
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804  
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

LPSatz_070613_VSS-498_Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”” 

 

Rīga 
07.06.2013. Nr. 0520131237/A821 
Uz TAP VSS-498 
 

Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 
25. marta noteikumos Nr. 196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta 
noteikumos Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”” un atbalsta tā tālāku virzību, vienlaikus izsakot šādus 
priekšlikumus un iebildumus, kas saņemti no pašvaldībām: 

1. Papildināt noteikumu projektu, tajā iekļaujot arī grozījumus Ministru 
kabineta 25.03.2008. noteikumos Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”” (tālāk – Noteikumi) 15.1. un 
15.2. punktā.  
Priekšlikums 15.1. punktā vārdus „un tā apmērs” aizstāt ar vārdiem „un 
tā prognozētais apmērs”. 
Priekšlikums 15.2. punktu izteikt šādā redakcijā: „15.2. saskaņā ar 
pašvaldības domes lēmumu sagatavots aizņēmuma iesniegums, kurā 
norādīta nepieciešamā aizņēmuma summa atbilstoši iepirkuma 
procedūras rezultātam (1. pielikums)”. 

2. Noteikumu projekta 24. punktā ietvertais nosacījums, ka pašvaldībai ir 
tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši 
publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma 
procedūra un izraudzīts piegādātājs, pēc Noteikumu satura labāk 
iederētos pie 15. punkta – kā 15.1 punkts. Priekšlikums noteikumu 
projektā Noteikumu 24. punktu izslēgt un noteikumu projektu papildināt 
jaunu punktu – 15.1 punktu, kas būtu izteikts šādā redakcijā: 
„15.1 Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc 
tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir 
noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām 
veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja 
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc 
aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.” 
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3. Noteikumu projekts paredz pagarināt maksimālo termiņu, kurā 
Aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmums 
nosūtāms pašvaldībai, no 5 darba dienām uz 10 darba dienām. 
Noteikumu projekta anotācijā nav sniegts pamatojums termiņa 
pagarinājuma nepieciešamībai. Grozījums, kas pagarina laiku no 
publiskā iepirkuma procedūras noslēgšanās līdz projekta uzsākšanai, nav 
atbalstāms.  
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