Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība”
Vadības ziņojums
2016.gada darbības pārskatam

Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” tika dibināta 2015.gada 22.oktobrī kā
organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas vietējās
pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Pierīgā. Tās darbības mērķi atbilstoši
biedrības statūtiem ir:
1. īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību;
2. veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
3. veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un
citu valstu institūcijām un organizācijām;
4. veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.
Informācija par Biedrību
Biedrības pilns nosaukums

Biedrība „Pierīgas pašvaldību apvienība”

Biedru skaits

13 biedri

Reģistrācijas numurs, vieta un
datums
Adrese

40008244240;
Rīga – LR Uzņēmumu reģistrs; 10.11.2015
Juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas
novads, LV-2163
Māris Sprindžuks – valdes priekšsēdētājs no 2016.gada
27.janvāra, Ainārs Mežulis - valdes loceklis no 2016.gada
18.februāra, Daiga Jurēvica – izpilddirektore no 2016.gada
14.janvāra.

Biedrības vadības locekļi:

Biedrības revidents:

Aivars Nalivaiko

Pārskata gads

2016. gada 01.janvāris – 2016.gada 31.decembris

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un nākotnes perspektīvas
2016. biedrība aktualizēja jautājumu par nepieciešamām izmaiņām nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanā, kā arī esošajā kadastrālo vērtību aprēķināšanas sistēmā. Pierīgas mēri
bija vienisprātis, ka nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi nedrīkst būt piesaistīti pašvaldību
finanšu izlīdzināšanai, savukārt kadastrālo vērtību kāpumam jābūt samērojamam ar
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iedzīvotāju ienākumiem. 2016. gada maijā biedrība esošās situācijas uzlabošanai Ministru
prezidentam iesniedza savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus normatīvo aktu grozījumiem.
Tāpat Pierīgas mēri ar Valsts zemes dienesta pārstāvjiem apsprieda nekustamā īpašuma
nodokļa sistēmas reformu Latvijā, un pēc šīs sanāksmes PPA tika iekļauta Finanšu ministrijas
darba grupā.
Biedrība aktīvi pauda savu nostāju par nepilnībām jaunajā pedagogu atalgojuma
modelī, kā arī iepazīstināja izglītības un zinātnes ministru ar satraucošo situāciju, ka
pastāvīgā bērnu skaita pieauguma dēļ nākotnē bez papildu finansējumu no valsts budžeta
Pierīgā skolēniem nebūs iespējams nodrošināt vietas izglītības iestādēs.
Apvienība ir izstrādājusi un iesniegusi valdībai Pierīgas reģiona izglītības sistēmas
infrastruktūras attīstības projektu, kā arī uzsākusi sarunas ar Rīgas pilsētas pašvaldību par
iespējamo sadarbību, pagaidām gan bez rezultātiem. 2016.gadā Pierīga pašvaldību apvienība
panāca, ka ERAF finansējums tiek piešķirts Pierīgas reģiona izglītības sistēmas
infrastruktūras izbūvei vai pārbūvei.
Biedrība risināja arī jautājumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu attīstību un ar to
saistītām problēmām, kādēļ nepieciešami grozījumi meliorācijas jomu reglamentējošos
normatīvajos aktos, savukārt Zemkopības ministrija, ieklausoties apvienības viedoklī, veic
grozījumus noteikumos par zvejniecības atļaujām.
Pierīgas viedoklis tika sadzirdēts arī administratīvi teritoriālās reformas un sadarbības
teritoriju jautājumos.
2016.gada paveikto darbu sarakstā ir arī apvienības biedru pārrunas ar Labklājības
ministrijas pārstāvjiem par deinstitucionalizācijas jautājumiem, diskusija par veselības
nozares reformu ar Veselības ministri Andu Čakšu, saņemot solījumu, ka tiks atvieglota
kārtība telpu iznomāšanai ārstu praksēm.
Nākamajā gadā PPA plāno turpināt veidot Pierīgas dialogu ar Rīgu, darboties
nekustamā īpašuma nodokļa reformas grupā, aktivizēt izglītības infrastruktūras projektu
virzību, iesaistīties sadarbības teritoriju veidošanā, meliorācijas sistēmu sakārtošanā un
daudzu citu Pierīgas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.
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Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” 2016.gada ieņēmumi un izdevumi
Nr.
p.k.
I
II
IV
VI
VII
VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IX
X
XI

Iepriekšējais
pārskata
gads

Pārskata
gads

Rādītāja nosaukums
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C.
GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS
SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI
SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS
CITI IEŅĒMUMI
IEŅĒMUMI KOPĀ
IZDEVUMI
Naudas maksājumi personām
Materiālu izdevumi
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
Citi izdevumi
NODOKĻI
IZDEVUMI KOPĀ
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

39 000

13 000

39 000

13 000

24 116
12 177

1 319
652

1 893
7 373
45 559
- 6 559

50
394
2 4150
10 5850

Naudas līdzekļu atlikums
A/S SEB banka – EUR 4 025.93

Nodokļu kustība
Sākuma +/0

Aprēķināts
-12 177

IIN

0

Riska valsts nodeva

Sociālias nodoklis

kopā

Nokav.n.

Samaksāts
12 177

Beigu +/0

-7 359

7 359

0

0

-14

14

0

-19 550

0

19 550

0

Aprēķināts
0
0
0

Norakstīts
-6 559
0
-6 559

Beigu +/4 026
0
4 026

Rezerves fonda kustību pārskats

Rezerves fonds
Pamatfonds
KOPĀ

Sākuma +/10 585
0
10 585

Gada vidējais nodarbināto skaits
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Biedrības pārvaldes institūciju divi locekļi saņēmuši atalgojumu par pārskata laikā
veiktajiem pienākumiem.
Biedrība pārskata periodā nodarbināja 3 darbiniekus saskaņā ar darba līgumiem.
Personāla izmaksas 2016.gadā
Darba alga
(bruto)
Administrācija - darba alga

35 719

Sociālais nodoklis
(darba devēja)

Kopā

8 426

44 145

Ziedojumi un dāvinājumi
Biedrības darbība pārskata gadā tika finansēta no Biedrības biedru naudām. Pārskata gadā
netika saņemti ziedojumi un dāvinājumi, līdz ar to ziedojumu un dāvinājumu pārskats netiek
gatavots, tā atlikums uz pārskata perioda sākumu un beigām ir vienāds ar 0.

Biedrības izpilddirektore

Daiga Jurēvica
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