Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
Biedru sapulces protokols
Ādaži, Ādažu novads

2018. gada 28.jūnijā

Piedalās:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri:
1. Ādažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Māris Sprindžuks;
2. Carnikavas novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja Daiga Jurēvica;
3. Ropažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Zigurds Blauss;
4. Mārupes novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs;
5. Ikšķiles novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs;
6. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis.
Darba kārtība:
1. Par publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanas iespējām Latvijā, kā arī
saistītajām problēmām un izaicinājumiem
/Publiskās un privātās partnerības asociācijas valdes locekle I.Kukute/
2. Par sporta institūciju pašvaldības darba organizāciju, treneru sertifikāciju, u.c.
aktuālajiem jautājumiem sporta institūciju darba organizēšanā
/Carnikavas novada domes Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs E.Krūms/
3. Par Rīgas – Pierīgas sadarbības darba grupas darbības rezultātiem, lēmumiem un
turpmākiem plāniem
/Darba grupas vadītājs, biedrības valdes loceklis A.Mežulis/
4. Dažādi
a. Diskusija par noteikumu projektu "Noteikumi par minimāli pieļaujamo
izglītojamo skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita
noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts
augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs”
b. Par aktualitātēs saistībā ar darba grupām un normatīvo aktu grozījumiem, tai
skaitā likumā “”Par pašvaldībām”
c. Par nākošās sapulces vietas un laika noteikšanu
1. Par publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanas iespējām Latvijā,
kā arī saistītajām problēmām un izaicinājumiem
Ziņo: Publiskās un privātās partnerības asociācijas valdes locekle I.Kukute
I.Kukute sniedz vispārīgu informāciju par to, kas ir publiskā un privātā partnerība –
sadarbības veidi, formas un pamatojums. Jebkuram PPP projektam pamats ir detalizēta izpēte
un aprēķini, jo īstermiņā PPP vienmēr būs dārgāka pieeja. PPP ir iespēja zināmas lietas
paveikt ātrāk – respektīvi, piesaistīt ārējo finansējumu akūtu problēmu risinājumu.
Kā būtiska problēma ir identificējama tajā, ka – pieejamības maksājumi tiek aplikti ar
PVN, PPP projekti tiek ieskaiti kopējās pašvaldības saistībās. Šī attieksme dažādās ES valstīs
atšķiras, piemēram Lietuvas piemērs rāda, ka dažos gados ir nokļuvusi ES desmit lielāko
valstu grupā, tai skaitā 9 no 11 ES struktūrfondu tematiskajiem mērķiem tiek izmantota PPP
pieeja.
Bankas un nekustamo īpašumu neatbalsta, ka Latvijā šobrīd tiek veicināta īres namu
būvniecība reģionos, jo tam ir daudzas konsekvences, tai skaitā jārēķinās ar vietējo tirgus
potenciālu, ieņēmumu iztrūkuma segšanu, kā arī faktisko cilvēku un uzņēmumu
koncentrāciju.
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Biedri apspriežoties nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, noformulējot priekšlikumu šādu uzlabojumu
nepieciešamību normatīvajos aktos – pārskatīt PVN pieejamības maksājumiem, FM noteikt
ikgadēju “finanšu pieejamības koridoru”, neiekļaut PPP pieejamības maksājumus pašvaldības
ilgtermiņa saistību 20% ierobežojumā, jāstiprina CFLA kā PPP kompetences un atbalsta
centru potenciālajiem projektu īstenotājiem.
2. Par sporta institūciju pašvaldības darba organizāciju, treneru sertifikāciju,
u.c. aktuālajiem jautājumiem sporta institūciju darba organizēšanā
Ziņo: Carnikavas novada domes Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs E.Krūms
E.Krūms informē par Carnikavas sporta centra iepriekšējo darbību un Izglītības
kvalitātes valsts dienesta veikto pārbaudi un tās rezultātiem, kas lika pārskatīt sporta centra
darbību, tai skaitā pārcelt visas izglītības programmas uz izglītības iestādi.
Biedri apspriežoties nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
3. Par Rīgas – Pierīgas sadarbības darba grupas darbības rezultātiem, lēmumiem un
turpmākiem plāniem
Ziņo: Darba grupas loceklis E.Pudzis
Tika skatīts kopsakarā ar 1.jautājumu.
4. Dažādi
4.1.Diskusija par noteikumu projektu "Noteikumi par minimāli pieļaujamo izglītojamo
skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un
klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās
vispārējās izglītības iestādēs”
Nodot jautājumu Rīgas plānošanas reģiona izglītības grupai kopēja viedokļa sagatavošanai un
iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijai.
4.2.Par aktualitātēs saistībā ar darba grupām un normatīvo aktu grozījumiem, tai skaitā
likumā “”Par pašvaldībām”
Saskaņot iepriekš izsūtīto priekšlikumu grozījumam Latvijas Pašvaldību savienībai, Saeimai
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4.3.Par nākošo sapulci
Biedri nolemj nākošo sapulci rīkot 2018.gada 27.septembrī Stopiņu novadā. Sanāksmes tēma
– nekustamā īpašuma nodoklis un izmaiņas kadastrālajās vērtībās.
Sapulces vadītājs

Protokolētājs

_________________
Biedrības izpilddirektore
Daiga Jurēvica

_____________________
Biedrības padomnieks
Edgars Pudzis
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