešams pievērst uzmanību
attīstības plāniem novadu veidošanās laikā, jo katras administratīvās teritorijas esošie attīstības
plāni var nesaskanēt ar blakusesošās administratīvās teritorijas plāniem.
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Puses vienojas:
Realizējot
nepārtrauktība.

administratīvi teritoriālo

reformu,

jānodrošina

teritorijas

plānošanas

1.8. 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:
RAPLM piekrīt LPS viedoklim, ka MK noteikumu projektiem, kuri skar nekustamos
īpašumus, ir jābūt pievienotam kartogrāfiskajam materiālam un atsaucēm uz teritorijas
plānojumiem (saistošajiem apbūves noteikumiem).
Puses vienojas:
Jāakcentē kartogrāfisko materiālu nozīme gan jautājumu izskatīšanas laikā Ministru
kabinetā, gan publicējot tos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Kartogrāfiskie materiāli jāpublicē
atbilstošā, saprotamā formā.

1.9. Par teritorijas plānojumu apzīmējumu unifikāciju.
RAPLM informē:
No plānojumu izvērtēšanas pieredzes izriet secinājums, ka vienotu apzīmējumu ieviešana
nav lietderīga. RAPLM uzskata, ka ir jāatslogo atļautās izmantošanas grafiskā daļa no
nevajadzīgām detaļām. Plānojuma izstrādes programmatūra attīstās ļoti strauji, tāpēc iespējas
pilnveidot plānojuma grafisko daļu ar katru gadu uzlabojas. RAPLM apsver iespēju par
metodiska materiāla izveidi, kurā apkopoti veiksmīgu piemēru paraugi.
LPS viedoklis:
Jautājums par teritoriālplānojumu unifikāciju ir aktuāls, jo, vadoties no zonējuma, tiek
noteikta zemes kadastrālā vērtība. Jārisina jautājums, lai izvairītos no atšķirīga krāsojuma
kartogrāfiskajā materiālā, kas palielina risku kļūdīties, nosakot zemes kadastrālo vērtību.
Problēma rodas brīdī, kad krāsojums datorā un kartēs mēdz atšķirties no tā krāsojuma, kas
domāts sākotnēji.
Puses vienojas:
RAPLM, konsultējoties ar biedrību „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija”, uzņemas
izstrādāt vadlīnijas. Jāveido darba grupa, kurā jāiesaista arī LPS, lai risinātu minētos jautājumus.

1.10.
Par aizsargjoslu
pašvaldībām.

noteikšanai

RAPLM informē:
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nepieciešamās

informācijas

nodošanu

Aizsargjoslu noteikšana notiek saskaņā ar attiecīgajā metodikā noteikto. RAPLM
uzskata, ka pašvaldības var atbildēt tikai par dabas resursu aizsargjoslu (izņemot aizsargjoslas ap
purviem un meža aizsargjoslas ap pilsētām), sarkano līniju un sanitāro aizsargjoslu noteikšanu
teritoriju plānojumos, pārējo aizsargjoslu noteikšana ir citu nozaru kompetence, piemēram,
esošie un perspektīvie gāzes vadi, telekomunikācijas un to aizsargjoslas ir mainīga informācija
un par šīm izmaiņām atbild objektu īpašnieki jeb turētāji. Aktuālajai informācijai par pārējām
aizsargjoslām jānonāk tieši no apsaimniekotāja Valsts zemes dienestā, bez pašvaldības
starpniecības.
Vides ministrijā ir izveidota darba grupa, kas strādā pie jauna Aizsargjoslu likuma.
RAPLM ir vienojusies ar Valsts zemes dienestu par to, ka kopīgi jānosaka aizsargjoslu veidi,
kurus nosaka plānojumos, un tie, kurus nosaka tad, kad objektu nodod ekspluatācijā.
Puses vienojas:
Jautājums tiks risināts kopā ar Valsts zemes dienestu.

