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1. Par reģionu attīstības politikas uzlabošanu
RAPLM informē:
Latvijas reģionālās attīstības politika Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.2013.gadam esošajā darbības un ES fondu plānošanas periodā tiek īstenota šādos trīs
galvenajos virzienos:
1. piedāvājot atbalsta iespējas Latvijas nozīmīgāko attīstības centru, kā reģionu
izaugsmes virzītājspēku, un ar tiem funkcionāli saistītu teritoriju attīstībai. Šī
virziena ietvaros RAPLM:
1.1. nodrošina ERAF līdzfinansētas prioritātes „Policentriska attīstība”
aktivitāšu ieviešanu;
1.2. ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai ES fondu Uzraudzības
komitejas 2009.gada.15.oktobra sēdē priekšlikumu jaunam pasākumam
„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”
(piešķirtais publiskais finansējums – 9,4 milj.latu).
2. turpinot īpaši atbalstāmo teritoriju kā valsts mazāk attīstīto teritoriju statusa
darbību. Šī virziena ietvaros:
2.1. 2007.-2009.gadā tiek īstenota EM pārziņā esošā aktivitāte „Atbalsts
ieguldījumiem mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās”. Pēc Ekonomikas ministrijas neoficiāli
sniegtās informācijas projektu pieteikšanu aktivitātes ietvaros plānots
pabeigt līdz 2009.gada beigām, bet atlikušo finansējumu, ja tāds
veidosies, pārdalīt citām EM pārziņā esošajām aktivitātēm;
2.2. Nacionālās reģionālās attīstības politikas 2009.gada 9.septembra sēdē
tika atbalstīta RAPLM sagatavotā metodika īpaši atbalstāmo teritoriju
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noteikšanai 2010.-2012.gada periodam. Saskaņā ar piedāvāto metodiku
visos plānošanas reģionos strādā darba grupas, kas nosaka konkrētās
teritorijas, kurām varētu tikt piešķirts īpaši atbalstāmo teritoriju statuss.
Atbilstoši metodikai īpaši atbalstāmo teritoriju statusa noteikšanas mērķis ir sniegt
atbalstu valsts mazāk attīstītajām teritorijām, lai veicinātu iedzīvotājiem pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti, sekmētu darba vietu saglabāšanu un sasniedzamību, radītu
iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi.
Atbilstoši šim mērķim RAPLM, vienojoties ar Zemkopības ministriju par Lauku
attīstības programmas finansējuma pārdali, piedāvā sniegt tiešu atbalstu pašvaldībām
publiski pieejamas teritorijas sakārtošanai un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai, kas
paredz finansējuma piešķiršanu pašvaldību ceļu, ielu un publisko objektu sakārtošanā.
Otrs no atbalsta veidiem ir saistīts ar netiešu atbalstu uzņēmējiem, piešķirot
uzņēmumu ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides (ar atvieglotu atlaižu
piemērošanas kārtību). RAPLM ir ierosinājusi un Finanšu ministrija ir sagatavojusi
grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un likumā „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”, lai atvieglotu kārtību, kādā šo nodokļu atlaides attiecas uz
komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās.
Trešais no atbalsta veidiem, par kuru vēl notiek diskusijas ar Labklājības
ministriju, ir par iespējām pašvaldībām īpaši atbalstāmajās teritorijās sekmēt atbalsta
intensitāti valsts dotācijas piešķiršanai pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanas un dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanai.
3. koordinējot un uzraugot ES fondu horizontālo prioritāšu – teritoriju
līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja – īstenošanu. Šī
virziena ietvaros RAPLM 2010.gada 1.ceturksnī plāno sagatavot izvērtējumu
par ES fondu 2007.-2009.gadā veikto ieguldījumu ietekmi uz reģionālo
attīstību.
Latvijas reģionālās politikas turpmākās attīstības virzieni paredz:
1. sekmēt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam iekļautās
telpiskās perspektīvas īstenošanu, plānojot atbalstu:
1.1. nozīmīgāko attīstības centru konkurētspējas veicināšanai;
1.2. labvēlīgu funkcionālo saišu starp pilsētām, pilsētām un laukiem
veidošanai un nostiprināšanai;
1.3. pievilcīgas dzīves vides, pamatpakalpojumu un darbavietu
pieejamības un sasniedzamības veicināšanai lauku teritoriju iedzīvotājiem;
1.4. nacionālas nozīmes telpu (piekraste,
paaugstināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai.

