Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
biedru sapulces protokols
Olainē, Olaines novadā,

2016. gada 18.augustā

Piedalās:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri:
1. Inčukalna novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Aivaru Nalivaiko;
2. Ķekavas novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Andis Damlics;
3. Mārupes novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs;
4. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis;
5. Olaines novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Andris Bergs.
Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” valdes loceklis Ainārs Mežulis.
Sapulci vada: biedrības biedra pārstāvis Andris Bergs.
Protokolē: biedrības padomnieks Edgars Pudzis
Dalībai pieaicināti: Veselības ministrijas pārstāvji
Darba kārtība:
1. Par Pierīgas reģiona tematiskā plānojuma izstrādi un dalību VARAM rīkotajā
konferencē;
2. Sarunas ar Veselības ministriju par reformām veselības aprūpes sistēmā un reformu;
3. Dažādi:
3.1. Nākošās tikšanās vieta un laiks.
1. Par Pierīgas reģiona tematiskā plānojuma izstrādi un dalību VARAM rīkotajā
konferencē
Ziņo: E.Pudzis
Biedrības padomnieks E.Pudzis informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija 2016.gada 6.oktobrī Rīgas domes telpās organizēs konferenci “Competitiveness
through cooperation: new strategic and governance solutions for Riga metropolitan area”,
kurā tiks sākta diskusija par Rīgas metropoles areāla tematiskā plānojuma izstrādi.
Biedri diskutē par potenciālajām sadarbības jomām ar Rīgas pilsētas pašvaldību, kā
arī formātu – vai tematiskais plānojums ir labākais veids.
Apspriežoties un diskutējot, biedri nolēma:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un ierosināt Rīgas domes vadībai rīkot kopīgu
sanāksmi ar biedrību “Pierīgas pašvaldību apvienība” pārstāvjiem, lai formulētu kopīgu
viedokli konferencei.
2. Sarunas ar Veselības ministriju par reformām veselības aprūpes sistēmā un reformu
Ziņo: A.Mežulis, A.Čakša
Veselības ministre A.ČAkša informē biedrības biedru pārstāvjus par piedāvātajiem trīs
veselības reformas variantiem (budžeta finansēta sistēma, privāta veselības apdrošināšanas
sistēma, kā arī jaukta sistēma) un gaidāmajām izmaiņām veselības pakalpojumu iepirkumā.
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Ministre informē par iespējamo finansējumu no valsts budžeta, kā arī iespējamo ietekmi uz
pašvaldību budžetiem pie dažādajiem veselības sistēmas finansēšanas modeļiem.
Biedri diskutē par Pierīgas reģionam aktuālajām problēmām – ģimenes ārstu
pieejamība, atbalsts ģimenes ārstu praksēm, pakalpojumu izvietojumu/pārklājumu reģionā.
Apspriežoties un diskutējot, biedri nolēma:
1. Pieņemt zināšanai ministres sniegto informāciju;
2. Rosināt Veselības ministriju pārskatīt Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumus Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem" attiecībā uz pašvaldību telpu iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm.
3. Dažādi
3.1.Par nākošās sapulces norises laiku un vietu
Ziņo: E.Pudzis
Biedri nolēma nākošo sapulci sasaukt 22.09.2016. plkst.15:00 Rīgā. Darba kārtībā
iekļaut jautājumu par Rīgas pilsētas un apkārtējo pašvaldību turpmāko sadarbību, kā arī, lai
formulētu kopīgu viedokli, gatavojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotajai konferencei “Competitiveness through cooperation: new strategic and governance
solutions for Riga metropolitan area”, kas 6.oktobrī notiks Rīgā, pieaicinot Rīgas pilsētas
pašvaldības vadītāju.
Sapulces vadītājs

Protokolēja

_________________
Biedrības biedra pārstāvis
Andris Bergs

_________________
Biedrības padomnieks
Edgars Pudzis
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