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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 
16. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Kārtība, 
kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas 
investīcijām, kā arī to izlietošanas un 
uzraudzības kārtība”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa 
noteikumos Nr. 207 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas 
investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība””, jo ir šādi 
iebildumi: 

1. Lūdzam papildināt MK noteikuma projekta anotāciju ar tekstu, ka 
piešķirtais finansējums ir valsts mērķdotācija noteiktam mērķim, 
kura tiek piešķirta katru gadu papildus esošajiem pašvaldību finanšu 
resursiem. 

2. Lūdzam paplašināt MK noteikuma 4. punktu un paredzēt, ka 
noteikumu ietvaros saņemamā atbalsta saņēmējs var būt pašvaldības 
uzņēmums, kā arī skaidrot, ko nozīmē definētā mērķa grupa 
“apkārtējo teritoriju iedzīvotāji”. 

3. 5. punktā veikt šādu papildinājumu: 
“Papildināt 8. punktu šādā redakcijā: 
“8.3. Ieguldījumiem pašvaldībai būtisku nozaru cilvēkresursos, 
atbalstot: 
8.3.1. izglītību; 
8.3.2. kvalifikācijas celšanu; 
8.3.3. stipendijas; 
8.3.4. pārcelšanos; 
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8.3.5. dzīvojamā fonda sakārtošanu. 
8.4. Pašvaldības iniciētām nodokļu (piemēram, zemes nodokļa, 
nekustamā īpašuma nodokļa) atlaidēm uzņēmumiem. 
8.5. Ieguldījumiem IKT infrastruktūrā.” 
4. Lūdzam svītrot noteikumu 6. punktu, nesamazinot spēkā esošajos 
MK noteikumos paredzēto finansējumu. 
5. Lūdzam MK noteikumu 7. punktā precizēt jēdziena “Pierīgas 
pašvaldības” aptvērumu, jo pašvaldības, kas varētu būt domātas šajā 
kontekstā, iekļauj finansiāli ļoti dažādi nodrošinātas pašvaldības. 
Piemēram, Mārupes un Kandavas novads. 
6. Lūdzam svītrot MK noteikumu 8. punktu, jo uzskatām, ka šī 
norma saglabājama, atstājot iespēju veikt pašvaldību ēku 
rekonstrukciju, lai pielāgotu tās uzņēmējdarbības vajadzībām. Šī 
izmaksu pozīcija ir nepieciešama, lai teritorijās, kur konstatēts 
ražošanas un uzņēmējdarbības telpu trūkums, būtu iespējams 
racionāli izmantot pašvaldības īpašumus, vienlaikus veicinot 
saimniecisko darbību. 
7.  Lūdzam MK noteikumu 16. punktu papildināt ar vārdiem 
“Latvijas Pašvaldību savienība”. 
8. Lūdzam MK noteikumu 17. punkta redakciju papildināt ar 
35.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“35.2. ja vairāki projektu pieteikumi atbilst šo noteikumu 
35.1. apakšpunktā minētajai prioritātei, projektu pieteikumus 
sarindo, nosakot prioritāti projektiem, kuru iesniedzējs nav saņēmis 
atbalstu ES struktūrfondu aktivitātēs”, tālāk attiecīgi mainot 
apakšpunktu numerācijas kārtību.  
9. Lūdzam papildināt MK noteikumu 1. pielikuma 1.3. apakšpunktu 
ar šādām jomām: 
“1. Ieguldījumi pašvaldībai būtisku nozaru cilvēkresursos. 
uzņēmumiem  
2. Ieguldījumi IKT infrastruktūrā.” 
10. Lūdzam precizēt MK noteikumu 23. punkā paredzētos 
grozījumus atbilstoši precizētajai redakcijai par atbalsta saņēmēju 
mērķgrupām. 
11. Lūdzam skaidrot 25. punktā piedāvāto grozījumu: 
“31.1. pašvaldība to iepriekšējā gadā ir daļēji vai pilnībā īstenojusi, 
izmantojot Valsts kases aizņēmuma līdzekļus.”  

 
LPS vērš Jūsu uzmanību uz to, ka MK noteikumu projekts būtiski 

paplašina mērķdotācijas saņēmēju loku, bet paredz finansējuma 
samazinājumu.  

Piedāvājam izvērtēt paredzētās finansējuma izlietošanas un uzraudzības 
kārtību, lai tā neatšķirtos no Eiropas Savienības fondu projektos izmantotās 
kārtības, kā paredzēt saistības, kādas uzliek šāda veida finansējuma 
saņemšana komersantam, ja tas neizpilda līgumā paredzētos nosacījumus. 
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Informācijai pielikumā nosūtām Ventspils pilsētas domes 13.10.2014. vēstuli 
un Carnikavas novada domes 08.10.2014. vēstuli nr. 01-11.2/2792. 
 
 
Pielikumā: 
Ventspils pilsētas domes 13.10.2014. vēstule, 2 lpp. 
Carnikavas novada domes 08.10.2014. vēstule nr. 01-11.2/2792, 2 lpp. 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
15.10.2014. 15:57 
497 
Ivita Peipiņa, Padomniece Reģionālās attīstības jautājumos  
67508563,ivita.peipina@lps.lv 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