pierobeža)

potenciāla

2. veicināt plašākas un daudzveidīgākas teritoriju attīstības prioritāšu ieviešanas
iespējas;
3. sekmēt pašvaldību un reģionu lomu uzņēmējdarbības attīstībā.
LPS viedoklis
Pieņem informāciju zināšanai. Atbalsta RAPLM viedokli.
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Puses vienojas:
1. Atbalstīt RAPLM priekšlikumu par jauna pasākuma „Komplekss atbalsts novadu
pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” iekļaušanu ERAF līdzfinansētās prioritātes
„Policentriska attīstība” ietvaros.
2. LPS un RAPLM pārstāvjiem, kopīgi izstrādājot argumentāciju, veikt pārrunas ar
Zemkopības ministriju par finansējuma pārdali starp Lauku attīstības programmas
ietvaros finansētajiem pasākumiem, piešķirot papildu finansējumu pasākumam
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
2. Par attīstības plānošanas politikas prioritāšu maiņu
RAPLM informē:
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam teritorijas attīstības plānošanas
sistēmas darbības nodrošināšanai RAPLM ir izstrādājusi likumprojektu „Grozījumi
Reģionālās attīstības likumā” (atbalstīts Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdē,
Prot. Nr. 49, 31.§), kā arī strādā pie likumprojekta „Telpiskās plānošanas likums”. Šie
tiesību akti būs pamats teritoriju attīstības plānojumu un attīstības programmu
izstrādei plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās.
Lai nodrošinātu vienotu izpratni par vidēja termiņa attīstības plānošanu reģionos
un pašvaldībās un sniegtu plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām metodisku
atbalstu attīstības programmu izstrādei, RAPLM ir sagatavojusi Metodiskus
ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. (publicēti
RAPLM interneta mājas lapā sadaļā „Aktualitātes”). Metodiskā materiāla mērķis ir
sniegt ieteikumus plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām savstarpēji
saskaņotu un kvalitatīvu attīstības programmu izstrādei. Metodiskie ieteikumi ir
praktisks materiāls, kas paredzēts plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
priekšsēdētājiem un attīstības plānošanā iesaistītajām personām. Lai skaidrotu
metodisko ieteikumu saturu un pielietošanas iespējas, plānošanas reģioni sadarbībā ar
RAPLM organizē apmācību seminārus pašvaldībām.
Lai nodrošinātu finansiālas atbalsta iespējas reģionu un pašvaldību attīstības
plānošanas dokumentu sagatavošanai, 2010.gadā RAPLM plāno uzsākt ES
struktūrfondu līdzfinansētās aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ieviešanu. Aktivitātes ietvaros ir
paredzēts atbalsts vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei vai aktualizācijai. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 3 000 000
LVL, t.sk. ESF finansējums – 2 550 000 LVL. ES fondu Uzraudzības komitejas
2009.gada.15.oktobra sēdē plānots izskatīt RAPLM sagatavotos kritērijus atbalsta
saņemšanai, lai 2010.gadā šis finansējums būtu pieejams pašvaldībām.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Sadarboties tiesību aktu izstrādē par attīstības plānošanas jautājumiem, kā arī
kopīgi sagatavot atzinumu par likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā”.
4

3. Par pašvaldību e-pārvaldības politiku.
3.1. Par Teritoriju plānošanas informācijas sistēmu (TIS).
RAPLM informē:
Ar Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumu Nr. 584 „Par elektroniskās
pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu” tika
apstiprināts prioritāro projektu saraksts elektroniskās pārvaldes un informācijas
sabiedrības attīstības jomā Eiropas Savienības struktūrfondu 2007. – 2013.gada
plānošanas periodam, t.sk., projekts ar nosaukumu „Pašvaldību teritorijas plānošanas,
infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas
sistēmas” (turpmāk – TIS projekts). TIS projekta īstenošanu, kas ir sadalīts 4 kārtās,
veic Valsts reģionālā attīstības aģentūra ( turpmāk – VRAA).
