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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā 
pašvaldībām 2017. gadā piešķir valsts budžeta 
dotāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām 2017. gadā 
piešķir valsts budžeta dotāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu 
sistēmas pilnveidei”, jo ir šādi iebildumi. 
1. Lūdzam precizēt MK noteikumu 2. punktu un definēt mērķi – kāpēc 
ministrija veic pašvaldību atlasi. 
2. Lūdzam 11. pantu izteikt šādā redakcijā: 
“Valsts budžeta dotācija vienotā apkalpošanas centra uzturēšanai piešķirama 
atbilstoši reālajām pašvaldību uzturēšanas izmaksām 2016. gadā.” 
3. Lūdzam anotācijā atspoguļot VARAM apkopotās pašvaldību uzturēšanas 
izmaksas VPVKAC 2016. gadā. 
 Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka LPS 18.01.2016. vēstulē 
nr. 1220153860/A098 ar VARAM saskaņoja Ministru kabineta noteikumu 
projekta “Kārtība, kādā pašvaldībām 2016. gadā piešķir valsts budžeta 
dotāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla 
izveidei un uzturēšanai” anotācijas tekstu, kurā tika uzsvērts, ka “Valsts 
budžeta dotācija šīm pašvaldībām tiek aprēķināta, pamatojoties uz likumā 
“Par valsts budžetu 2016. gadam” noteikto finansējuma apmēru, kas nesedz 
pašvaldību iesniegto dotācijas pieprasījumu VARAM par uzturēšanas 
izmaksām”. Lai risinātu šo situāciju, 2016. gadā, ņemot vērā piešķirtās valsts 
budžeta dotācijas apjomu, kas 59 pašvaldībām nenodrošina uzturēšanas 
izmaksas 2015. gada līmenī, vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanas 
izdevumus novadu un reģionu attīstības centros aprēķina kā labās prakses 
piemēru, t. i., 15% apmērā no valsts budžeta apjoma nodarbināto atlīdzības 
fonda nodrošināšanai. 
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LPS lūdza VARAM: 
• līdz 2016. gada 1. decembrim apkopot pašvaldību uzturēšanas 
izmaksas VPVKAC 2016. gadā; 
• 2017. gada budžeta pieprasījumā VARAM pieprasīt dotācijas 
palielinājumu anotācijā minētajā finanšu apjomā un sagatavot MK 
noteikumus 2017. gada dotācijas sadalei atbilstoši pašvaldību pieprasījumam. 

Diemžēl 2017. gada uzturēšanas izdevumi atkal paredzēti 15% 
apmērā no valsts budžeta apjoma nodarbināto atlīdzības fonda 
nodrošināšanai, kas neatbilst pašvaldību reālajām uzturēšanas izmaksām. 

Lūdzam iepazīstināt LPS ar apkopotajām VPVKAC uzturēšanas 
izmaksām 2016. gadā. 

LPS ir saņēmusi dažādu veidu priekšlikumus par izmaiņām 
uzturēšanas izmaksu aprēķinos un izdevumu iekļaušanā atskaitēs, tādēļ 
lūdzam VARAM 2017. gada janvārī ieplānot diskusiju LPS par 2018. gada 
valsts budžeta dotācijas apjomu un tās piešķiršanas kārtību. 
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