Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
biedru sapulces protokols
Saulkrastos,

2017. gada 16.februārī

Piedalās:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri:
1. Carnikavas novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica
2. Ķekavas novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Andris Damlics
3. Ādažu novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
4. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
5. Mārupes novada dome, pārstāv tās domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Sapulcē piedalās:
Mārupes domes pārstāvji, Carnikavas novada domes pārstāvji, Saulkrastu novada domes
pārstāvji
Sapulci vada: izpilddirektore Daiga Jurēvica
Protokolē: biedrības padomnieks Edgars Pudzis
Darba kārtība:
1. Par izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī
/D.Jurēvica, biedrības izpilddirektore/
2. Aktuālie jautājumi par izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektu
/D.Jurēvica, biedrības izpilddirektore/
3. Dažādi
1. Par izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī
Ziņo: D.Jurēvica
Biedrības biedri diskutē par priekšlikumiem izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī. Pierīgas
pašvaldības nepanāca vienotu redzējumu par vienīgā mājokļa neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, jo viedokļi dalījās.
Biedri apspriež jautājumu un nolemj:
a) vienoties, ka turpmāk jāaizstāv viedoklis par NĪN izslēgšanu no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas aprēķina;
b) vienoties, ka turpmāk nedrīkst pieļaut kadastrālo vērtību celšanu līdz 85% no tirgus
vērtības.
2. Aktuālie jautājumi par izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektu
Ziņo: D.Jurēvica
Biedrības biedri apspriež jautājumu par “Pierīgas reģiona izglītības iestāžu tīkla finansēšanas
priekšlikumu”, kas 2016.gadā iesniegts izglītības un zinātnes ministram un ministru
prezidentam.
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Tā kā tālākas rīcības no valdības puses nav bijis, nepieciešama jautājuma atkārtota
aktualizēšana.
Biedri apspriež jautājumu un nolemj:
a) aktualizēt “Pierīgas reģiona izglītības iestāžu tīkla finansēšanas priekšlikumu”
valdības līmenī;
b) uzturēt priekšlikumu par Eiropas Savienības fondu pārdali Pierīgas reģiona izglītības
iestāžu attīstībai;
c) piedāvāt valdībai alternatīvu - veidot moduļu vai paneļu bērnu dārzu/vispārējās
izglītības iestāžu ēkas pašvaldībās. Šis modelis varētu būt ēku noma uz 10 gadi.

3. Dažādi
3.1.Par Pierīgas pašvaldību iedzīvotāju kartes ieceri
Ziņo: D.Jurēvica
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvus publiskos pakalpojumus Pierīgas reģiona
iedzīvotājiem, kā arī nākotnē risināt kopīgu pakalpojumu attīstību starp pašvaldībām – tiek
diskutēts par vienotas Pierīgas pašvaldības iedzīvotāju kartes ieviešanu.
Biedri apspriež jautājumu un nolemj:
Pierīgas pašvaldības vienojās, ka Pierīgas iedzīvotāju karte būtu labs risinājums, piem., skolēnu
un pensionāru pārvietošanās līdzeklis starp pašvaldībām ar atlaidēm, kā arī citu pakalpojumu
sniegšanai. Biedri vienojas pie jautājuma tālākas virzības atgriezties pēc 2017.gada pašvaldību
vēlēšanām.
3.2.Par nākošā sanāksmes vietu
Ziņo: D.Jurēvica
Nākošā biedru sapulce noteikta 2017.gada 23.martā plkst.15:00, vietu precizējot vēlāk.
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Biedrības izpilddirektore
Daiga Jurēvica

_________________
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