
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORU 

SANĀKSME 

 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 8.janvārī 

Rīga (attālināti)                                                                                                  

Nr.1.                                               

 

Sanāksme atklāta       plkst. 10.00 

Sanāksmi vada           LPIA valdes priekšsēdētājs I.Virsis 

Sanāksmi protokolē   LPS padomniece S.Sproģe 

Sanāksmē piedalās     160  pieslēgumi videotiešraidei 

 

Darba kārtība: 

1. LPIA valdes informācija 

2. YOUNG MEDIA  HOUSE jauniešu apmācības  

3. Pašvaldību budžeti un aizņēmumu mērķi 2021.gadā 

4. Aizņēmumi pašvaldībām ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību 

5. ES finanšu līdzekļu piesaistes iespējas  

 

      1.§ 

LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informē 

par aktuālajiem jautājumiem: 

• LPIA sanāksme 5.februārī (joprojām attālināti) – domāts bija par un ap 

Administratīvi teritoriālo reformu un kvalitatīvu sagatavošanos pārmaiņām. 

Varbūt jāpārceļ uz martu, jo ST skata janvārī reformas jautājumus. Varbūt par 

IT (ZZdati un Viņas piereze) 

• Paldies visiem par darbu šajā sarežģītajā laikā! Jautājiet, rakstiet par 

problēmsituācijām, kas traucē ikdienas dzīvē, sakiet ieteikumus, jo katru 

nedēļu izskata jautājumus saistībā ar ierobežojumiem. 

• Šī brīža priekšlikums par pasākumiem, ko atmaksāt no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem, ir sekojošs: sagatavot vadlīnijas un kritērijus, par 

ko atmaksa pienākas, lai valstī vienota kārtība, jāizbeidz situācija, ka katrs 

laužas aizvērtajās ministriju durvīs! 

• Paldies visiem par Meža dienu pasākumiem, semināru organizēšanu, 

ieinteresētību statistikas  datu apkopošanā. LPS mājas lapā un YouTube kontā 

izglītojoši materiāli (prezentācijas un ekspertu padomi), kā gudri saimniekot 

pašvaldību parkos un mežā:  
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6DAC2fd7oXif7i7_q41SWCo 
Tāpat statistikas apkopojums un kartes LPS datu vietnē:  
https://pasvaldibas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/faa16e308d0e44c5970c6590
02d80501 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6DAC2fd7oXif7i7_q41SWCo
https://pasvaldibas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/faa16e308d0e44c5970c659002d80501
https://pasvaldibas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/faa16e308d0e44c5970c659002d80501


 

2.§ 

AVANTIS vadītāja Ilona Bičevska informē par jauniešu apmācības programmām 

(prezentācija pielikumā). Vajadzīgs ir atspoguļot labos darbus, dodiet iespēju 

jauniešiem, kuriem tas patīk! Ar Vācijas vēstniecības atbalstu varam pirmās mācības 

sarīkot bez maksas. 

 

3.§  

FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta 

direktore Inta Komisare iepazīstina ar jaunumiem par pašvaldību budžetiem un 

aizņēmuma mērķiem (prezentācija pielikumā). Pēc pašvaldību priekšlikuma ieviests 

mērķis PII paplašināšanai, labi strādā. Atgriezušies arī pie pašvaldību prioritārajiem 

projektiem, viens projekts līdz 400 000EUR, jāizmanto 2021.gada laikā. 2021.gads 

pietiekoši saspringts, smagās sarunās LPS tika panākta vienošanās par uzturēšanās 

izdevumu nodrošinājuma aizdevumu. Stingri prasīs aizdevuma mērķus. 

 

4.§ 

  

VARAM valsts sekretāra vietniece Ilze Oša - par aizdevumiem pašvaldībām 

(prezentācija pielikumā). 2020.gadā lielākais aizdevumu procents transporta 

infrastruktūras attīstībai, ēku energoefektivitāte un sociālie pakalpojumi. COVID 

ietekmēja prioritātes. PII iestādes- jaunas vietas bērniem, lai mazinātu rindas.  

