Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
biedru sapulces protokols
Ropažos,

2016. gada 27.oktobrī

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. Sējas novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš
5. Ropažu novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Zigurds Blauss
Sapulcē piedalās biedrības valdes loceklis Ainārs Mežulis
Sapulci vada: izpilddirektore Daiga Jurēvica
Protokolē: biedrības padomnieks Edgars Pudzis
Dalībai pieaicināti:
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jolanta Plūme
Darba kārtība:
1. Par 2017.gada valsts budžetu;
2. Par Rīgas metropoles areāla sadarbības konferences rezultātiem un tālāko rīcību;
3. Dažādi.
1. Par 2017.gada valsts budžetu
Ziņo: D.Jurēvica, J.Plūme
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece informē par 2017.gada valsts budžetu un
vidēja termiņa budžetu.
Būtiskākās atziņas:
a) Nākošajā gadā pedagogu reforma valsts budžetam izmaksās 47 milj.EUR;
b) 2018.gadā aizsardzībai tiks sasniegts nepieciešamais 2% slieksnis;
c) 2017.gadā ienākumu celšanai divi pasākumi – minimālās algas pieaugums par 10
EUR;
d) Valsts garantē IIN ienākumus pašvaldībām 100% apmērā no prognozēs, bet gada
pēdējā ceturksnī.
Finanšu ministrija sniedz informāciju par budžeta līdzekļiem visām valsts nozarēm.
Finanšu ministrija informē par budžeta ietekmi uz pašvaldībām:
a) 2017.gadā turpinās izlīdzināšanas fonda likumā noteiktie maksājumu pieaugumu
ierobežojumi;
b) Izlīdzinātie ieņēmumi uz iedzīvotāju: Garkalnes novads 544 EUR, Mārupes
novads 515 EUR, Carnikavas novads 494 EUR;
c) 2016.gadā izsniegti aizdevumi 115 milj.EUR apmērā un galvenā prioritāte
(gandrīz 50%) izglītības iestāžu investīcijām;
d) Aizdevumi pašvaldībām – saglabājas esošais viena gada izmantošanas termiņš, bet
būs jaunas prioritātes: investīciju projektu dokumentācija (aizdevums līdz 5
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gadiem), Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana un kultūras iestāžu investīciju
projekti (ar pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 40%), kā arī atcelti
ierobežojumi pašvaldību galvojumiem par kapitālsabiedrību aizņēmumiem
investīciju projektu īstenošanai.
Biedri uzsāk diskusijas ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem:
a) Vai vecos pašvaldību kredītus var pārkreditēt uz esošo zemo procentu likmi? – jā,
var vērsties Valsts kasē pēc aktuālajām likmēm (nulles procenta likme ir īstermiņa
likmes un var mainīties);
b) Pierīgas pašvaldībām nav naudas par ko būvēt skolas un bērnudārzus.
Domstarpību protokolā (valdība – LPS) ir noteikts, ka valstij būtu jāpalīdz Pierīgas
pašvaldībām. Priekšlikumu esam iesnieguši. Kāds ir redzējums? – infrastruktūru
Pierīga var nodrošināt aizņemoties;
c) Ja pašvaldību kapitālsabiedrības var aizņemtie bez mērķu ierobežojuma nesāks
veidot kapitālsabiedrības un investīcijas īstenot ar kapitālsabiedrību starpniecību?
– tas paliek pašvaldības pašas mērķis, bet jāievēro komercdarbības atbalsta
ierobežojumi.
Apspriežoties un diskutējot, biedri nolēma
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas informācija par 2017.gada valsts budžeta
projektu.
2. Par Rīgas metropoles areāla sadarbības konferences rezultātiem un tālāko rīcību
Ziņo: E.Pudzis
Biedrības padomnieks informē par metropoles areāla konferenci Rīgas domē,
notikušajām sarunām un rezultātiem. Šobrīd nepieciešams politisks lēmums kā rīkoties tālāk
– vai veicināt sadarbību, vai gaidīt, kad iniciatīvu uzņemsies Rīgas pilsēta vai centrālā valdība.
Apspriežoties un diskutējot, biedri nolēma:
Turpināt sadarbību ar Rīgas pašvaldību, īpaši speciālistu līmenī – veidojot kopīgu
kontaktpersonu sarakstu dažādās pašvaldību sadarbības jomās.
3.Dažādi
3.1.Par nākošās sapulces norises laiku un vietu
Ziņo: E.Pudzis
Biedri nolēma nākošo sapulci sasaukt 24.11.2016. plkst.15:00 Carnikavā, Carnikavas
novadā par tēmu – atskats uz biedrības pirmo darbības gadu.
Sapulces vadītājs

Protokolēja

_________________
Biedrības izpilddirektore
Daiga Jurēvica

_________________
Biedrības padomnieks
Edgars Pudzis
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