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Rezolūcija 

PAR PAŠVALDĪBU TIESĪBĀM UN SPĒJU RĪKOTIES AR 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU UN VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU 

IEDZĪVOTĀJU INTERESĒS 

 

Aucē, 2013.gada 9.augustā 

 

Apstākļos, kad ES pārdzīvo ekonomikas stagnāciju un visā tās teritorijā tiek 

īstenoti fiskālās disciplīnas pasākumi krasi samazinās arī pašvaldību iespējas no 

budžeta finansēt attīstības pasākumus. Tāpēc pieaug nozīme vienam no atmodas 

laika iekarojumiem – principam, ka, pašvaldības ekonomiskais pamats ir 

pašvaldības īpašums. 

 

Tieši pilnvērtīgas tiesības rīkoties ar savu īpašumu (kas ir gadsimtos krāts 

pašvaldības iedzīvotāju kolektīvais īpašums) nodrošina gan pašvaldības 

autonomiju, gan demokrātiju. Tas pats attiecas uz uzņēmējdarbību, kuras mērķis 

ir uzlabot teritorijas iedzīvotāju dzīves un darba apstākļus. 

 

Ja pašvaldība ir atkarīga tikai no budžeta, tad  centrālā valdība var vieglāk to 

ietekmēt, mainot likumdošanā nodokļu vai budžeta politiku. Pašvaldība, kas 

balstās tikai uz budžetu, nonāk neapskaužamā situācijā, kad grūtībās nonāk kāds 

tās teritorijā esošs uzņēmums. Pašvaldības ilgtspējības nosacījums ir tās 

iedzīvotāju bagātības vairošana. 

 

Iepriekšējā periodā ir pieņemti likumi, kas nesamērīgi ierobežo pašvaldību 

tiesības rīkoties ar īpašumu un veikt  uzņēmējdarbību. Valdībā tiek skatīta 

likumprojektu pakete valsts un pašvaldību kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldīšanas jautājumos, kuras apspriešanas gaitā tika izvirzīti daudzi 

priekšlikumi pārkāpt pašvaldību administratīvo autonomiju vai pārkāpt 

pašvaldību īpašuma tiesības. Tāpēc 

 

LPS kongress pieprasa Saeimai un valdībai: 

1.Atcelt likumos ierobežojumus pašvaldībai rīkoties ar savu īpašumu, atstājot kā 

vienīgo kritēriju rīcību savu iedzīvotāju interesēs. Pašvaldībām dot lielākas 

tiesības rīkoties ar publisko īpašumu vietējās sabiedrības kopējās interesēs. 

2.Atzīt likumos, ka pašvaldība var brīvi dibināt kapitālsabiedrības, ja tas 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī jomās, kurās  



 

 

a. Ir tirgus nepilnības, tai skaitā gadījumos, kad pašvaldības piedalīšanās 

nodrošina vietējās sabiedrības sociālo mērķu sasniegšanu vai taisnīgāku 

publisko resursu izmantošanu; 

b. Jāpārvalda stratēģiski nozīmīgs pašvaldības īpašums. 

Ļaut pašvaldībām brīvi izvēlēties, kādā formā nodrošināt vietējai sabiedrībai 

nozīmīgus pakalpojumus. 

2.Ievērot, ka pašvaldība patstāvīgi pārvalda savu īpašumu un uzņēmumus, 

pieļaujama tikai šīs pārvaldīšanas likumības kontrole, bet par pārvaldīšanas 

lietderību pašvaldības dome atskaitās vēlētājiem. 

3.Īstenot valsts pārvaldē un veicināt pašvaldībās jaunā “de minimis” nosacījuma 

valsts atbalstam 500 000 eiro apmērā pielietojumu. 
 


