
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: 40008020804  

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 

 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

 

 

                                                      Rīga 

08.04.2019. Nr. 201903/SAN503/NOS253 

Uz TAP VSS-233 

 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

 

 

 

Par likumprojektu "Grozījumi Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 

“Grozījumi  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas  likumā” (Turpmāk – likumprojekts) un tā sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojumu (anotāciju). LPS konceptuāli atbalsta nepieciešamību 

noteikt atbalsta mehānismu pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā 

teritorijā, tomēr likumprojektu un tā anotāciju nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

 

1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 15. pantu 

pašvaldībām ir noteiktas autonomās funkcijas, kuru izpilde tiek finansēta no 

attiecīgās pašvaldības budžeta. Likums nosaka autonomās funkcijas, kas valstī 

tiek īstenotas pašvaldībās gan pilnā mērā, gan attiecīgās nozares normatīvajos 

aktos pašvaldībām noteiktās kompetences ietvaros – gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, gādāt par 

iedzīvotāju izglītību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību u.c. Likums pašvaldībām nosaka arī funkcijas, 

kas pēc sava satura un jēgas ir traktējamas kā atbalsts valsts īstenotajām 

pārvaldes funkcijām, kas ir finansējamas no valsts budžeta. Piemēram, 

piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, piedalīties civilās aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba mazināšanu.  

Vēršam uzmanību uz šādiem apstākļiem: 

• Pašvaldību finanšu līdzekļi ir stipri ierobežoti un nepietiekami jau to 

funkciju finansēšanai, kas ir tikai pašvaldību kompetencē, bez valsts atbalsta;  

• Pašvaldības, nosakot prioritātes saistībām, kas ir nepieciešamas 

pašvaldībām noteikto funkciju īstenošanai, jau šobrīd nesniedz galvojumus 

pašu izveidotām kapitālsabiedrībām, norādot, ka tām ir jāveic finansiāli 

atbildīga saimnieciskā darbība un saimnieciskās darbības  attīstība jāveic, 

izmantojot pašu aktīvus. 

mailto:lps@lps.lv
http://www.lps.lv/


 

 

 

2 

• Valsts ekonomikas attīstība un uzņēmējdarbības vides politikas 

veidošana ir valsts prerogatīva, līdz ar to uzņēmējdarbības atbalsta finanšu 

instrumentu ieviešana valstij ir jānodrošina pilnā mērā sava budžeta ietvaros. 

Minētie grozījumi rada: 

• Būtiskus finanšu riskus pašvaldībām, jo uzņēmējsabiedrību finansiālo 

problēmu gadījumā, pašvaldībām būs jāsedz uzņēmējsabiedrību saistības; pie 

tam no grozījumu redakcijas var spriest, ka uzņēmēju aizņēmumi sagaidāmi ar 

augsta riska pakāpi, jo aizdevēji nav gatavi izsniegt aizņēmumus, balstoties uz 

uzņēmēja finanšu rādītājiem un nākotnes finanšu plāniem; 

• Finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo būs jāieplāno finanšu 

resursi pašvaldību budžetā, lai izveidotu garantijas fondu; praktiski būs 

jāiesaldē līdzekļus; 

• Tiks palielināts pašvaldības saistību apjoms pret vērtētajiem 

ieņēmumiem, kas ierobežos iespējas īstenot investīciju projektus izglītības, 

ceļu, kultūras nozares infrastruktūras atjaunošanā.  

Vienlaikus ieviešot minēto mehānismu tiks palielināts administratīvais 

slogs pašvaldībām, jo būs jāizveido garantijas fonds un attiecīgi garantiju 

reģistrs, lai varētu uzskaitīt un administrēt piešķirtās garantijas 

uzņēmējsabiedrībām, jāizvērtē uzņēmēju sniegtā dokumentācija galvojuma 

saņemšanai, jāgatavo dokumenti Pašvaldību Aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomei. 

Ņemot vērā minēto, nevar piekrist likumprojekta anotācijā minētajam, 

ka pašvaldību finanšu riskus šāda instrumenta izmantošanā mazinās sadarbības 

modelis starp ALTUM un pašvaldībām, jo minētā sadarbība nevar izslēgt 100% 

gadījumus un nodrošināt, ka uzņēmējsabiedrībām neradīsies finansiālas 

problēmas. 

Ieviešot šādu atbalsta mehānismu, uzskatām, ka pašvaldībām uzliktais 

risks un finansiālās saistības var nebūt samērojamas ar sabiedrības interesēm 

un ieguvumiem no uzņēmējdarbības vides sekmēšanas konkrētajā pašvaldībā. 

Minētās bažas jau tika izteiktas Konceptuālā ziņojuma1 virzīšanas laikā. 