 

5.§ 

 

FM Valsts sekretāra vietnieks ES SFKF jautājumos Armands Eberhards informē 

par ES līdzekļu plānotajiem pasākumiem, arī par   Atveseļošanas fonda līdzekļu 

pieeju  reģioniem (prezentācija pielikumā) 

Skaitļi vēl nav apstiprināti, tie ir provizoriski.  

Pieteikumi un interese no nozaru ministrijām liela, kā parasti. Ir prioritātes, tās 

jāievēro. 

Plāna ieviešanu plāno 3.ceturkšņa beigās, lai 2026.gada beigās var pabeigt projektus. 

 

 

Jautājumi/atbildes: 

Kad būs gatavi MK noteikumi par aizņēmumiem pašvaldībām (ceļiem un izglītības 

iestāžu investīciju projektiem, tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mākslas, mūzikas 

vai dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas), lai var aizpildīt pieteikuma 

veidlapas VARAM un IZM izvērtēšanai. 

Ir kritiski svarīgi pēc iespējas ātrāk apstiprināt MK noteikumus, jo ir pašvaldības kā 

mēs, kam visi iepirkumi jau ir gatavi un rezultāti apstiprināti, bet gaidām uz MK 

noteikumiem. 

VARAM MK noteikumiem jābūt apstiprinātiem līdz janvāra beigām vēlākais, jo pēc 

tam jāsūta VARAM apstiprināšanai, kur aiziet mēnesis, tad domes sēde aizņēmumam, 

kur arī kāds mēnesis, tad galvojuma padome, kur atkal atkarībā no tā kad iesniegts 

var prasīt līdz mēnesim apstiprinājumu, tad var slēgt līgumu un uzsākt darbus. Pie šī 

scenārija aprīļa otrajā pusē varētu uzsākt darbus, kas jau ir vismaz mēnesi nokavēts 

no būvniecības sezonas sākuma. Svarīgi uzsvērt, ka būvniecības sezonā svarīgi ir 

laikapstākļi un jo pēc iespējas ātrāk, jo kvalitatīvāk var paveikt pēc tehnoloģijas 

darbus. Nedrīkst izveidoties situācija, kā 2020.gadā, kad MK noteikumus apstiprina 



būvniecības sezonas vidū, un kamēr iziet birokrātisko ceļu, tikmēr jau labākais laiks 

sezonai pagājis.- IZM gatavo, nekavēsies. 

 

Ņemot vērā, ka covid situācija nav prognozējama, kādas izmaiņas varētu būt saistībā 

ar sabiedrisko apspriešanu organizēšanu teritorijas plānojumam , nenormāli viss 

iekavējas. – domā par grozījumiem. 

 

Vai plānots pagarināt gada pārskatu  iesniegšanu, jo nav iespējams atsevišķās vietās 

veikt inventarizācijas, pie kam- jau šobrīd Valsts Kontrole zvērinātiem revidentiem  

 prasa auditēt, cik formāli vai patiesi tiek veiktas inventarizācijas pašvaldības 

iestādēs?- nav plānots pagarināt. Ir decembrī vēstule visām pašvaldībām. 

Cik liels līdzfinansējums 400 000 aizdevumam vienam projektam? Vai prioritārajiem 

projektiem arī vajag pašvaldības līdzfinansējumu? Cik?- nē, nevajag! 

Vai janvārī vēl var saņemt Valsts kasē aizņēmumu (pieteikt un slēgt līgumu) 

I.Komisarei-2020.gadā MK apstiprinātiem projektiem, ja pagājušajā gadā iepirkuma 

procedūru dēļ to nepaspējām izdarīt?- nē, nevar, jo 2020.gadā bija jāveic darbi 

vismaz 30% apmērā. Jauns pieteikums ar šī brīža nosacījumiem. 

Vai ir iespējams nosaukt kādas konkrēti izmaksu pozīcijas attiecas uz “Uzturēšanas 

izdevumiem”? Un kādas izmaksu sadaļas netiek iekļautas?- tie nedrīkst būt 

kapitālieguldījumi, 

Laika grafiks par MK noteikumu izstrādi- PII apspriešanā, varētu būt februārī. 