TIS projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas plānošanas, infrastruktūras un
nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu
teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ilgtspējīgai un līdzsvarotai
valsts attīstībai. TIS izveides mērķis ir izveidot infrastruktūru sistēmai, kurā tiks
ietverts teritorijas plānojumu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskos un teksta datus - informāciju par
zemesgabalu esošo un plānoto (atļauto) izmantošanu, t.sk., apbūvi, aprobežojumiem
un apgrūtinājumiem teritorijas izmantošanā. Nekustamā īpašuma pārvaldība ir cieši
saistīta ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ko saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un 21.panta pirmās daļas 3.punktu
izstrādā un ar vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem pieņem katra vietējā
pašvaldība.
TIS ieviešana dos tehniskās iespējas pašvaldībām pilnvērtīgi veikt plānošanas
funkciju, atvieglos būvvalžu ikdienas darbu, gatavojot plānošanas un arhitektūras
uzdevumus, darba uzdevumus detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādei.
Nodrošinot sadarbības iespējas ar citām informācijas sistēmām, TIS ļaus
pašvaldībām saņemt aktuālu informāciju, kas nepieciešama teritorijas plānošanas
procesā. Sistēma atvieglos saziņu teritorijas plānošanas procesā iesaistīto institūciju
un personu starpā un būs pamats teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma
pārvaldības caurspīdīguma nodrošināšanai ar e-pakalpojumu starpniecību.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai un atbalsta RAPLM aktivitātes.
Puses vienojas:
Kopīgi turpināt darbu TIS īstenošanā.
3.2. Par Pašvaldību vienotā informācijas sistēmu (PVIS).
RAPLM informē:
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PVIS ir rīks e-pārvaldes ieviešanai pašvaldībās, nodrošinot pašvaldību funkciju
izpildes informatizāciju, kā arī valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību un to
kvalitāti pašvaldībās.
Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojuma Nr.305 „Par Valsts
pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013. gadam” 8.2.apakšpunktam
RAPLM ir izstrādājusi Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības
koncepcijas 2009.-2013.gadam projektu (turpmāk – Koncepcijas projekts).
Koncepcijas projekts 2009.gada 2.oktobrī nosūtīts atkārtotai 5 dienu saskaņošanai
visām iesaistītajām ministrijām. Pēc tam to plānots iesniegt izskatīšanai MK sēdē.
Koncepcijas projekta mērķis ir noteikt turpmākos PVIS attīstības virzienus un
piedāvāt šo attīstības virzienu risinājumus, nodrošinot PVIS ilgtspējīgu attīstību,
kvalitatīvu datu apmaiņu starp valsts institūcijām un pašvaldībām, pašvaldību darba
informatizāciju, samazinot valsts institūciju un pašvaldību izdevumus informācijas
sistēmu un informācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšanai.
Koncepcijas projektā ir izvērtēti 2 PVIS attīstības 2009.-2013.gadā virzieni - PVIS
savietojamības funkcionalitātes attīstība un PVIS lietojumprogrammatūras attīstība.
Koncepcijas projekts paredz PVIS savietojamības funkcionalitātes attīstību, PVIS
integrējot un konsolidējot VRAA pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu
savietotājā (turpmāk –VISS). Līdz ar to valsts institūcijām tiks nodrošināti vienoti
datu apmaiņas standarti ar pašvaldībām, tai skaitā, pieeja pašvaldību datiem saskaņā
ar normatīvo aktu prasībām. Valsts institūciju dati, kuri nepieciešami pašvaldībām
noteikto funkciju izpildei vai elektronisko pakalpojumu sniegšanai, tiks nodoti VISS
PVIS komponentei un tā nodrošinās, ka visas pašvaldības saņem šos datus. Līdz ar to
valsts institūcijām tiks samazināti administratīvie izdevumi atsevišķu datu kopu
uzturēšanai un nodošanai atsevišķi katrai pašvaldībai, līgumu ar pašvaldībām
pārvaldībai, lietotāju pārvaldībai un atbalstam.
Koncepcijas projektā tiek izvērtēti četri PVIS lietojumprogrammatūras turpmākās
attīstības
varianti.
Katrā
variantā
tiek
piedāvāts
atšķirīgs
PVIS
lietojumprogrammatūras attīstības variants.
