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Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2004.gada domstarpību un vienošanās

PROTOKOLS

Rīgā 2003.gada   23.   septembrī

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 86.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
13.pantu un Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumiem Nr.460 "Kārtība, kādā
Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses" Ministru
kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas:

I. Pašvaldību pamatbudžets

1. Ieņēmumi
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

Puses vienojas:
Ar valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem tiek garantēta iedzīvotāju ienākuma

nodokļa prognozes izpilde katrai pašvaldībai, tai nodokļa summai, kura tiek saņemta
centralizēti ar Valsts kases starpniecību, un pie noteikuma, ka tiek saglabāts ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli neapliekamais ieņēmumu minimums.

Ja 2004. taksācijas gadam tiks palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais
minimums, atvieglojumu apmērs par apgādājamām personām vai palielināts attaisnoto
izdevumu saturs vai apjoms, Ministru kabinets iesniegs Saeimai priekšlikumus par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensāciju visām pašvaldībām, tai
skaitā Rīgai, Liepājai, Ventspilij arī tai daļai, ko šīs pašvaldības saskaņā ar šo pašvaldību un
Finanšu ministrijas vienošanās protokolu iekasē pašas.

Pašvaldību ieņēmumus no nodokļiem 2004.gadā prognozēt 330,44 milj. latu apmērā,
t.sk.:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis ne mazāk kā 281,25 milj. latu
t.sk.:

Valsts kases sadales kontā 155,13 milj. latu
tieši Rīgas domes budžetā 114,20 milj. latu
tieši Liepājas pilsētas budžetā 6,70 milj. latu
tieši Ventspils pilsētas budžetā 5,22 milj. latu

nekustamā īpašuma nodoklis 47,27 milj. latu
t.sk.:

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 24,09 milj. latu
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 23,18 milj. latu

iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1,92 milj. latu
Kopā nodokļu ieņēmumi 330,44 milj. latu

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldībās 27,11milj. latu
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 27,94 milj. latu

Kopā nodokļu, nenodokļu ieņēmumi un
ieņēmumi no  maksas pakalpojumiem 385,49 milj. latu
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Puses vienojas:
Likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam” iekļaut pantu:
“Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kurus pašvaldības saņem ar

Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta starpniecību ir
ne mazāk kā 155,13 milj. lati.”

1.2. Dotācijas no valsts budžeta

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nepieciešamā valsts budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam ir

63,85 milj. lati, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteiktā fiskālā deficīta ievērošanu un
nepieciešamo līdzfinansējumu ES fondu finansētiem projektiem, paredzēt dotāciju no valsts
budžeta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7,15 milj. latu.

Puses vienojas:
Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:

Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 0,28 milj. latu
Reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 0,25 milj. latu
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7,15 milj. latu

Pavisam kopā 7,68 milj. latu

1.3. Mērķdotācijas no valsts budžeta

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nepieciešams 2004.gadā paredzēt papildu summu 4, 87 milj. latu, lai īstenotu.

Ministru kabineta  2001.gada 10.novembra noteikumos Nr.493 “Speciālās izglītības iestādes,
vispārējās izglītības iestāžu, speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas
kārtība” noteikto.

Puses vienojas:
Paredzēt mērķdotācijas pašvaldībām izglītības pasākumiem no valsts budžeta

134,03 milj. latu apmērā, ja darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir
noteiktas 24,09 % apmērā, t.sk.:

pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 96,25 milj. latu

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 4,54 milj. latu

pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 1,34 milj. latu

pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 0,18 milj. latu
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pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm,
internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām,
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem 25,23 milj. latu

t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām 13,71 milj. latu
t.sk. nepedagoģiskā personāla minimālās darba
algas palielināšanai 0,39 milj. latu

pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 6,49 milj. latu

Kopā izglītības pasākumiem 134,03 milj. latu

Pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 0,35 milj. latu
Apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un
administratīvo teritoriju izpētei 0,16 milj. latu

Kopā 0,51 milj. latu

Kopā ar mērķdotācijām izglītības pasākumiem 134,54 milj. latu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta lēmuma Nr.34  4.§:
- Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija
pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" ir paredzēti
3 222 591 lati;
- Kultūras ministrijas 2003.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija pašvaldību izglītības
iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" ir paredzēti
6 606 809 lati.

