Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
Biedru sapulces protokols
Olainē

2019. gada 31.janvārī

Piedalās:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri:
1. Carnikavas novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja Daiga Mieriņa;
2. Stopiņu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja Vita Paulāne;
3. Mārupes novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs;
4. Olaines novada domes, pārstāv tās priekšsēdētāja 1.vietniece Inta Purviņa;
5. Baldones novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Raimonds Audzers;
6. Inčukalna novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko:
7. Ādažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Māris Sprindžuks;
8. Ikšķiles novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa;
9. Garkalnes novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja vietnieks Guntars Kniksts;
10. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Normunds Līcis;
11. Ropažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Zigurds Blaus
Piedalās: valdes loceklis Ainārs Mežulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
(VARAM) ministrs Juri Pūci, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītāja p.i. Rūdolfs
Cimdiņš, Olaines novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieks Aleksandrs Čmiļs, biedrības
padomniece Karīna Miķelsone un sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Baltruka
Darba kārtība:
1. Par biedrības padomnieku maiņu;
2. Par likumiem, kas šobrīd tiek izskatīti Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību
komisijā, un/vai tiešākā mērā ir saistīti ar pašvaldību darbu;
3. Prezentācija "Privātas failu apmaiņas izmantošana informācijas apmaiņai
pašvaldību institūciju un iedzīvotāju starpā. Esošo IT platformas uzlabošana,
atbilstoši mūsdienu drošibas prasībām" ( Edgars Cinis - NECK Systems);
4. Tikšanās ar VARAM ministru Juri Pūci - par Pierīgai aktuāliem jautājumiem
1. Par biedrības padomnieku maiņu
Ziņo Biedrības valdes priekšsēdētājs M.Sprindžuks:
informē, ka ir atrasts pretendents vakantajai Nozares padomnieka amata vietai un iepazīstina
klātesošos ar biedrības nozares padomnieci Karīnu Miķelsoni, kas stājas amatā ar 01.02.2019.
2. Par likumiem, kas šobrīd tiek izskatīti Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību
komisijā, un/vai tiešākā mērā ir saistīti ar pašvaldību darbu
Ziņo A.Mežulis:
klātienē informē par pašvaldībām aktuālo likumprojektu izmaiņu izskatīšanas kārtību un
priekšlikumu iesniegšanas termiņiem "Grozījumi Republikas pilsētu domes un novadu domes
deputātu statusa likumā", "Grozījumi adminstratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā",
"Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā", "Vietējo pašvaldību referenduma likums" un
"Grozījumi likumā par pašvaldībām", vēršot uzmanību, ka likumprojektus, kuru izskatīšana
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nav pabeigta iepriekšējā Saeimas sasaukumā, 13.Saeima varēs lemt vai turpināt tos izskatīt, un
atbildīgajai komisijai nodots likumprojekts tiek uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasījumā.
3. Prezentācija "Privātas failu apmaiņas izmantošana informācijas apmaiņai
pašvaldību institūciju un iedzīvotāju starpā. Esošo IT platformas uzlabošana,
atbilstoši mūsdienu drošibas prasībām" ( Edgars Cinis - NECK Systems)
Ziņotāj E.Cinis ir saslimis, tāpēc jautājums no dienaskārtības tiek atcelts.
M.Sprindžuks - ierosina sākt diskusiju par reģionālo reformu, lai apkopotu biedru viedokli
pirms tikšanās ar jauno VARAM ministru J.Pūci. Mērķis ir apspriesties vai izvērtējot pieejamo
informāciju par reformu ir iespējams radīt objektīvu viedokli.
A.Nalivaiko – šobrīd nav skaidrs pamats reformai, jo nav izvērtēta iepriekšējā un nav skaidrs
mērķis. Reformēšana reformēšanas pēc nav saprotama – jo nav skaidri mērīšanas instrumenti.
Diskusijā biedri vienojas par to, ka nav iespējam piedāvātās reformas kvalitatīva analīze, kamēr
nav definēti reformas kritēriji un nav demonstrēti reformas kartogrāfiskie risinājumi.
V.Paulāne – informē, ka pēc tikšanās ar J.Pūci Ķekavā guva pārliecību, ka ATR būs un ministrs
plāno runāt ar Pašvaldībām.
D.Mieriņa – uzsāk diskusiju par “otro līmeni”, kas varētu veidoties balstoties uz reģionu līmeni,
apdomājot tādu funkciju centralizēšanu kā reģionālie ceļi, transports, veselība, u.c. Valstisko
mērķu, reģionālo uzstādījumu un vietējo vajadzību savstarpēja korelācija un papildinātība. RPR
uzskata, ka NAP, kā galvenajam nacionāla līmeņa vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentam, jāietver mērķi, kas apmierina reģionāla mēroga stratēģiskos
uzstādījumus un vietējās attīstības vajadzības. Lai to nodrošinātu, būtisks priekšnosacījums ir
Latvija 2030 pārmantojamība, kā arī plānošanas reģionu izstrādātās ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas, kurās noteikts Latvijas reģionu attīstības redzējums – mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva. Plānošanas reģionu attīstības stratēģijas un attīstības programmas kalpo
par pamatu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un saskaņošanai,
tādā veidā nodrošinot nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas procesu
sasaisti. Par finansējuma modeli piedāvājot – daļu izlīdzināšanas budžeta novirzīt “otrā līmeņa”
funkciju nodrošināšanai.
Č.Batņa, M.Bojārs, A.Mežulis, V.Paulāne un M.Sprindžuks – diskutē par “otrā līmeņa”
funkciju realizāciju, kas nedarbojas, jo funkcijām neseko līdzi kapacitāte un finansējums,
diskutē par lēmumu pieņemšanu un par atbildības jomām analizējot izglītību – kur biedri ir
vienisprāti, ka pamatizglītība ir pašvaldību pamatfunkcija, bet profesionālo, speciālo,
mūžizglītību utml būtu jāplāno reģionālā līmenī.
A.Mežulis – esošā situācijā sistēmā izveidotajās Profesionālās skolās bērnu ir par maz, ir
investēts infrastruktūrā, kura nav noslogota, kopumā nacionālā līmenī vidusskolu ir par daudz
– bērnu par maz, bet svarīgi pie ATR Pierīgas jautājumus risināt atsevišķi, jo situācija būtiski
atšķiras pret citiem reģioniem.
M.Bojārs – piedāvā sagaidīt jaunā ministra redzējumu par otro līmeni.
D.Mieriņa – ierosina aktualizēt meliorācijas jautājumus, un ņemot vērā, ka jaunā valdība ir
apstiprināta, organizēt tiekšanos ar atbildīgo ministru.
M.Sprindžuks aicina R.Cimdiņu iepazīstināt klātesošos ar struktūru, kā izmantojot @ rīkus var
lasīt deklarēšanās un darba migrācijas paradumus pašvaldību iedzīvotājiem :
https://migracija.csb.gov.lv/
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D.Mieriņa – piedāvā biedriem un deleģētajiem pārstāvjiem izveidot grupu WhatsApp
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri (11 balsis ”par” ) nolemj:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedriem un deleģētajiem pārstāvjiem izveidot
grupu WhatsApp.