RAPLM atbalsta koncepcijā piedāvāto PVIS attīstības 2009.-20013.gadam otro
modeli – PVIS savietojamības funkcionalitāte tiek attīstīta, izmantojot ERAF
finansējumu, bet PVIS lietojumprogrammatūra tiek nodota publiskai lietošanai kā
atklātā pirmkoda programmatūra. PVIS savietojamības funkcionalitāte tiek uzturēta
no valsts budžeta līdzekļiem.
PVIS koncepcija ir pirmais solis turpmākai politikas izstrādei pašvaldību
informācijas tehnoloģiju izmantošanas jomā, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem.
LPS viedoklis
Atbalsta Koncepcijas projekta turpmāku virzību.
Puses vienojas:
Sadarboties turpmākā pašvaldību informatizācijā.
3.3. Par vienotu elektronizētu dokumentu apriti novadu pašvaldībās.
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Viens no RAPLM un LPS kopīgi risināmiem uzdevumiem ir - nodrošināt visās
novadu pašvaldībās no 2010.gada 1.janvāra vienotu elektronizētu dokumentu apriti.
Pēc RAPLM rīcībā esošās informācijas vienota elektronizēta dokumentu vadības
sistēma ieviesta tikai daļā pašvaldību. Lai rastu jautājuma risinājumu, RAPLM ir
izstrādājusi metodiskos ieteikumus par dokumentu aprites kārtību novadu
pašvaldībās. 2009.gada 9.oktobrī RAPLM sadarbībā ar LPS organizēja Zemgales
plānošanas reģiona novadu pašvaldību izpilddirektoru, lietvedības darba organizatoru
un informācijas tehnoloģiju speciālistu sanāksmi, kurā tika diskutēts par minēto
jautājumu. Īpaša uzmanība tika pievērsta dokumentu aprites organizatoriskiem
jautājumiem, dokumentu vadības sistēmas izvēles un ieviešanas jautājumiem,
finansiālajiem ieguvumiem, ieviešot šo sistēmu, kā arī tika izskatīta Dobeles novada
pašvaldības pozitīvā pieredze elektronizētās vienotās dokumentu vadības sistēmas
ieviešanā novada pašvaldībā. Tuvākajā laikā ir plānots tikties ar pārējo plānošanas
reģionu novadu pašvaldību izpilddirektoriem, lietvedības darba organizatoriem un
informācijas tehnoloģiju speciālistiem, lai pārrunātu nepieciešamos pasākumus
problēmas risinājumam.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. Atbalsta sanāksmju rīkošanu plānošanas reģiona
novadu pašvaldību izpilddirektoriem, lietvedības darba organizatoriem un
informācijas tehnoloģiju speciālistiem par vienotu elektronizētu dokumentu apriti
novadu pašvaldībās.
Puses vienojas:
Kopīgi sadarboties, lai nodrošinātu visās novadu pašvaldībās vienotu elektronizētu
dokumentu vadības sistēmu ieviešanu no 2010.gada 1.janvāra.
4. Par pašvaldību attīstības politiku.
4.1. Par valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas plānu
RAPLM informē:
Ar Ministru kabineta 2009.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.483 „Par Pasākumu plānu
valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai” apstiprinātā Pasākumu plāna
valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai sadaļas „Īstermiņa pasākumi”
3.3. apakšpunktu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uzdots līdz
2009.gada 1.oktobrim sagatavot valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas
plānu, lai nodrošinātu izmaksu efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas
mehānismu reģionos un novados.
Jautājums par ministriju padotības iestāžu reģionālo struktūrvienību optimizāciju
plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās ir jāskata kontekstā ar vienas pieturas
aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanā,
plānojot, ka vienas pieturas aģentūrās iedzīvotājiem būtu iespējams saņemt ne tikai
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pašvaldības, bet arī valsts pārvaldes iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegtos
pakalpojumus.
