Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
biedru sapulces protokols
Mārupē, Mārupes novadā,

2016. gada 21.aprīlī

Piedalās:
Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” biedri:
1. Carnikavas novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja Daiga Jurēvica;
2. Inčukalna novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Aivaru Nalivaiko;
3. Ķekavas novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Andis Damlics;
4. Olaines novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Andris Bergs;
5. Mārupes novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs;
6. Salaspils novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Raimonds Čudars;
7. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis;
8. Sējas novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Guntis Liepiņš;
9. Ādažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
Sapulcē piedalās deviņi Biedrības biedru pārstāvji, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir
lemttiesīga.
Sapulci vada: biedrības izpilddirektore Daiga Jurēvica
Protokolē: biedrības padomnieks Edgars Pudzis
Dalībai pieaicināti: Finanšu ministrijas pārstāvji, Valsts zemes dienesta pārstāvji
Darba kārtība:
1. Par Nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību noteikšanu;
2. Par izglītības sistēmas reformas priekšlikumu – priekšlikums izglītojamo ēdināšanas
izmaksas segt no pašvaldību budžeta līdzekļiem;
3. Dažādi:
3.1. Par alternatīviem finansēšanas modeļiem pašvaldību infrastruktūras attīstībai;
3.2. Par nākošās sapulces norises laiku un vietu.
1. Par Nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību
noteikšanu
Ziņo: D.Jurēvica, Valsts zemes dienesta un Finanšu ministrijas pārstāvji
Valsts zemes dienests informē par normatīvo regulējumu un plānotajām izmaiņām
kadastrālās vērtības noteikšanas jomā. Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore informē, ka
šobrīd tiek atceltas kadastrālo vērtību izmaiņas 2017.gadā un tiks īstenotas 2018.gadā –
atbildīgajām institūcijām ir dots laiks nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu veikšanai.
Salaspils novada domes priekšsēdētājs interesējas par kadastrālās vērtības zonu
noteikšanas metodiku un Valsts zemes dienests informē, ka tam pamatā ir starptautiski
noteikti standarti un vadlīnijas – respektīvi zonas veidojas pēc līdzīgu īpašumu ar līdzīgu
vērtību grupām.
Valsts zemes dienests informē par plānotajām izmaiņām dažādām vērtību grupās
Pierīgas reģionā. Dienests vērš uzmanību uz to, ka ir gadījumi, kad pašvaldības nav mainījušas
vēsturiskos zemes izmantošanas mērķus, kas būtiski maina zemes kadastrālo vērtību.
Situāciju var mainīt, pamatojoties uz vietējās pašvaldības lēmumu.
Valsts zemes dienests izsaka savus priekšlikumus tālākai rīcībai Nekustamā īpašuma
nodokļa izmaiņām – atcelt progresivitāti mājokļiem, ieviest neapliekamo minimumu, ieviest
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vienotu likmi mājokļiem, koriģēt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu, pārskatīt
kadastrālās vērtības nekustamā īpašuma nodoklim atbilstības līmeni pret tirgus vērtības
līmeni. Finanšu ministrija ir gatava dažādiem risinājumiem, bet vienlaikus ir uzstādījums no
ministrijas puses – viegli jābūt administrējamam, kā arī jāpaliek par būtiski pašvaldību
ieņēmumu daļa (nesamazinoties).
Biedri sāk savstarpēju diskusiju un diskusiju ar Valsts zemes dienesta un Finanšu
ministrijas pārstāvjiem.
Finanšu ministrija informē, ka ir gatava skatīt pašvaldību viedokli, ja tās nāks ar
kopīgu viedokli, lai vienlaikus netiktu diskutēts par desmitiem priekšlikumu. Pastāv iespēja
ieviest dažādus nodokļu modeļus, bet ir jāizveido vienota Nekustamā īpašuma nodokļa pieeja
kopsakarā ar pašvaldību izlīdzināšanas fonda maksājumiem.
Valsts zemes dienests prezentē piedāvājumu ieviest vienoto likmi, kas būtu fiskāli
neitrāla pret pašvaldības budžetiem (salīdzinot ar 2016.gadu).

2. Par izglītības sistēmas reformas priekšlikumu – priekšlikums izglītojamo ēdināšanas
izmaksas segt no pašvaldību budžeta līdzekļiem
Ziņo: D.Jurēvica
D.Jurēvica ziņo par publiski izskanējušo informāciju – Izglītības un zinātnes ministrija
piedāvā pedagogu algu modeļa finansēšanai izmantot naudas līdzekļus, kas paredzētu skolēnu
ēdināšanai un šo funkciju nodot pašvaldībām. Biedri apspriežas un nolemj, ka nav iespējams
sniegt kopīgu viedokli līdz brīdim, kad valdība sniegs pilnu priekšlikumu par finansējuma
sadali kopumā, neizraujot piedāvājumu no kopējā izglītības sistēmas finansēšanas konteksta.
3. Dažādi
3.1.Par alternatīviem finansēšanas modeļiem pašvaldību infrastruktūras attīstībai
Ziņo: E.Pudzis
E.Pudzis prezentē iespēju Pierīgas pašvaldībām veidot kopīgus iepirkumus un veidot
Publiskās-privātās partnerības projektus. Biedri vienojas turpināt pētīt šo jautājumu un pieeja
detalizētāk un sniegt informāciju biedrībai par objektiem, kas ir svarīgi katras pašvaldības
attīstībai, bet tos nav iespējams finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai piesaistot ārējo
finansējumu.
3.2.Par nākošās sapulces norises laiku un vietu
Ziņo: D.Jurēvica
Biedri nolēma nākošo sapulci sasaukt 16.06.2016. plkst.15:00 Ikšķiles novadā.
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