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Rezolūcija 

PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETIEM 

 

Aucē, 2013.gada 9.augustā 

 

Saistībā ar fiskālās disciplīnas pasākumiem ieviestais vidēja termiņa valsts 

budžeta ietvars ir vērtējams kā attīstību bremzējošs faktors, kas darbojas pretējā 

virzienā, nekā attīstības plānošanas sasaiste ar finanšu plānošanu. Ieilgusī 

pasaules ekonomiskā krīze ES nevar būt pamats, lai Latvija pārtrauktu savas 

ekonomikas attīstību tuvinoties vismaz ES vidējiem rādītājiem. 

 

Grozījumi Fiskālās disciplīnas likumā, kas uz vairākiem gadiem apturēja vidēja 

termiņa valsts budžeta ietvara pieņemšanu gada pirmajā pusē pēc sarunām ar 

LPS, ir vēdrtējami negatīvi, jo pieņemot ietvara likumu kopā ar gadskārtējo 

budžeta likumu zūd pat tie attīstības finansēšanas elementi, ko Fiskālās 

disciplīnas ikumā paredzētā procedūra pieļāva. Šāda atkāpšanās no procedūras 

tiek izmantota pret pašvaldību iedzīvotāju interesēm, mazinot iespēju sarunās 

panākt pašvaldībām pienācīgu proporciju valsts budžeta ienēmumos. 

 

Pašvaldībām ir saistošas valdības noteiktās prasības attiecībā uz viena gada 

budžetu, taču savas autonomās kompetences jomā tās ir tiesīgas darīt to, kas ar 

likumu nav aizliegts. Tāpēc katra pašvaldība ir tiesīga pieņemt savu vairāku 

gadu budžetu, kas ļautu pamatotāk finansēt teritorijas attīstību un palielinātu 

investoru uzticību slēdzot vairāku gadu līgumus. 

 

Perspektīvā nepieciešams sasaistīt izpildvaras atbildību par plānošanu un 

attiecīgo programmu izpildi ar lēmējvaras atbildību par budžeta sadali un tiesu 

varas atbildību par efektīvu un savlaicīgu likumības nodrošināšanu nekavējot 

attīstības procesus. 

 

LPS kongress aicina Saeimu un valdību: 

1. Īstenot tādu valsts politiku un fiskālās disciplīnas stratēģiju, kas veicina 

ekonomikas izaugsmi un valsts parāda samazinājumu. 

2. Ar 2014.gadu pāriet uz divdaļīgu budžeta gatavošanas procedūru, kad gada 

pirmajā pusē notiek vienošanās ar LPS par pašvaldību daļu un koriģēts trīs 

gadu budžeta ietvars, bet gada otrajā pusē tiek pieņemts budžets kārtējam 

gadam likuma ietvaros. 

3. Lai nodrošinātu pašvaldībām iespēju plānot savu fiskālo disciplīnu un savu 

attīstību, likumā noteikt, ka pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāju ienākuma 



 

 

nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa daļa kopējos valsts nodokļu 

ieņēmumos (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas) trīs gadu laikā 

sasniedz 21%. 

4. Atteikties no centieniem samazināt darbaspēka nodokļu slogu uz pašvaldību 

rēķina un no plāna samazināt pašvaldību ieņēmumus, ieviešot jaunu veselības 

nodokli. 

5. Mainīt pašreizējo kārtību, nosakot ka vēlēšanu cikls, vidēja termiņa 

plānošanas cikls un vidēja termiņa budžeta cikls ir 5 gadi. 

 

LPS aicina pašvaldības: 

 

6. Patstāvīgi iesaistīties fiskālās disciplīnas plānošanā, apvienojot katras 

pašvaldības ilgtermiņa stabilitāti ar mērķtiecīgu ilgtermiņa attīstību. 

7. Ieviest savus vidēja termiņa budžetus, sasaistot attīstības programmas ar 

plānotajām finansēm.  