RAPLM ir sagatavojusi un nosūtījusi ministrijām atzinumu sniegšanai līdz
2009.gada 14.oktobrim Valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas plānu
turpmākajai rīcībai ministriju padotības iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegto
pakalpojumu nodošanai plānošanas reģioniem, vietējām pašvaldībām un privātajam
sektoram (turpmāk –Plāns). Līdz 2009.gada 20.oktobrim plānots to iesniegt Ministru
kabinetā. Plānam pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmums, kurš nosaka
ministrijām šādus uzdevumus:
1. izvērtēt ministriju padotības iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegtos
pakalpojumus un sagatavot priekšlikumus par to nodošanu plānošanas reģioniem,
vietējām pašvaldībām un privātajam sektoram. Nodrošināt, ka ministriju centrālajos
aparātos tiek saglabātas tikai politikas veidošanas un uzraudzības funkcijas, kā arī
visām ministrijām līdz 2009.gada 30.novembrim iesniegt RAPLM informāciju par:
1.1. plānā norādīto iestāžu sniegto pakalpojumu nodošanas kārtību un termiņiem
plānošanas reģioniem vai vietējām pašvaldībām, pakalpojumu nodošanu plānojot ar
pārvaldes izdevumu samazinājumu par 30%, vienlaicīgi nodrošinot pakalpojumu
sniegšanu;
1.2. plānā norādīto iestāžu sniegto pakalpojumu nodošanas kārtību un termiņiem
privātajam sektoram;
1.3. iemesliem, kuru dēļ nav iespējams plānošanas reģioniem un vietējām
pašvaldībām nodot iestāžu sniegtos pakalpojumus, vienlaicīgi informējot par šo
iestāžu sniegto pakalpojumu nodrošināšanu pēc vienas pieturas aģentūras principa
klātienē un e-vidē plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās, kā arī nepieciešamību
šos pakalpojumus saglabāt.
Pamatojoties uz ministriju sniegto informāciju, RAPLM līdz 2009.gada
31.decembrim sagatavos koncepcijas projektu par vienas pieturas aģentūras principa
ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.
RAPLM lūdz LPS viedokli par minēto jautājumu.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. LPS iesaistīsies diskusijā par minēto jautājumu pēc
ministriju priekšlikumu saņemšanas un izvērtēšanas.
Puses vienojas:
RAPLM un LPS vienojas par kopīgu sadarbību minētajā jautājumā.
4.2. Par Vienas pieturas aģentūru (VPA)
RAPLM informē:
Līdz 2009.gada 31.decembrim RAPLM jāsagatavo un jāiesniedz Ministru
kabinetā koncepcijas projekts par VPA principa ieviešanu valsts pārvaldes un
pašvaldības pakalpojumu pieejamībā.
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Skatot jautājumu no pašvaldību aspekta, novada pašvaldību pagastos un pilsētās,
kā arī republikas pilsētās jāizveido VPA punkti, kuros iedzīvotājiem būtu publiski
pieejams dators (internets), kā arī pašvaldības personāls, kurš nepieciešamības
gadījumā palīdzētu iedzīvotājam lietot datoru un informētu par iespējam saņemt
daudzveidīgus valsts un pašvaldību pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka šie punkti
darbotos arī kā informācijas punkti, tos lietderīgi būtu izveidot pagasta un pilsētas
pārvaldēs.
RAPLM uzskata, ka pašvaldībām īpaša uzmanība jāpievērš interneta mājas lapu
izveidei, kas vispirms nodrošinātu iedzīvotājiem informāciju par pašvaldībā
sniedzamajiem pakalpojumiem, kā arī sniegto pakalpojumu pieejamību elektroniskā
vidē. Pozitīva pieredz minētajā jautājumā ir Jēkabpilī, Valmierā, Liepājā, Jelgavā u.c..
VPA funkciju nodrošināšanai ir jāveic publiski pieejamās datortehnikas iegādi, ko
iespējams finansēt no ES struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība".
Pašvaldībās izveidotie VPA varētu arī nodrošināt iedzīvotājiem iespējas, kādas
piedāvā valsts portāls www.latvija.lv , kurā jau ir pieejama daļa elektronizētu valsts
pakalpojumu. Uz doto brīdi tiek un tiks uzlabota valsts pakalpojumu saņemšanas
iespēja elektroniskā vidē.
Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, lai nodrošinātu tās
pieejamību, nosaka Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.171 „Kārtība,
kādā iestādes ievieto informāciju internetā”. Jāņem vērā, ka šo noteikumu prasības
attiecībā uz pašvaldībām stājas spēkā sešu mēnešu laikā no administratīvi teritoriālās
reformas pabeigšanas.
Ar RAPLM 2009.gada 25.septembra rīkojumu Nr.2-02/318 ir izveidota darba
grupa par VPA principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.
RAPLM lūdz deleģēt LPS pārstāvi darba grupā.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
LPS deleģēs pārstāvi darba grupā par VPA principa ieviešanu valsts un pašvaldību
pakalpojumu pieejamībā, kā arī iesaistīsies šī jautājuma risināšanā.