4. Tikšanās ar VARAM ministru Juri Pūci - par Pierīgai aktuāliem jautājumiem
Biedrības biedri ar VARAM ministru J.Pūci diskutē par aktuālajiem jautājumiem:
Pierīgas pašvaldību apvienības vadītājs, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
ministriju iepazīstināja ar aktuālajiem Pierīgas jautājumiem, piemēram, joprojām novērojamo
iedzīvotāju skaita pieaugumu Pierīgā, nepietiekamo infrastruktūru, iemaksām Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā, izglītības jautājumiem u. c. vērsa J.Pūces uzmanību, ka
nepieciešama arī valsts līdzdalība, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu grozu iedzīvotājiem,
ka jau Reģionālās politikas pamatnostādnēs definētais pakalpojumu grozs būtu izmantojams,
lai atrastu veidu kā valsts un pašvaldības funkcijas varētu nodrošināt valsts iedzīvotājiem.
Izskanēja arī viedoklis, ka šobrīd administratīvi teritoriālajai reformai trūkst skaidri definētu
kritēriju, līdz ar to nav iespējama kvalitatīva reformas analīze, un atgādināja, ka joprojām nav
tikusi izvērtēta iepriekšējā reģionālā reforma.
Pierīgas mēri uzskata, ka plānotā reģionālā reforma nebūs risinājums finanšu jautājumos, jo
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu nav iespējams uzturēt tikai pašvaldībām.
Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa un Mārupes novada domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs lūdza VARAM ministru apliecināt, ka klātesošie sadzirdēja
pareizi un ATR kontekstā Pierīgas pašvaldības tiks skatītas atsevišķi no pārējo reģionu
pašvaldībām un tiks pienācīgi izvērtēti atšķirīgie problēmjautājumi.
Tikšanās laikā ministrs atzina, ka pašvaldību tīkls ir ļoti neviendabīgs, un kopā ar PPA biedriem
pārrunāja vienojošos un ieskicēja arī konkrētiem novadiem atšķirīgos problēmjautājumus.
VARAM ministrs jaunajā amatā ir aizvadījis pirmo nedēļu un Pierīgas pašvaldību vadītājiem
apliecināja gatavību runāt ar katru pašvaldību un atrast iespēju arī individuālām sarunām.

Sapulces vadītājs

Protokolētājs

_________________
Biedrības valdes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks

_____________________
Biedrības padomniece
Karīna Miķelsone
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