Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība”
Vadības ziņojums
2017.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

2017. gada 1.janvāris – 2017.gada 31.decembris

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un nākotnes perspektīvas
2017.gads iesākās ar globālu jautājumu risināšanu, pieaicinot Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministru jautājumā par 29 sadarbības teritoriju izveidi starp valsts
pārvaldes institūcijām. Biedrība pieņēma zināšanai VARAM skaidrojumu, ka pašvaldībām
uzlabotos iespēja veidot kopīgus projektus, veidot kopīgu infrastruktūru, uzlabot plānošanu
(transports, izglītība, u.c.), kopīgas profesionālās institūcijas, bet būtu nepieciešami papildu
grozījumi normatīvajos aktos. Tiek minēts, ka ir apspriests jautājums par kārtības policijas
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funkcijas nodošanu pašvaldībām kopā ar finansējumu, bet tad arī būtu jānosaka kvalitātes
standarti, pakalpojumu pārklājumu arī jāskata tuvāk cilvēku skaitam, nevis tikai visas
sadarbības teritorijas centrā, īpaši uzsverot Pierīgas reģiona iedzīvotāju skaitu, izvietojumu
un pakalpojumu pieejamību. Kopumā nav pieņemama situācija, ka pakalpojumu standarti
valstī ir vienādi – vietas, kuras maksā vairāk nodokļus un arī lielākus maksājumus
izlīdzināšanas fondā bieži saņem mazāku pakalpojumu klāstu kā fonda saņēmējas
pašvaldības.
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
iedzīvotāju ienākumiem.
Pamatojoties uz Pierīgas pašvaldību apvienības ierosinājumu ir notikušas ekspertu
sanāksmes un kuru rezultātā VARAM ir iesniedzis Saeimā divus priekšlikumus – par
meliorācijas sistēmu statusu un par meliorācijas sistēmu kadastra sakārtošanu. Šis
priekšlikums tika skatīts Saeimas komisijās. Biedrība vērsa uzmanību uz to, ka atrisināt
problēmu nevarēs tikai ar meliorācijas sistēmas izmaiņām, bet vienlaikus ir jāskata lietus
ūdeņu pārvaldības un meliorācijas sistēmu pārvaldības jautājumus.
Tāpat tika arī diskutēts un panākts izveidot darba grupu Pierīgas reģiona izglītības iestāžu
komisiju darbam valstiskā līmenī par Eiropas Savienības fondu pārdali Pierīgas reģiona izglītības
iestāžu attīstībai, jo katastrofāli pietrūkst finansējums.
Tika organizēta arī tikšanās ar Satiksmes ministru par visām pašvaldībām sasāpējušajiem ceļu
jautājumiem. Ministrs informēja, ka 2017.gadā plānots veikt visu veidu (valsts, pašvaldību,
mežu, valsts tilti, pašvaldību tilti, utt.) ceļu auditu, kartēšanu, kā arī noteikt ceļu uzturēšanas
līmeņus, vienlaikus vērtējot iespēju valsts ceļus nodot pašvaldībām, kā arī otrādi. Šobrīd valstij
nav pietiekamas informācijas, lai veiktu visu ceļu tīklu ilgtermiņā plānošanu. Biedriem tika arī
paskaidrots, ka nevar uzsākt Rīgas – Siguldas ceļa atjaunošanu, jo nav pieejams finansējums šī
projekta īstenošanai. Par jautājumiem, kas būs ar autoceļu uzlabošanu pēc ES fondu finansējuma
beigām, tika saņemta atbilde, ka pēdējais būtiskais finansējums būs 2018/2019.gadā, bet par
turpmāko nav zināms. Par plānoto Ziemeļu ievada projektu (no A1 ceļa) īstenošanu tika apsolīts,
ka tas ir prioritātē kā ceturtais ar izbūves laiku 2028.-2034.gads.
2017.gadā nozīmīgs notikums bija Pierīgas pašvaldību apvienības izpilddirektores D.
Jurēvicas ievēlēšana par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju, līdz ar ko
sākās Pierīgas reģionam daudzu aktuālu jautājumu risināšana.
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Politiskā diskusijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem
par Reģionālās attīstības pamatnostādņu mērķu sasniegšanu un Rīgas metropoles areāla
programmas izstrādi un ieviešanu izkristalizējās, ka galvenie funkcionālie jautājumi sadarbībai
varētu būt:
a) Sabiedriskais transports vienotā plānošanā (gan autobusi, gan vilcieni, gan skolēnu
pārvadājumi, utt.);
b) Izglītības infrastruktūra un pārvaldība;
c) Sociālās aprūpes pakalpojumi;
d) Nacionālās nozīmes objektu izvietojums.
Kā arī Pierīgas pašvaldību apvienība nolēma virzīt Rīgas metropoles areāla programmas
izstrādi kā biedrības prioritāti, aktīvi darboties, lai pašreizējā finanšu izlīdzināšanas sistēma tiktu
mainīta, nevis samazināt nabadzīgo pašvaldību ieņēmumus, bet valstiski rast risinājumus katras
pašvaldības finansiālai izaugsmei un stabilitātes nodrošināšanai. Pieaicinot Valsts zemes dienesta
vadību un uzklausot viedokli, tika nolemts turpināt diskusijas, nonākot pie vienota redzējuma un
ņemt dalību arī nekustamā īpašuma nodokļa un kadastrālās vērtības noteikšanā.
Ar šo jautājumu risināšanu Pierīgas pašvaldību apvienība aktīvi darbosies arī 2018.gadā.

Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” 2017.gada ieņēmumi un izdevumi
Nr.
p.k.
I
II
IV
VI
VII
VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IX
X
XI

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

Pārskata
gads

Iepriekšējais
pārskata
gads

40 250

39 000

40 250

39 000

23 720
10 916

24 116
12 177

365
6 596
41 597
- 1 347

1 893
7 373
45 559
-6 559

Naudas līdzekļu atlikums
A/S SEB banka – EUR 2 679.13
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Nodokļu kustība
Sākuma +/0

Aprēķināts
-11 734

IIN

0

Riska valsts nodeva

Sociālias nodoklis

kopā

Nokav.n.

Samaksāts
10 916

Beigu +/-818

-7 086

6 596

-490

0

-19

19

0

0

-18 839

0

17 531

-1 308

Aprēķināts
0
0
0

Norakstīts
-1 347
0
-1 347

Beigu +/2 679
0
2 679

Rezerves fonda kustību pārskats

Rezerves fonds
Pamatfonds
KOPĀ

Sākuma +/4 026
0
4 026

Gada vidējais nodarbināto skaits
Biedrības pārvaldes institūciju trīs locekļi saņēmuši atalgojumu par pārskata laikā veiktajiem
pienākumiem.
Biedrība pārskata periodā nodarbināja 3 darbiniekus saskaņā ar darba līgumiem.
Personāla izmaksas 2017.gadā
Darba alga
(bruto)
Administrācija - darba alga

34 420

Sociālais nodoklis
(darba devēja)

Kopā

8 120

42 540

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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