4.3. Par apriņķu pašvaldībām
RAPLM informē:
RAPLM izstrādāja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 27.
maija sēdē likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" . Likumprojekts
tika pieņemts zināšanai (prot. Nr.34,98.§). Apriņķu pašvaldību izveidošana netika
atbalstīta. RAPLM tika uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā
grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, grozot tiesību
normas, no kurām izriet, ka apriņķis ir administratīva teritorija, kurā pašvaldība savas
kompetences ietvaros realizē pārvaldi, vienlaikus precizējot likumā noteiktos termiņus
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par apriņķa izveidošanu un darbību. RAPLM tika uzdots arī sagatavot un iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Reģionālās attīstības likumā par valsts
reģionālās pārvaldes izveidošanu un darbību plānošanas reģionos. Šādā veidā
Reģionālās attīstības likumā tiktu radīti priekšnosacījumi plānošanas reģionu
funkcionālās kapacitātes stiprināšanai.
Jautājums par apriņķu pašvaldībām tika skatīts arī Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas 2009.gada 23.septembra sēdē. Tika nolemts, ka jautājumu par
apriņķa pašvaldību izveidošanu likumos jāpārceļ uz vēlāku laiku, uz 2011. vai
2012.gadu, un jāturpina funkcionāli stiprināt plānošanas reģionus, sagatavojot
attiecīgus grozījumus Reģionālās attīstības likumā. Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas sēdē netika atbalstīts priekšlikums plānošanas reģioniem
apriņķu vietā piešķirt administratīvās teritorijas statusu.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai
4.4. Par krīzes sociālās drošības tīklu
RAPLM informē:
Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdē tika apstiprināta Sociālās drošības
tīkla stratēģija (turpmāk – Stratēģija) (Prot. Nr.56, 78.§), kuras ieviešanas termiņš ir
no 2009.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim. Saskaņā ar minēto Ministru
kabineta sēdes protokollēmumu (turpmāk – protokollēmums) RAPLM ir atbildīgā
institūcija par Stratēģijas ieviešanas uzraudzību un kontroli. Atbilstoši
protokollēmumam Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības
ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada
15.septembrim Ministru kabinetā bija jāiesniedz Stratēģijas īstenošanai nepieciešamo
normatīvo aktu grozījumi, bet pēc normatīvo aktu apstiprināšanas līdz 2009.gada
17.septembrim jāsagatavo un Finanšu ministrijā jāiesniedz tāmes par
nepieciešamajiem līdzekļiem 2009.gadā.
RAPLM sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada
29.septembra sēdē Ministru kabineta Noteikumu projektu "Grozījums Ministru
kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos"" (prot.Nr.63, 46.§) (turpmāk – Noteikumi), papildinot minētos
noteikumus ar 13.1 punktu. Grozījumu būtība – noteikt, kā aprēķināma kompensācija
no valsts budžeta par skolēnu pārvadājumiem tām pašvaldībām, kuru teritorijā slēgtas
vai reorganizētas izglītības iestādes. Noteikumi paredz, ka līdz 2011.gada
31.decembrim novada pašvaldībai no valsts budžeta piešķir līdzekļus, lai kompensētu
faktiskos izdevumus, kas tai radušies, sedzot tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo,
sākot ar 2009.gada 29.maiju reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās
izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Minētos
līdzekļus piešķir 90 procentu apmērā no novada pašvaldības budžeta faktiskajiem
izdevumiem šim mērķim. 2009.gada 9.oktobrī RAPLM sarunās ar Pasaules banku
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Pasaules banka atzinīgi novērtēja RAPLM sniegtos skaidrojumus, kā tiks organizēts
šis jautājums.
Kā atbildīgajai institūcijai par Stratēģijas īstenošanu RAPLM līdz 2009.gada 20.
novembrim jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par Stratēģijas
ieviešanas gaitu līdz 2009.gada oktobra beigām, līdz 2009.gada 20.decembrim – par
Stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gada novembrī, bet līdz 2010.gada 20.janvārim – par
Stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gadā. Sākot ar 2010.gadu, informatīvais ziņojums
Ministru kabinetam jāsagatavo katru ceturksni.