1.11.
Par nacionālas nozīmes
lauksaimniecības vajadzībām.

lauksaimniecības

teritorijas

izmantošanu

RAPLM informē:
Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju jautājumi tiek pārskatīti. Tika sagatavoti
priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos, taču ņemot vērā, ka paralēli notiek nacionālā
plānojuma izstrādes un zemes politikas izstrādes process, jāvienojas par MK noteikumu
grozījumu turpmāku virzību tuvākajā laikā vai arī pēc zemes politikas pamatnostādņu izstrādes.
Atsevišķi jāskata jautājums par polderiem. Ministru kabinets ir noteicis, ka pašvaldības
var pārņemt polderus un risināt to uzturēšanas un attīstības jautājumus. Problēma ir, ka
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās nevar uzsākt dzīvojamās ēkas būvi bez Ministru
kabineta rīkojuma, polderos tas vispār nav atļauts, izņemot lauksaimniecībā izmantojamu ēku
būvniecību. Nepieciešams pārskatīt prasības, kas attiecas uz zemes transformāciju nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritorijās.
Nepieciešamas konsultācijas ar Zemkopības ministriju, lai izzinātu ministrijas skatījumu
attiecībā uz polderiem un nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām.
LPS viedoklis:
Nav pareizi tas, ka par visām nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām atbildīga ir
RAPLM. Ir jāuzsāk diskusija par šīm problēmām.
Puses vienojas:
LPS, Piekrastes pagastu apvienība un RAPLM sadarbosies jautājumā par Nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritoriju izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām, t.sk., jautājumā
par normatīvās bāzes sakārtošanu.
Jautājums iekļaujams sarunās ar Zemkopības ministriju.

1.12. Par tauvas joslas platuma un citu prasību unifikāciju.
RAPLM informē:
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Tauvas joslas platumu un prasības saimnieciskajai darbībai tajā reglamentē Zvejniecības
likuma 9.pants. Minētā panta devītajā daļā ir noteikts, ka dabiskās tauvas joslas platums ir gar
privāto ūdeņu krastiem – 4 metri; gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 metri; gar jūras piekrasti – 20
metri. Platums 10 m attiecas uz visiem publiskajiem ūdeņiem, kas ir noteikti Civillikuma II
pielikumā. Šeit unifikācija nav nepieciešama.
LPS informē:
Problēma ir, ka privātajiem īpašumiem tauvas joslas platums ir mazāks (4 metri), valstij
lielāks (10 metri), pēc valsts īpašumu privatizācijas tauvas josla mainās. Tā tiek noteikta pēc
īpašuma pazīmēm – tas ir valsts vai privātais īpašums.
Puses vienojas:
Nepieciešama atsevišķa diskusija starp RAPLM un LPS pārstāvjiem.
1.13. Par valsts pārvaldes institūciju
administratīvajām teritorijām principiem.