Pārējās mērķdotācijas:

Ministru kabineta viedoklis:
Administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 0,44 milj. latu
Investīcijām 4,6 milj. latu

Kopā 5,04 milj. latu

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 7,02 milj. latu*
Investīcijām: 14,68 milj. latu

t.sk. novadu pašvaldībām 4,00 milj. latu
pārējām pašvaldībām 10,68 milj. latu

Kopā 21,70 milj. latu
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* Saskaņā ar Somijas un Latvijas kopīgi veikto 2002.gada pētījumu kopējās izmaksas pēc teritoriālplānojumiem
ir 7,46 milj. latu, no kuriem atņemta 2003.gadā piešķirtā summa (0,44 milj.lati):
5 plānošanas reģionu plānojumi – katram 50000 latu
14 rajonu plānojumi – katram 40000 latu
4 lielpilsētu ģenerālplāni + 10 detālplānojumi – katrai 40000 latu
20 citām pilsētām ģenerālplāni un 2 detālplānojumi – katrai 20000 latu
20 novadu plānojumi + novadā ietilpstošas pilsētas ģenerālplāns +
2 detālplānojumi – kopā katram novadam 25000 latu
400 pagastu plānojumi + 2 ciemu ģenerālplāni – katram pagastam 15000 latu

1.4. Pašvaldībām investīciju projektu realizācijai

Puses vienojas:
Eiropas Savienības finansēto pašvaldību projektu (ISPA)
realizācijai 24,73 milj. latu
t.sk.: līdzfinansējums 1,75 milj. latu

ārvalstu finanšu palīdzība 22,98 milj. latu
Kopā 24,73 milj. latu

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nodrošināt valsts investīcijas Izglītības un zinātnes ministrijai skolu informatizācijas

sistēmas projekta (LIIS) realizācijai 2004.gadā.

Nodrošināt valsts investīcijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta (PVIS) realizācijai 2004.gadā.

Ministru kabineta viedoklis:
Izskatīt iespējas rast finansējumu projektiem (LIIS) un (PVIS), piesaistot ES fondu

finansējumu.

2. Izdevumi

Ministru kabineta viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām kopējo minimālo finanšu

nepieciešamību 2004.gadam noteikt ne mazāku kā 253,34 milj. latu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 8.panta pirmo daļu, t.i. budžeta sagatavošanas gadam
plānotā pašvaldību kopējā finanšu nepieciešamība 245,96 milj. latu plus 2004.gadā plānotā
inflācija (3 %).

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām 2004.gadam kopējo minimālo

finanšu nepieciešamību saskaņā ar likumu “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 1.panta 13)
punktu noteikt ne mazāku kā 372,3 milj. lati, kas veidojas:

2002.gada izdevumi Ls 541,6 milj.
mīnuss Ls 131,9 milj. LVL (mērķdotācijas)

Ls 28.0 milj. LVL (ieņēmumi no maksas pakalpojumiem)
Ls 9,4 milj. LVL (ilgtermiņa aizņēmumi 19,7 mīnuss atmaksas10,3)
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Puses vienojas:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām kopējā finanšu nepieciešamība

pašvaldībām 2004.gadam tiks nodrošināta pie dotācijas no valsts budžeta 7 ,15 milj. latu
apmērā.

II. Pašvaldību speciālais budžets

Plānot pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus 28,32 milj.latu apmērā,
t.sk.:

autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi 18,2 milj. latu
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem ieņēmumi 10,12 milj.latu

Prognozēt pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus 13,97 milj.latu apmērā,
t.sk.:

ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2,07 milj. latu
pārējie ieņēmumi 9,6 milj. latu
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
privatizācijas fondā ieņēmumi

2 milj. latu
0,3 milj.latu

Kopā 42,29 milj. latu *

* neieskaitot saņemtos transferta pārskaitījumus no citām pašvaldībām

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Latvijas Pašvaldību savienība ir pret speciālā budžeta iekļaušanu valsts pamatbudžetā

un pieprasa nodrošināt pašvaldībām speciālā budžeta palielināšanos atbilstoši saistīto
ieņēmumu pieaugumam.

III. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

Puses vienojas:
Neveikt grozījumus likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" līdz administratīvi

teritoriālās reformas beigām.
Līdz administratīvi teritoriālās reformas beigām saimnieciskajam gadam pašvaldību

finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veikt atsevišķi katrai no iepriekšējā saimnieciskajā gadā
jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai pašvaldībai un kopējo dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) vai iemaksu PFIF aprēķināt kā atsevišķu
dotāciju un iemaksu summu. Jaunizveidoto pašvaldību dotācijas un iemaksas aprēķināšanas
kārtību noteikt Ministru kabineta noteikumos "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2004.gadā".

Ir nepieciešams veikt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas analīzi.

IV. Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi

Ministru kabineta viedoklis:
Lai realizētu valsts investīciju programmu projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām

iespēju arī pašām investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā un garantētu
iespēju saņemt īstermiņa aizdevumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paredzēt



Mkprot_190903 Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības  2004.gada domstarpību un vienošanās
protokols

6
ikgadējo pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugumu 15,28 milj. latu apmērā, t.sk.
1 milj. latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai.