RAPLM Stratēģijas ietvaros jānodrošina pasākuma „Skolēnu pārvadājumu
nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir
slēgtas izglītības reformas rezultātā”(turpmāk – Pasākums) īstenošana. Pasākums
ietver skolēnu pārvadājumu izmaksu kompensāciju pašvaldībām un autobusu (66)
iegādi papildus 110 Šveices instrumenta ietvaros iegādājamajiem autobusiem.
Praktisko darbību ar šī pasākuma īstenošanu uzticēts veikt VRAA, kura organizē
atkārtotu pašvaldību aptauju par autobusu iegādi, kā arī apkopo informāciju no
pašvaldībām par skolēnu pārvadājumu izdevumiem, aprēķina kompensāciju, pārskaita
to pašvaldībām un izlases veidā veic dokumentu kontroli pašvaldībās.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. LPS pēc RAPLM lūguma informē par noslēgto
dāvinājuma līgumu ar AS „Latvenergo”, par 500kw elektroenerģijas dāvinājumu
pašvaldībās maznodrošinātajām ģimenēm
Puses vienojas:
Turpināt sadarbību minētajā jautājumā.
4.5. Par pedagogu atlaišanas pabalstiem
RAPLM informē:
Izglītības un zinātnes ministrijai īstenojot izglītības sistēmas reformu un no
2009.gada 1.septembra ieviešot jauno izglītības finansēšanas principu „nauda seko
skolēnam”, veidojās situācija, ka daudzi pedagoģiskie darbinieki pašvaldībām bija
jāatlaiž no darba. RAPLM tika saņemti vairāku pašvaldību iesniegumi, lūdzot
palīdzību jautājuma risinājumam.
RAPLM 2009.gada augustā vērsās visās 118 vietējās pašvaldībās ar lūgumu sniegt
informāciju par atbrīvoto pedagogu skaitu sakarā ar vispārējo izglītības iestāžu
slēgšanu vai reorganizāciju, par atbrīvotajiem pedagogiem atbilstoši noteiktajam
skolēnu skaitam uz 1 pedagoģisko likmi, kā arī par nepieciešamo finansiālo palīdzību
minētajā jautājumā. Informācija tika saņemta un finansiālo palīdzību lūdza 76
pašvaldības, no kurām 25 pašvaldības informēja par vispārējo izglītības iestāžu
slēgšanu un 25 pašvaldības – par šo iestāžu reorganizāciju. Saskaņā ar saņemto
informāciju:
Slēgtas vispārējās izglītības iestādes:
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skaits – 47;
atbrīvoto pedagogu skaits – 680
atlaišanas pabalstiem nepieciešamais finansējums – Ls 619 570.
Reorganizētas vispārējās izglītības iestādes:
skaits – 46;
atbrīvoto pedagogu skaits – 290;
atlaišanas pabalstiem nepieciešamais finansējums – Ls 208 095.
Iestādes, kurās atbrīvoti pedagogi atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam uz 1
pedagoģisko likmi:
skaits – 278;
atbrīvoto pedagogu skaits – 750;
atlaišanas pabalstiem nepieciešamais finansējums – Ls 366 576.
Pavisam kopā:
iestāžu skaits – 371;
atbrīvoto pedagogu skaits – 1720;
atlaišanas pabalstiem nepieciešamais finansējums – Ls 1 194 241.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdes protokollēmumam (prot.
Nr.57, 49.§.) tika pieņemts RAPLM sagatavotais „Rīkojuma projekts "Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem"", bet tai pašā laikā tika uzdots RAPLM saskaņot šo
Ministru kabineta rīkojuma projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju un ar Finanšu
ministriju.
