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Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
padomes nolikums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes 
nolikums” (tālāk – noteikumu projekts) un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 
1) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 6.3. apakšpunktu, to izsakot šādā 

redakcijā: 
“6.3. saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12. panta otro 
daļu pieņemt lēmumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību un 
septiņu darbdienu laikā nosūtīt to Valsts kasei izpildei;” 
Pamatojums:  
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 11. panta otrā daļa paredz:  
“(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda padomes nolikumu, nosakot kārtību, kādā tiek veikta 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas un izlīdzināšanas fonda darbības 
pārraudzība.” 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12. pants nosaka:  
“(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru 
administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības 
izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām 
pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu. 
(2) Ja pašvaldība nav ievērojusi šā panta pirmajā daļā paredzētajā 
kārtībā noteiktās prasības, Valsts kase, pamatojoties uz attiecīgu 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, noraksta no 
attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem vai no 
dotācijām, kas tai izmaksājamas no izlīdzināšanas fonda, summu, kāda 
nepieciešama citu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.” 
Tātad Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi (tālāk – padome) 
pieņemt lēmumu gadījumos, kad pašvaldības nav ievērojušas Ministru 
kabineta noteikto kārtību par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, 
pilnvaro Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12. panta otrā daļa. 
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12. panta pirmā daļa ietver deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt 
Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā pašvaldības veic 
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 
Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 07.04.2009. noteikumu nr. 300 
“Ministru kabineta kārtības rullis” VIII nodaļai Ministru kabineta 
noteikumu projekts ir izsludināms Valsts sekretāru sanāksmē.  

2) Papildināt noteikumu projekta 13. punktu ar jaunu apakšpunktu, paredzot 
pienākumu padomes sekretariātam publicēt Finanšu ministrijas mājaslapā 
internetā visu padomes sēžu protokolus desmit darbdienu laikā pēc 
padomes sēdes.  
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