Tādēļ vienlaikus ar E2 risinājuma2 atbalstīšanu un lai ieviestu E2 risinājuma 

variantu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tika uzdots veikt 

papildu analīzi par akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” un 

Ekonomikas ministrijas sniegto atbalstu uzņēmējiem, izvērtējot atbalsta 

pieejamību un ietekmi uz reģionālo attīstību. Anotācijas I sadaļas 2. punktā (4. 

lpp.)  norādīts, ka minētā analīze tiks pievienota likumprojekta anotācijas 

pielikumā, iesniedzot likumprojektu un tā anotāciju izskatīšanai Ministru 

                                                           
1 Ministru kabineta 2018.gada 14.maija rīkojums Nr. 210 “Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi 

saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un 

kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"” 
2 E2 risinājums: Sadarbības modeļa izveidošana starp ALTUM un pašvaldībām, lai izsniegtu garantijas - 

Vidējā termiņā (līdz 7 gadiem) teorētiski paredzama šī priekšlikuma negatīva ietekme uz budžetu, jo uzkrājumi 

iespējamajiem zaudējumiem no garantiju gadījuma iestāšanās tiek uzskaitīti kā pašvaldības izdevumi 

uzkrājumu izveides gadā. Praktiski ietekme uz valsts budžetu vidējā termiņā un ilgtermiņā ir pozitīva, jo 

uzņēmējs rada papildu ieņēmumus budžetā no samaksātajiem nodokļiem. 
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kabinetā. LPS uzskata, ka likumprojekta tālāka virzība bez minētās analīzes 

nav iespējama, tādēļ pilnīgai likumprojekta izvērtēšanai, lūdzam iesniegt 

izvērtēšanai arī šo analīzi.   

 

2. Likumprojekta 1.panta otrā daļa paredz deleģējumu Ministru 

kabinetam izdot Ministru kabineta noteikumus, kas paredzētu pašvaldības 

budžeta līdzekļu garantiju fonda izveidošanas un garantiju izsniegšanas kārtību 

un nosacījumus, kā arī pašvaldību sadarbības kārtību ar ALTUM vai 

komercbanku no pašvaldības budžeta  līdzekļu garantiju fonda finansēto 

projektu īstenošanā. Gan Konceptuālajā ziņojumā, gan anotācijā ir norādīts, ka 

garantiju  sniegšana un pašvaldības budžeta līdzekļu garantiju fonda 

izveidošana ir pašvaldību brīva izvēle un šā likumprojekta mērķis ir  noteikt 

atbalsta mehānismu pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā. 

Tātad noprotams, ka minētais likumprojektā piedāvātais saimnieciskās 

darbības un uzņēmējdarbības sekmēšanas instruments būs pašvaldības 

autonoma funkcija. Likuma 3.pants noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā 

pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto 

institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī 

šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tādējādi LPS iebilst, ka pie 

šādiem nosacījumiem pašvaldības budžeta līdzekļu garantiju fonda 

izveidošanas un garantiju izsniegšanas kārtība un nosacījumi tiktu regulēti ar 

Ministru kabineta noteikumiem. Uzskatām, ka minētais jautājums būs 

pašvaldības kompetences jautājums. LPS neiebilst, ka būtiski noteikumi tiek 

iekļauti likumā, tāpat LPS neiebilst, ja tiek izstrādāti Ministru kabineta 

noteikumi, kas noteiktu kārtību, kādā pašvaldība sadarbojas ar ALTUM vai 

komercbanku no pašvaldības budžeta  līdzekļu garantiju fonda finansēto 

projektu īstenošanā. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt likumprojekta 1.panta 

otro daļu, tajā dodot deleģējumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, 

nosakot galvenos nosacījumus pašvaldības budžeta līdzekļu garantiju fonda 

izveidei, kā arī dodot deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, kas 

noteiktu kārtību, kādā pašvaldība sadarbojas ar ALTUM vai komercbanku no 

pašvaldības budžeta  līdzekļu garantiju fonda finansēto projektu īstenošanā. 

 

3. Anotācijas I sadaļas 2.punktā (4. lpp.)  norādīts, ka ALTUM atbalsta 

programma darbosies līdz 2020.gada 31.decembrim3, savukārt likumprojekts 

par garantijām ir izstrādāts ilgtermiņā, kamēr pašvaldības būs ieinteresētas 

piešķirt garantijas komersantiem no izveidotā garantiju fonda līdzekļiem. Tā kā 

E2 risinājums ir vērts uz ALTUM un pašvaldību sadarbību, lai izsniegtu 

garantijas, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kādā veidā tiek plānota 

ALTUM un pašvaldību sadarbība pēc 2020.gada 31.decembra,  lai izsniegtu 

garantijas. 
                                                           
3 Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), 

mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai” 
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4. Konceptuālajā ziņojumā pie E2 risinājuma tika minēts, ka 

piemērojamais valsts atbalsta ievērošanas modelis (saskaņā ar normatīvo 

regulējumu un šobrīd izmantotajiem valsts atbalsta modeļiem) tiks izstrādāts, 

VARAM sadarbojoties ar Finanšu ministriju. Likumprojekta anotācijā par 

valsts atbalsta ievērošanas modeļa izstrādi nekas nav minēts. Vēršam uzmanību 

uz to, ka šā modeļa izstrāde ir vienlīdz svarīga kā šā atzinuma 1. iebildumā 

minētās analīzes nepieciešamība. Uzskatām, ka pirms likumprojekta 

saskaņošanas ir jābūt skaidram, ar kādu administratīvā sloga apjomu būs 

jārēķinās gan pašvaldībām, gan potenciālajiem garantijas saņēmējiem. 

Tādējādi LPS nepiekrīt likumprojekta tālākai virzībai, kamēr nav zināms kāds 

būs valsts atbalsta ievērošanas modelis.  

 

 

Ņemot vērā LPS iebildumus, aicinām Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju satikties atsevišķi un apspriest atzinumā izteiktos 

iebildumus. 
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


