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Par Pierīgas pašvaldību problēmu aktualizēšanu

Pateicamies Jums par iepriekš notikušo tikšanos un Pierīgas problēmjautājumu uzklausīšanu.
Pēc mūsu tikšanās biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” rīkoja biedru kopsapulci, lai apkopotu
aktuālākās problēmas un piedāvātu mūsu risinājumus. Aicinām Jūs iepazīties ar biedrības sagatavoto
informāciju un iespēju robežās dot valdības ministriem uzdevumu risināt reģionam svarīgos
jautājumus.
1. Pierīgas reģiona aktuālākā un būtiskākā problēma ir strauji pieaugošais izglītības vecuma bērnu
skaits un pašvaldību ļoti ierobežotās iespējas finansēt jaunas izglītības infrastruktūras izveidi.
Ja šobrīd lielākās rindas veidojas tieši pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemšanai, tad jau
tuvākajos gados ir paredzama ierobežota iespēja piedāvāt sākumskolas izglītības
pakalpojumus, bet vēlāk arī pamatskolas un vidējās izglītības pakalpojumus. Uzskatam, ka jau
šobrīd papildu SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” finansējumam ir
jānovirza Eiropas Savienības struktūrfondu SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu
pašvaldību ēkās” finansējums un iespēju robežās arī jaunā perioda Norvēģijas finanšu
instrumenta finansējums pirmsskolas izglītības un sākumskolas izglītības vajadzībās
pamatotām darbībām, kā arī vismaz vidējā termiņā jāplāno pamatskolas un vidusskolas
pakalpojumu pieejamība reģionā. Uzskatam, ka šī uzdevuma izpildei nepieciešama Izglītības
un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinēta
darbība.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir būtiski jāpārskata Eiropas Savienības
struktūrfondu SAM 5.3.1 “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” sadalīšanas pieeja, jo šobrīd
lielākais finansējums tiek piešķirts apdzīvotām vietām, kurās jau ir liels iedzīvotāju skaits, kurš
reģionos samazinās, bet Pierīgas reģionam ar augošu iedzīvotāju skaitu finansējums ir ļoti
ierobežots, bet tipiskajai Pierīgas ciemu apbūvei un koncentrētu, bet nelielu iedzīvotāju skaitu,
finansējums vispār nebūs pieejams.
3. Uzskatam, ka līdzšinējā kultūras nozares atbalsta sadales sistēma ir netaisnīga, jo nerēķinoties
ar vietējo iedzīvotāju interesēm (novadu līmenī) tiek būvētas neskaitāmas koncertzāles, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros tika
atjaunoti ļoti daudzi lauku kultūras nami, bet tai pat laika Pierīgas reģionā, kur augs iedzīvotāju
skaits un infrastruktūrā vērojami būtisks pakalpojuma iztrūkums finansējums nav bijis pieejams
un nav plānots arī 2014-2020.gada plānošanas periodā. Uzskatam, ka Kultūras ministrijai
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steidzami ir jāmeklē risinājums situācijai, kad valsts prioritāte ir Dziesmu un deju svētku
procesa nodrošināšanai, bet tai pat laikā netiek sniegts atbalsts procesa norisei nepieciešamajā
infrastruktūrai vietās, kur ir reāla interese par tās izmantošanu.
4. Uzskatam, ka Labklājības ministrijai ir jāskaidro pamatojums SAM 9.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti
un bērniem" 9.2.2.1.pasākumā "Deinstitucionalizācija" paredzēto sociālo pakalpojumu izvēlei,
jo šobrīd faktiski neizpildītas ir iepriekšējā plānošanas perioda ietvaros sagatavotās plānošanas
reģionu alternatīvās sociālās aprūpes programmas. Šīs programmas jau faktiski apkopoja
nepieciešamību, bet mūsu ieskatā Labklājības ministrija virza tādu sociālo pakalpojumu
politiku, kura neatbilst faktiskajām pašvaldību vajadzībām un būtu steidzami jāmaina pirms
veikti investīciju ieguldījumi.
5. 2015.gada sākumā stājās spēkā grozījumi Meliorācijas likumā, kas pieļauj situāciju, ka
meliorācijas sistēmas pastāv arī apdzīvotās vietās un tai pat laikā pašvaldībām tika dota lielāka
iespēja iesaistīties sistēmu sakārtošanā, nostiprinot pašvaldības nozīmes meliorācijas statusa
izveidošanu. Vienlaikus ir izveidojusies absurda situācija – Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums ir piešķirts tikai valsts nozīmes meliorācijas sistēmām (finansējuma saņēmējs –
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”), bet Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējums ir pieejams tikai lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības
zemēm. Uzskatam, ka šīs situācija Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju ir steidzami jāmaina, jo vairākus gadu desmitus
neapsaimniekotās meliorācijas sistēmas atstāj būtisku negatīvu ietekmi uz vides stāvokli
Pierīgas reģionā, kā arī rada nepiemērotus dzīves apstākļus. Vienlaikus grozāmi vai atceļami ir
Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumi Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības,
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība,
kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā,
ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”, kuru izstrādes gaitā Zemkopības
ministrija ignorēja pašvaldību ieteikumus, kā rezultātā ministrijas kabinetos tapušos
noteikumus nav iespējams īstenot reālajā dzīvē.
6. Uzskatam, ka Ekonomikas ministrijas pieņemtie lēmumi par reģionālo biznesa inkubatoru
(tikai viens katrā plānošanas reģionā) un to funkciju nodošanu Latvijas investīciju un attīstības
aģentūrai ir būtiska kļūda, jo faktiski netiek sniegts atbalsts vietējiem (novada līmeņa)
uzņēmējdarbības uzsācējiem, jo inkubatoru un uzņēmēju atbalsta punktu izvietojums ir
nepietiekams. Uzskatam, ka šī problēma ir jārisina vietējā līmeņa pašvaldībām, sadarbojoties
ar Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kuras
ietvaros darbojas Reģionālās ekonomikas nodaļa un plānošanas reģionu uzņēmējdarbības
atbalsta centri, kas kopumā rada haotisku atbalsta sistēmu potenciālajiem uzņēmējiem,
Ceram uz Jūsu atbalstu mūsu problēmas risināšanā un informējam, ka esam gatavi diskusijām ar Jums
un valdības ministriem, lai sāktu risināt Pierīgas reģiona svarīgos jautājumus.
Ar cieņu,
Izpilddirektore
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