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai realizētu valsts investīciju programmu projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām

iespēju arī pašām investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā un garantētu
iespēju saņemt īstermiņa aizdevumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paredzēt
ikgadējo pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugumu 29 milj. latu apmērā, t.sk.
1 milj. latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai.

Puses vienojas:
Paredzēt pašvaldību sniegto galvojumu maksimālā apjoma pieaugumu 9 milj. latu

apmērā.
Rast iespēju nodrošināt apstiprinātajiem  pašvaldību investīciju projektiem, kurus

paredzēts finansēt no ES fondu līdzekļiem, līdzfinansējumu 2004.gadā.

V. Nepieciešamais finansējums normatīvo aktu izpildei

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju papildus sociālo darbinieku atalgojumu

nodrošināšanai pašvaldībās saskaņā ar pieņemto likumu “Par sociālajiem pakalpojumiem un
sociālo palīdzību”  0,92 milj. lati apmērā.

Ministru kabineta viedoklis:
Likuma “Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību”  10.panta pirmā daļa,

41.un 42.pants stājas spēkā no 2008.gada 1.janvāra.

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.168 “Kārtība, kādā personas sociālās

rehabilitācijas institūcijās par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” paredzēt Labklājības ministrijas budžetā mērķdotāciju 0,8
milj. lati.

Ministru kabineta viedoklis:
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu

7.punktam, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās par valsts
budžeta līdzekļiem, personas var saņemt līdz 2003.gada 31.decembrim.

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” nosaka procedūru, kādā īstenojama Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 8.pantā noteiktā norma –‘’Klienta vai viņa apgādnieka pienākums
ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes pakalpojumiem’’.
Pašvaldība noteikumus īsteno atbilstoši attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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VI. Nepieciešamās mērķdotācijas

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju ne mazāk kā 0,09 milj. lati apjomā mazajām

ostām.

Ministru kabineta viedoklis:
Likumprojektā “Par valsts budžetu 2004.gadam” finansējums mazajām ostām nav plānots.

VII. Finansējums valsts un pašvaldību kultūras institūcijām

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
No Valsts investīciju programmas 2004.gadam paredzēt investīcijas Kultūras

ministrijas atbalstītajiem pašvaldību projektiem 1, 93 milj. lati apmērā.

Ministru kabineta viedoklis:
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām ir plānotas 4,6 milj. apmērā.

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt finansējumu grāmatu iegādei pašvaldību bibliotēkām 1,08 milj. lati saskaņā

ar šī gada MK 20.maija sēdē (Sēdes protokols Nr.29, 34.§) pieņemto lēmumu, ka tiks
atbalstīta KM prioritāte– finansējums oriģinālliteratūras iegādei, kas nodrošinās atbilstošu
finanšu līdzekļu apriti izdevējdarbības atbalstam, kas saistīts ar 9% PVN likmes ieviešanu no
2004.gada 1.janvāra.

Ministru kabineta viedoklis:
Finansējumu izskatīt esošā Kultūras ministrijas budžeta ietvaros.

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt mērķdotāciju Bauskas pils ziemeļu nogāzes un tās pamatnes nostiprināšanai

(avārijas draudu novēršana) 0,054 milj. lati.

Puses vienojās:
Likumprojektā “Par valsts budžetu 2004.gadam” plānot mērķdotāciju investīcijām

pašvaldībām  Bauskas pils ziemeļu nogāzes un tās pamatnes nostiprināšanas (avārijas draudu
novēršana)  projektam 0,053 milj. latu apmērā.

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt mērķdotāciju Liepājas teātrim 0,17 milj. lati un Liepājas Simfoniskajam

orķestrim Ls 0,23 milj. lati.
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Puses vienojās:
Kultūras ministrijas 2004.gada budžeta projektā paredzēt dotāciju no vispārīgiem

ieņēmumiem Liepājas teātrim 0,17 milj. lati un Liepājas Simfoniskajam orķestrim Ls 0,23
milj. lati.

VIII. Par finansējumu pašvaldību ugunsdzēsības formējumiem

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai pašvaldības varētu piedalīties valsts funkcijas veikšanā un uzturētu brīvprātīgos

pašvaldību ugunsdzēsības formējumus, paredzēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
papildus mērķdotāciju pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsības formējumu finansēšanai 0,75
milj. latu apmērā. Ja šos dienestus pārņemtu valsts institūcijas, nepieciešami 0,58 milj. lati.

Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu pašvaldībām nav pienākums

finansēt pašvaldību brīvprātīgos ugunsdrošības formējumus.

Ministru prezidents Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis

E.Repše A.Jaunsleinis