Pašreizējā situācija ir tāda, ka Finanšu ministrija ir lūgusi RAPLM sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministriju detalizēti izvērtēt, cik no valsts budžetā paredzētā
finansējuma pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, kas plānotas visam 2009.gadam, ir iekļauts finansējums par tiem
pedagogiem, kuri strādāja šobrīd jau likvidētajās vai reorganizētajās izglītības iestādēs
un par tiem atbrīvotajiem pedagogiem, kuri strādāja pašvaldību izglītības iestādēs
līdz 2009.gada 1.septembrim atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam uz vienu
pedagoģisko likmi. Tā kā Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā nav informācijas par
valsts mērķdotācijas apmēru konkrētai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, RAPLM ir pieprasījusi
pašvaldībām papildu informāciju minētajā jautājumā, lai RAPLM sagatavotu un
sniegtu pamatotu informāciju Finanšu ministrijai. Pēc minētās informācijas
saņemšanas no pašvaldībām un tās analīzes RAPLM to nekavējoties iesniegs Finanšu
ministrijā.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
LPS atbalsta RAPLM iniciatīvu līdzekļu pieprasīšanai no valsts budžeta Izglītības un
zinātnes ministrijas īstenotās izglītības sistēmas reformas rezultātā atbrīvoto pedagogu
atlaišanas pabalstu izmaksai. RAPLM veikt nepieciešamos pasākumus, lai
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nodrošinātu nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām pēc iespējas īsākā laika
periodā.

4.6. Par dotācijām pašvaldībām un parādu norakstīšanu
RAPLM informē:
2009.gada 6.oktobrī Ministru kabinetā tika izskatīts un atbalstīts RAPLM
sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot.
Nr.67, 57.§).
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts
pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
piešķirt RAPLM 960 516 latus pārskaitīšanai astoņām novadu pašvaldībām
infrastruktūras attīstībai, tai skaitā - Babītes novada domei 100 000 latus, Pāvilostas
novada domei 62 856 latus, Raunas novada domei 86 000 latus, Nīcas novada domei
244 129 latus, Olaines novada domei 161 615 latus, Ozolnieku novada domei 62 277
latus, Durbes novada domei 143 412 latus, Beverīnas novada domei 100 227 latus.
Finansējums pašvaldībām tiks piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
finanšu līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību.
2009.gada 15.oktobrī izskatīšanai MK sēdē tiks virzīts RAPLM sagatavotais MK
sēdes protokollēmums „Par pašvaldību aizņēmumiem”. Protokollēmums paredz
Finanšu ministrijai, izstrādājot likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”, iekļaut
normu, kas paredz finanšu ministram tiesības dzēst pašvaldību Valsts kasē ņemto
aizņēmumu neatmaksāto daļu, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 15. un 16.punktā paredzētos dotācijas līdzekļus
976 420 latu apmērā sešām pašvaldībām, tai skaitā - Pāvilostas novada domei 186 281
lats, Varakļānu novada domei 260 530 lati, Naukšēnu novada domei 128 415 lati,
Krāslavas novada domei 178 000 lati, Amatas novada domei 184 787 lati, Olaines
novada domei 38 407 lati.
Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 15. un 16.punktā pašvaldībām paredzēto dotāciju, vēl nepieciešami
1 564 916 lati, kas paredzēti desmit pašvaldībām - Babītes novada domei 305 lati,
Vaiņodes novada domei 344 861 lats, Pāvilostas novada domei 54 749 lati, Rucavas
novada domei 200 000 latu, Nīcas novada domei 45 080 latu; Rundāles novada domei
600 000 latu, Durbes novada domei 188 lati, Beverīnas novada domei 37 000 latu,
Varakļānu novada domei 282 733 lati.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punkta
4.apakšpunkts nosaka, ka līdz 2009.gada 1.oktobrim ir spēkā 2008.gada 18.marta
noteikumi Nr.191 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu
pašvaldību infrastruktūras attīstībai”. RAPLM ir izstrādājusi jaunu Ministru kabineta
noteikumu projektu par kārtību, kādā piešķirt dotāciju pašvaldībām. LPS šo Ministru
kabineta noteikumu projektu nav saskaņojusi, izsakot iebildumu, ka vienreizēju
dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai ir jāpiešķir arī tām pašvaldībām,
kuras ir vērsušās Satversmes tiesā un līdz ar to nav pieņēmušas lēmumu par novadu
veidošanu. Šajā jautājumā nepieciešama atsevišķa RAPLM un LPS tikšanās.
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RAPLM informē, ka š.g. 14.oktobrī plkst. 10:00 Saeimas Budžeta komisija
3.lasījumā izskatīs likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu””. Par minēto likumprojektu nekādi priekšlikumi nav iesniegti.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM sadarbībā ar LPS turpinās darbu minētajā jautājumā atbilstoši
plānotajam.

Sarunas tiek slēgtas plkst.15 10.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
ministrs
______________________________
Edgars Zalāns

__________________________________
Andris Jaunsleinis
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