Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
biedru sapulces protokols
Salaspilī,

2017. gada 19.janvārī

Piedalās:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri:
1. Inčukalna novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Aivaru Nalivaiko
2. Carnikavas novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica
3. Ķekavas novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Andris Damlics
4. Salaspils novada dome, pārstāv domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars
5. Ikšķiles novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš
6. Ādažu novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
7. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
8. Baldones novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājas Karina Putniņa
9. Ādažu novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
Sapulcē piedalās:
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, ministra parlamentārais
sekretārs Jānis Eglīts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks Aivards Draudiņš
Sapulci vada: izpilddirektore Daiga Jurēvica
Protokolē: biedrības padomnieks Edgars Pudzis
Darba kārtība:
1. Par sadarbības teritoriju izveidošanu
/K.Gerhards, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs/
2. Aktuālie jautājumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2017.gadā
/D.Jurēvica, biedrības izpilddirektore/
3. Dažādi
1. Par sadarbības teritoriju izveidošanu
Ziņo: D.Jurēvica, K.Gerhards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards informē par veiktajiem
darbiem sadarbības teritoriju izveidē, kā arī to, ka plānotais dokumentu iesniegšanas laiks
valdībā ir 2017.gada marts. Ministrijas pārstāvis prezentē sadarbības teritoriju izveidošanas
plānu, uzsverot, ka šīs ir valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritorijām.
Ieguvumi no teritoriju ieviešanas – vienota koordinācija un sadarbība starp valsts institūcijām,
nostiprināta nacionālā drošība, iespēja attīstīt pašvaldību darbību un veikt decentralizāciju,
u.c.
Pašvaldībām uzlabotos iespēja veidot kopīgus projektus, veidot kopīgu infrastruktūru, uzlabot
plānošanu (transports, izglītība, u.c.), kopīgas profesionālās institūcijas, u.c., bet nepieciešami
papildu grozījumi normatīvajos aktos. Tiek minēts, ka ir apspriests jautājums par kārtības
policijas funkcijas nodošanu pašvaldībām kopā ar finansējumu, bet tad arī būtu jānosaka
kvalitātes standarti.
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Ministrijas pārstāvji sniedz informāciju par plānu veidot 29 sadarbības teritorijas. Pamata
ideja veidot sadarbības teritorijas ap reģionālās un nacionālās attīstības centriem.
Biedri izsakās viedokļus un uzdod jautājumus - aicina skaidrot kas būs juridiskais veidojums
(atbilde – vēl nav izlemts, bet varētu būt konsultatīva padome no valsts un pašvaldību
vadītājiem), vai finansiāli ir rēķināts kā mainīsies pašvaldību finansiālā situācija un kā kopīgās
funkcijas tiks finansētas (atbilde – var skatīt kopā ar nodokļu izmaiņām, bet izlīdzināšanas
fonds pēc būtības nav pareizi veidots un to vajadzētu mainīt ar valsts budžeta mērķa
programmām), pakalpojumu pārklājumu arī jāskata tuvāk cilvēku skaitam, nevis tikai visas
sadarbības teritorijas centrā, īpaši uzsverot Pierīgas reģiona iedzīvotāju skaitu, izvietojumu un
pakalpojumu pieejamību, kopumā nav pieņemama situācija, ka pakalpojumu standarti valstī
ir vienādi – vietas, kuras maksa vairāk nodokļus un arī lielākus maksājumus izlīdzināšanas
fondā bieži saņem mazāku pakalpojumu klāstu kā fonda saņēmēj-pašvaldības.
Biedri uzdod jautājumus – kādās jomās tieši plānotas funkcijas, kas tieši būs pašvaldībām
jādara, kāda būs katra loma? Pamata sadarbības joma – izglītība, veselība, transports, ceļi,
civilā aizsardzība.
Biedri apspriež turpmākos darbības virzienus un nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Aktuālie jautājumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2017.gadā
Ziņo: D.Jurēvica, K.Gerhards
Pamatojoties uz Pierīgas pašvaldību apvienības ierosinājumi ir notikušas ekspertu sanāksmes
un kuru rezultātā VARAM ir iesniedzis Saeimā divus priekšlikumus – par meliorācijas sistēmu
statusu un par meliorācijas sistēmu kadastra sakārtošanu. Šis priekšlikums tiks skatīts Saeimas
komisijās sākot no nākošās nedēļas. Šobrīd ir uzsāktas sarunas arī ar Latvijas Lielo pilsētu
asociāciju un viņu viedokli. Darba grupās tiks aicināti piedalīties visi interesenti. Vienlaikus,
biedrība vērš uzmanību uz to, ka atrisināt problēmu nevarēs tikai ar meliorācijas sistēmas
izmaiņām, bet vienlaikus ir jāskata lietus ūdeņu pārvaldības un meliorācijas sistēmu pārvaldības
jautājumus.
Biedri apspriež turpmākos darbības virzienus un nolemj:
Turpināt aktīvi piedalīties darba grupas darbā.
3. Dažādi
3.1.Par īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā
Ziņo: A.Damlics
Ķekavas novada dome bija uzņēmusies sagatavot īpašuma izsoles noteikumus un atsevišķas
pašvaldības bija vēlējušās izskatīt nolikumu. Ķekavas novada dome aicina iesūtīt visus
noslēgtos līgumus.
Biedri apspriež jautājumu un vienbalsīgi nolemj:
Izskatīt sagatavoto nolikumu 2 (divu) nedēļu laikā.
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3.2.Par nākošā sanāksmes vietu
Ziņo: E.Pudzis
Nākošā biedru sapulce noteikta 2017.gada 23.februārī plkst.15:00 Saulkrastu novadā.

Sapulces vadītājs

Protokolēja

_________________
Biedrības izpilddirektore
Daiga Jurēvica

_________________
Biedrības padomnieks
Edgars Pudzis

3