COVID noteikumi- arī varētu būt drīz, tikai jāsaskaņo vēl ar LPS, citiem.  IZM arī 

nekavēs, bet nevaru atbildēt precīzi. 

Norādīts, ka varēs aizņemties meliorācijas sistēmām. Vai tajā ietilpst arī meliorācijas 

sūkņu stacijas?- precizēsim ar ZM 

Kā paliek ar meliorācijas sistēmām pilsētās? – LPS uztur prasību, ka nav jāšķiro 

meliorācija pilsētās un laukos, bet jāatbalsta visa sistēma kopumā. Sistēmai jābūt 

reģistrētai Meliorācijas kadastrā. 

Lai varētu saņemt aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam (400 tūkst.), 

nepieciešams VARAM atzinums par projekta atbilstību ATR. Kāda ir kārtība atzinuma 

pieprasīšanai?- būs atsevišķa saruna un informatīvā vēstule pašvaldībām. 

Vai COVID aizdevumiem saglabāsies, ka jārealizē obligāti 2021.g- nosacījumi nav 

mainīti, ka jārealizē projekti 2 gados. 

Vai plānošanas reģioni ir esošie? Kur tad Limbaži ir/būs?- VARAM sagatavots 

konceptuālais ziņojums, par to tiks diskutēts vēl. 

Īres dzīvokļiem tika izsūtīts aicinājums iesūtīt savas vēlmes arī Rīgas plānošanas 

reģiona pašvaldībām. Vai tagad jau ir skaidrs, ka tas ir tikai ārpus Rīgas reģiona?-  

projekti reģionu līdzsvarotai attīstībai? Kādi, piemēram?-  FM runāja par 

Atveseļošanās naudu, VARAM aptaujā visus, vai ir pieprasījums šādam pasākumam. 

IT attīstāba nepieciešama, bet,-  vai valsts ir gatava nodrošināt savietojamību 

nepieciešamajām platformām?- šis ir diskusiju labs sākums. Ceru, ka LPS un 

VARAM turpinās aktualizēt jautājumus, par ko vēl jāizdikutē. 

Izmešu samazināšana transportam, atbalsts tikai Pierīgā? Zaļais iepirkums nosaka 

visā Latvijā! – lai neizšķīstu atbalstā, jānovērš lielākās problēmas. Tās ir ap Rīgu! 

Daugavpilij ir atbalsts vilcieniem. Vajadzības ir lielākas nekā iespējas! 

jautājums Finanšu ministrijas pārstāvjiem un VARAM pārstāvjiem par Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 671. Topošajā Dobeles novadā tiks apvienoti trīs novadi- 

Dobeles, Auces un Tērvetes. Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 izpratnē Dobeles 

novads ir iegūstošā pašvaldība. 



Vai Dobeles novadam ir vai nav jāgatavo noteikumos deklarētie dati, saskaņā ar 

pielikumiem, ja ir, tad kam tie jāiesniedz? 

Klausoties iepriekš sagatavotās VARAM prezentācijas un skaidrojumus sapratne nav 

gūta.- MKN 671  23.punktā noteiktais attiecas uz visām apvienojamajām 

pašvaldībām, paredzot, ka  tām jāsagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļa un 

līdz 2021.gada 1.martam jāiesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits 

atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. 

  Auces un Tērvetes novadi domē apstiprināto iesniedz Dobeles novadam 

  Dobeles novads sagatavo un domē apstiprina. (pamatojums- Auces un Tērvetes 

novadam ar būtu jāzina, kas ir Dobeles novadā) 

Visām pašvaldībām lēmumi ir jāpublicē un arī jāsūta VARAM  

 (MKN 8.punkts - Reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar 

lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto lēmumu piecu 

darbdienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai 

iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā 

tīmekļvietnē.) 

 

 

Sanāksmi beidz       plkst. 12.00 

 

 

Sanāksmes vadītājs                                                                                      I.Virsis 

 

Protokolēja                                                                                                   S.Sproģe 


