Biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība”
biedru sapulces protokols
Ikšķilē, Ikšķiles novadā,

2016. gada 21.jūlijā

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. Mārupes novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs;
5. Salaspils novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Raimonds Čudars;
6. Saulkrastu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis;
7. Ādažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Māris Sprindžuks;
8. Ikšķiles novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Indulis Trapiņš;
9. Ropažu novada dome, pārstāv tās priekšsēdētājs Zigurds Blaus;
10. Baldones novada dome, pārstāv tās priekšsēdētāja Karina Putniņa.

Sapulcē piedalās desmit Biedrības biedru pārstāvji, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir
lemttiesīga.
Sapulci vada: biedrības izpilddirektore Daiga Jurēvica
Protokolē: biedrības padomnieks Edgars Pudzis
Dalībai pieaicināti: AS Swedbank pārstāvji
Darba kārtība:
1. Attīstības iespējas jaunai pašvaldību norēķinu sistēmai;
2. Par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu attīstības iespējām, ņemot vērā Meliorācijas
likuma grozījumus;
3. Dažādi:
3.1. Diskusija par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumā;
1. Attīstības iespējas jaunai pašvaldību norēķinu sistēmai
Ziņo: M.Sprindžuks, AS Swedbank pārstāvji
AS Swedbank informē par valsts līmenī plānoto elektroniskās identifikācijas metodes
ieviešanu sabiedriskā transporta jomā, kur tiks izmantotas bezkontakta norēķinu kartes. Šī
metode nodrošinās skaidru naudas plūsmu no valsts (sociālās atlaides) pie komersantiem.
Šobrīd process notiek lēni, jo pakalpojumu sniegšanas vietas nav aprīkotas ar atbilstošiem
maksājumu termināļiem. Komercbankas meklē risinājumus kā šo pieeju izmantot plašākam
valsts un pašvaldību pakalpojumu klāstam, tai skaitā pašvaldībām sniedzot sociālo atbalstu
noteiktām grupām – atlaides ēdināšanai skolās, norēķini par transporta pakalpojumiem, utt.
Tiek vērsta uzmanība uz to, ka šobrīd lielākā problēma ir tā, ka nav noteikta atbildīgā
institūcija valsts pusē, kas nodrošinātu “atlaižu kalkulatora” funkciju.
AS Swedbank plāno ieviest pilotprojektu Ādažu novada pašvaldībā un Ogres novada
pašvaldībā, lai testētu pašvaldību iespējas izmantot iepriekš minēto identifikācijas risinājumu.
Apspriežoties un diskutējot, biedri nolēma:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un lūgt Ādažu novada domi ziņot par pilotprojekta
rezultātiem pēc tam, kad identifikācijas sistēma būs uzsākusi darbību pašvaldībā.
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2. Par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu attīstības iespējām, ņemot vērā
Meliorācijas likuma grozījumus
Ziņo: E.Pudzis
E.Pudzis informē, ka vairāki biedrības biedri 2014.gadā rosināja grozījumus
Meliorācijas likumā, lai normatīvo aktu līmenī tiktu noteikts, ka meliorācijas sistēmas pastāv
arī pilsētu teritorijās, ne tikai lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēs. Šie likuma
grozījumi stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, vienlaikus izveidojot jaunu meliorācijas sistēmu
statusu – pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma, kas ļauj pašvaldībām
aktīvāk iesaistīties hidroloģiskā režīma nodrošināšanā savās administratīvajās teritorijās.
Vienlaikus ir identificētas vairākas jaunas problēmas – esošais būvniecības regulējums
meliorācijas jomā ir vērsts uz lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju hidroloģiskā
režīma nodrošināšanu, bet nav pilnvērtīgi piemērojams blīvi apdzīvotu un apbūvētu teritoriju
hidroloģiskā režīma nodrošināšanai.
Biedri vērš uzmanību uz to, ka vēl aizvien normatīvajos aktos pastāv ierobežojumi,
kas kavē pašvaldību iesaisti meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanā un jaunu
izveidošanā – aizliegums pašvaldībām ieguldīt līdzekļus privātīpašumā, pastāvošo noteikumu
par izdevumu sadali faktiskās pielietošanas dzīvē neiespējamība.
Apspriežoties un diskutējot, biedri nolēma:
1. Uzsākt sadarbību ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, lai aktualizētu meliorācijas
problēmu risināšanu blīvi apdzīvotās vietās, tai skaitā:
a. Izstrādāt specifiskus būvnormatīvus apdzīvoto vietu meliorācijas sistēmu
atjaunošanai un izbūvei;
b. Rosināt noteikt atbildīgo institūciju par apdzīvotu vietu meliorācijas
sistēmu atjaunošanu un izbūvi (politisko vadību);
2. Rosināt valdībai un Zemkopības ministrijai:
a. Pārskatīt vai atcelt noteikumus par izdevumu sadali pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanai un izveidošanai;
b. Pārskatīt kadastrālās vērtības meliorētajai zemei tā, lai būtu iespēja
uzskatīt, ka meliorētās zemes īpašnieki un/vai lietotāji ir veikuši
maksājumus kopīgo interešu īstenošanai;
c. Pārskatīt normatīvos aktus, kas regulē pašvaldību iespējas investēt
līdzekļus privātīpašumos.
3. Dažādi
3.1. Diskusija par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumā
Ziņo: M.Sprindžuks
Biedri diskutē par valdības pieņemtajiem noteikumiem par izglītības darbinieku
atalgojuma reformu, tai skaitā iepriekš nesaskaņoto ierosinājumu – noteikt minimālo
atalgojuma līmeni arī pirmsskolas izglītības iestādes, kas tiek finansētas no pašvaldību
budžetiem. Atsevišķi lēmumi netiek pieņemti.
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3.2.Par nākošās sapulces norises laiku un vietu
Ziņo: D.Jurēvica
Biedri nolēma nākošo sapulci sasaukt 18.08.2016. plkst.15:00 Olaines novadā. Darba kārtībā
iekļaut jautājumu par izmaiņām veselības aprūpes sistēmā, pieaicinot Veselības ministrijas
pārstāvjus.
Sapulces vadītāja

Protokolēja

_________________
Biedrības izpilddirektore
Daiga Jurēvica

_________________
Biedrības padomnieks
Edgars Pudzis
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