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Finanšu un ekonomikas komiteja 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Rīgā Nr. 6  2018. gada 30. oktobris 

  

   

Sēdi vada: Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis 

Protokolē: Lāsma Ūbele, LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 

Sēdē piedalās: skatīt reģistrācijas lapas 

Tiešraides pieslēgumu skaits: 58 

Sēdi sāk plkst.: 1000 

Darba kārtībā: 

1. 

Par jauno de minimis atbalsta uzskaites sistēmu. 

Lēmums:  

Komiteja pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles 

departamenta direktores vietnieces Edītes Bērziņas sniegto informāciju par Finanšu 

ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “De minimis atbalsta 

uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi”, 

kura mērķis ir noteikt de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību; de minimis 

atbalsta uzskaites sistēmas saturu, sistēmas izveidošanas un uzturēšanas, sistēmas datu 

izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtību; lietotāju lomas un tiesības 

sistēmā; lietotāju piekļuves kārtību sistēmai u.c.  

2. 

Par papildu ierobežojumiem pašvaldību aizņēmumiem 2018.gada 4.ceturksnī. 

Par aktuālo informāciju saistībā ar 2019.gada valsts budžetu. 

Lēmums:  

Komiteja pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības 

uzraudzības un finansēšanas departamenta direktores Intas Komisares un viņas 

vietnieces Baibas Tisenkopfas sniegto informāciju par jaunajiem aizņemšanās 

nosacījumiem pārējo investīcijas projektu īstenošanai gada pēdējos mēnešos un par 

aktualitātēm saistībā ar 2019.gada budžetu.  

Š.g. 16.oktobrī valdībā tika skatīts informatīvais ziņojums “Par 2018.gada kopējo 

pašvaldību aizņēmuma limitu”” un pieņemts Ministru kabineta sēdēs protokollēmums 
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“Par informatīvo ziņojumu “Par 2018.gada kopējo pašvaldību aizņēmuma limitu””, 

kas paredz palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu par 58,7 milj. euro, 

kā arī nosaka, ka 2018.gada 4.ceturksnī jaunas pašvaldību aizņēmumu atļaujas 

izsniedz: 1) ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un projekta 

“Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija” B daļas 1.posma īstenošanai ar 

aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā un vidējā termiņā pašvaldību aizņēmumu kopējā 

palielinājuma ietvaros; 2) pārējo investīciju projektu īstenošanai ar aizņēmuma 

izņemšanu 2018.gadā, ja pašvaldības 2018.gada 4.ceturksnī ir veikušas aizņēmumu 

pirmstermiņa atmaksas vai iesniegušas FM informāciju par atbalstītā aizņēmuma 

apmēra samazināšanu.  

3. 

E-rēķinu saņemšanas un apstrādes procesi Rīgas pilsētas pašvaldībā. 

Lēmums:  

Komiteja pieņēma zināšanai Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības 

uzskaites pārvaldes Grāmatvedības metodoloģijas nodaļas vadītāja, pārvaldes 

priekšnieka vietnieka Jāņa Bergmaņa sniegto informāciju par strukturētu datu 

(e-rēķinu) saņemšanas un apstrādes procesiem Rīgas pilsētas pašvaldībā. 
 

 

Sēdi slēdz plkst.:  1220 

 

 

 

Sēdes vadītājs: 

 

 

Sēdes protokolētājs: 

 Gints Kaminskis 

 

 

Lāsma Ūbele 

 

 


