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Skrundā, 2009.gada 19.martā 
 
Ņemot vērā, ka 
 
līdzekļu taupīšana un darba algu samazināšana, ja to nepapildina ekonomikas atveseļošanas 
pasākumi, ir destabilizējoša un strauji novedīs valsti līdz kraham, 
 
atslēga pakāpeniskai izkļūšanai no krīzes ir publiskie iepirkumi, kuru rezultātā tiek radītas 
reāli pieprasītas vērtības un kuri rada darbavietas un atjauno iekšējo tirgu, 
 
viselastīgāk reaģēt uz strauji mainīgo pieprasījumu spēj mazie un vidējie uzņēmēji, 
 
patēriņa atjaunošana iekšējā tirgus atdzīvināšanas rezultātā nepieciešama visā valsts teritorijā, 
 
tikai pašvaldības var efektīvi kontrolēt nekustamā īpašuma tirgu, ko deviņdesmitajos gados 
sekmēja valsts nodevas par īpašuma atsavināšanu ieskaitīšana pašvaldību budžetā, 
 
krīzes apstākļos jāsamazina sociālā spriedze, 
 
LPS kongress aicina valdību 
1) sarunās ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju pierādīt, ka nepieciešams 

atļaut pašvaldībām veikt decentralizētus publiskos iepirkumus vismaz par 200 
miljoniem latu gadā, kas veicinās situācijas stabilizāciju un pakāpenisku izeju no 
krīzes: 

a. nodrošināt šo iepirkumu finansējumu no stabilizācijas fonda, nepieciešamības 
gadījumā palielinot valsts aizņēmuma limitu; 

b. šo pasākumu īstenot kā valsts dotācijas novadiem un republikas pilsētām saskaņā ar 
kvotu principu; 

c. atļaut pašvaldībām patstāvīgi izvēlēties iepirkumu virzienu, ierobežojot to ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā (energoefektivitāte, pašvaldības ielas un ceļi, publiskās 
infrastruktūras objekti), 

2) papildus decentralizētajam iepirkumam nodrošināt, ka vismaz 1/3 no ES fondu, citu 
starptautisko finanšu instrumentu un Valsts investīciju programmas finansējuma 
nonāk pašvaldību iesniegtajiem projektiem, kā arī pašvaldībām atļaut ņemt kredītus šo 
projektu īstenošanai, 

3) nekavējoties vienkāršot ES fondu vadības procedūras, samazinot starplēmumu 
pieņemšanas laiku un atsakoties no gala lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā, 
deleģējot to Uzraudzības padomei, 

4) atteikties no Saeimas deputātu parakstītajā „Memorandā par neatliekamajiem 
pasākumiem valsts maksātspējas nodrošināšanā” paustās ieceres samazināt 
mērķdotācijas pašvaldību investīcijām un Valsts autoceļu fonda izdevumus, 

5) sniegt valsts galvojumu pašvaldību siltuma ražošanas uzņēmumiem kreditēšanās 
iespējai 2009.-2010.gada apkures sezonas nodrošināšanai, 

6) izmaksāt Administratīvi teritoriālās reformas dotāciju 200 000 latu apmērā visām 
pašvaldībām, kuras veido novadus, 

7) noteikt likumā, ka valsts nodeva vai valsts iecerētie nodokļi par darījumu ar 
nekustamo īpašumu vienādi sadalītos valsts un attiecīgās pašvaldības budžetiem. 
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