darbības

zonu

saskaņošanas

ar

RAPLM viedoklis:
Ir sāktas sarunas ar vairākām ministrijām par valsts pārvaldes institūciju darbības zonu
saskaņošanas ar administratīvajām teritorijām principiem.
Galvenie principi:
- valsts pārvaldes institūciju darbības zona nedrīkst dalīt plānotā novada teritoriju vairākās
daļās, visai novada teritorijai ir jābūt vienā valsts institūcijas apkalpes zonā;
- valsts pārvaldes institūcijas savā darbībā saglabā rajonu teritoriju kā teritoriālu vienību
(tiesa, policija, arhīvi utt.);
- pēc iespējas savstarpēji saskaņot apkalpes teritorijas dažādām valsts pārvaldes
institūcijām.
RAPLM turpmākā rīcība:
- Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu līdz 2008.gada 1.janvārim
jāsagatavo MK noteikumu projektu „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo
iedalījumu”.
- RAPLM pēc šo noteikumu stāšanās spēkā veiks konsultācijas ar ministrijām par valsts
pārvaldes institūciju darbības zonu pielāgošanu novadu teritorijām.
Puses vienojas:
Pēc Ministru kabineta noteikumu „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo
iedalījumu” pieņemšanas, RAPLM veiks konsultācijas ar ministrijām par valsts pārvaldes
institūciju darbības zonām.
1.14. Par ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības un administratīvi teritoriālās reformas
saskaņošanu.
RAPLM informē:
2007.gada 21.jūnijā Saeimā pieņemti Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas
likumā. Saskaņā ar minētā likuma 9.¹ pantā veiktajiem grozījumiem no valsts budžeta finanšu
līdzekļus maksājuma veidā 200 000 Ls apmērā novada infrastruktūras attīstībai piešķir par katru
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novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu) novada pašvaldībai, kura, apvienojoties
vietējām pašvaldībām, izveidota līdz 2009.gada 31.janvārim, kā arī katrai no pilsētu un pagastu
pašvaldībām, kuras 2007.gadā pieņēmušas lēmumu par novada izveidi un novada darbības
uzsākšanu pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.
LPS viedoklis
Pieņem informāciju zināšanai.
1.15. Par informāciju par valsts atbalsta programmas novadu infrastruktūras
attīstībai līdzšinējo realizāciju.
RAPLM viedoklis:
Valsts atbalsts novadu infrastruktūras attīstībai palielinās ar katru gadu:
2005.gadā – piešķirts 1,8 milj.Ls
2006.gadā – piešķirts 2,8 milj.Ls
2007.gadā – piešķirts12,8 milj.Ls
Visi līdz šim izveidotie novadi, kas veidojušies pašvaldībām apvienojoties, saņēmuši atbalstu
novadu infrastruktūras attīstībai. Katru gadu valsts budžetā papildus iepriekš nosauktajām
dotācijām ir paredzētas mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai
(2007.gadā no 4000 – 10 000 Ls), kā arī vienreizējā dotācija pašvaldībām, kuras veic
administratīvi teritoriālo reformu no 1 – 5% no apvienoto pašvaldību iepriekšējā saimnieciskā
gada pamatbudžeta ieņēmumiem, neskaitot saņemtās mērķdotācijas no valsts budžeta.
Turpmākā rīcība:
RAPLM, gatavojot valsts budžeta pieprasījumu nākamajiem gadiem, plānos valsts atbalsta
palielināšanos novadu infrastruktūras attīstībai.

1.16.Par pašvaldības mājas lapas paraugu un finansējumu.
RAPLM informē:
Nav izstrādātu atsevišķu noteikumu vai paraugu, kā izstrādāt pašvaldības mājas lapas. Ir
mājas lapu sagataves Valsts Informācijas Tīkla Aģentūrā, kur par atbilstošu samaksu varētu
vērsties pēc palīdzības. Jāizmanto 2007.gada 6.marta MK noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā”. Mājas lapu finansējums ir katras pašvaldības budžeta
iespēju robežās. RAPLM piedāvā pašvaldībām izvietot mājas lapas uz pašvaldību vienotās
informācijas sistēmas servera. Atsaucība nav liela, bet dažas pašvaldības izmanto šādu iespēju.
RAPLM mājas lapā apkopota informācija par pašvaldību mājas lapām, e-pasta adresēm un citu
kontaktinformāciju.
LPS viedoklis:
Pašvaldībām mājas lapu izstrādē jāvadās pēc 2007.gada 6.marta MK noteikumiem
Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kur ir noteiktas prasības mājas
lapas sagatavošanai. Nepieciešama RAPLM un LPS kopīga nostāja par mājas lapu
nosaukumiem, jo tie ir atšķirīgi, tas rada grūtības atrast nepieciešamo adresi.
Puses vienojas:
Jānoorganizē atsevišķa tikšanās starp RAPLM un LPS speciālistiem minētajā jautājumā.
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Sarunu otrā daļa tiek slēgta plkst.16 45.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

______________________________
Aigars Štokenbergs

__________________________________
Andris Jaunsleinis

Reģionālās attīstības un
ministrijas valsts sekretāre

pašvaldību

lietu LPS Latvijas Pagastu apvienības valdes
priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu pagasta
padomes priekšsēdētājs
__________________________________
Uldis Rozenbergs

_______________________________
Laimdota Straujuma

Protokolēja

I. Stikāne
D. Seilis
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