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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Uzmanību grāmatvežiem! 
 
Pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze 2010.gadam 
jāiesniedz Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 8.oktobrim (pasta zīmogs) 

Finanšu ministrija informēja Latvijas Pašvaldību savienību, ka š.g. 
22.septembrī ministrija izsūtījusi visām pašvaldībām vēstuli par nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozi 2010.gadam.   

Vēstulē ministrija norāda, ka pašvaldībām informācija par nodokļa 
ieņēmumiem nākamajam taksācijas periodam ir jāsniedz, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2002.gada 7.maija noteikumiem Nr.180 „Noteikumi par nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām” (turpmāk Noteikumi). Pagarināts 
ir tikai informācijas iesniegšanas termiņš līdz 2009.gada 8.oktobrim (pasta 
zīmogs). 

Nekustamā īpašuma nodokļa prognozi aprēķina, ņemot vērā šobrīd 
normatīvajos aktos noteiktās normas – aktualizētās kadastrālās vērtības zemei un 
ražošanas ēkām 2010.gadam, nodokļa likmi 1,0 procents no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības un Noteikumu 9.punktā minētos nosacījumus. Novada dome 
iesniedz Finanšu ministrijā apkopoto informāciju par nodokļa prognozēm novadu 
veidojošām teritoriālajām vienībām – novada pilsētām vai pagastiem. Prognozes 
jāiesniedz atbilstoši Noteikumu pielikumam, nosūtot tās arī elektroniskā veidā uz 
adresi baiba.tisenkopfa@fm.gov.lv 

 
BTA valde ir pieņēmusi lēmumu atvēlēt līdz 70 000 latu, lai apmaksātu īpašuma 
apdrošināšanas polises pirmsskolas izglītības iestādēm. Lai gan normatīvie akti 
paredz, ka apdrošināšanas ņēmējs var būt jebkura persona un atlīdzība tiek izmaksāta 
apdrošinātā objekta īpašniekam, tomēr dāvinājuma saņemšanai nepieciešama 
pašvaldības piekrišana. Plašākai informācijai: Andris Sproģis, BTA sabiedrisko 
attiecību speciālists, tālr. 67025070, 29283505. 
 
Valsts kase informē, ka 24.augustā Finanšu ministrijā ir apstiprināts rīkojums, 
saskaņā ar kuru Valsts kasei ir atļauts, pamatojoties uz pašvaldības iesniegtu 
pieprasījumu un tam klāt pievienotu pašvaldības domes lēmumu par valūtas maiņu, 
veikt pašvaldībām iepriekš izsniegtu valsts aizdevumu valūtas maiņu no latiem uz 
eiro. Līdz ar to pašvaldībai, lai mainītu saņemtā valsts aizdevuma nosacījumus, nav 
jāvēršas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles padomē, bet gan Valsts kasē 
jāiesniedz rakstisks pieprasījums par konkrētu aizdevumu valūtas maiņu un 
pieprasījumam klāt jāpievieno attiecīgs pašvaldības domes lēmums par atbalstu 
valūtas maiņai. 
 
11.augustā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts protokola lēmums „Par fiskālās 
disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”, kurā iekļauts arī šāds 
punkts: „Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 58.panta pirmajā 
daļā noteikto, ka jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne vēlāk kā 
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triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās sēdes, atļaut 
pašvaldībām  līdz 2009.gada 1.novembrim nesniegt informāciju par pašvaldību 
plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem turpmākajām divām nedēļām un 
faktiskajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem par iepriekšējām divām nedēļām 
(atskaite par divām nedēļām)”. 
 
Šonedēļ 
 
Pirmdien, 21.septembrī, LPS nosūtīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijai vēstuli, kurā LPS raksta, ka pēc tam, kad minētā komisija noraidīja 
likumprojektu „Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam” (tā saucamo 
pašvaldību „krīzes likumu”) LPS aktīvi iesniegs Saeimas komisijai grozījumus 
likumos, kuru konkrētu normu pildīšana pašvaldībām krīzes laikā nevar būt obligāta. 
Jo aktuālāka šī LPS vēstule kļuva pēc tam, kad ceturtdien, 24.septembrī, „krīzes 
likums” tika noraidīts arī Saeimas plenārsēdē. LPS vēstuli skatiet pielikumā Nr7. 
 
Otrdien, 22.septembrī, notika LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde. Par ES 
struktūrfondiem izglītībā un it īpaši par MK noteikumiem „Noteikumi par darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” 
informēja IZM Struktūrfondu departamenta projektu vadītāja Inga Misiņa. Viņa 
atgādināja, ka no 2008.gada maija līdz 2012.gadam tiek īstenoti projekti par atbalstu 
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos. Šajos 
projektos nekas netiek mainīts – dabaszinātņu un IT skolotāji turpinās saņemt 
stipendijas. Aktivitātē par jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanu un jauniešu 
ar funkcionāliem traucējumiem integrēšanu izglītībā ir apstiprināti 27 projekti, to 
skaitā 18 – pašvaldību un pašvaldību dibinātu iestāžu projekti. Šajā aktivitātē atbalsts 
paredzēts gan jaunām mācību programmām, gan pedagogu papildu atlīdzībai. 
Pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 
kopējais finansējums ir 20 miljoni latu, pēc optimistiskā scenārija to varētu sākt 
īstenot oktobrī, no IZM puses to vadīs Evija Papule. IZM pārskaitīs naudu uz 
pašvaldībām pēc teritoriālām kvotām, un skolotāji varēs pašvaldībās pieteikties 
stipendijām. Atbalsts paredzēts vairākos veidos – gan pedagogiem, kad ir vairāk par 9 
kontaktstundām nedēļā un kas paliek strādāt skolā (šim atbalsta veidam jāizlieto 
vismaz 50% no finansējuma), gan – kam ir mazāk par 9 kontaktstundām nedēļā un 
nepieciešama apmācība, lai sagatavotos citam darbam, pašnodarbinātā vai uzņēmēja 
darbības uzsākšanai. Divas stipendijas vienlaikus nedrīkst saņemt! Plašāku 
informāciju skatiet pielikumā Nr.1. 

Par LPS priekšlikumiem grozījumiem Izglītības likumā informēja LPS 
padomniece izglītības un kultūras jautājumos Olga Kokāne. Komiteja vienojās 
aicināt saeimu papildināt Izglītības likuma 12.pantu ar (22) šādā redakcijā: „(22) 
Pašvaldību saistošajos noteikumos var noteikt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par 
izglītības apguvi pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”. 

Informējot par sociālo drošības tīklu, Olga Kokāne sacīja, ka izglītības jomā MK 
ir atbalstījis finansējuma piešķiršanu izglītības nodrošināšanai bērniem 5-6 gadu 
vecumā un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai skolēnu nogādāšanai skolās no 
apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā. LPS turpinās 
prasīt skolēnu pārvadājumu kompensāciju visām pašvaldībām. Sīkāk skatiet 
pielikumā Nr.3. 
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Komiteja izveidoja sarunu grupas LPS sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju 
un ar Kultūras ministriju. Priekšlikumus sarunu tēmām, lūdzu, sūtiet uz e-pastu 
olga@lps.lv Pirmās sarunas ar IZM notiks 19.septembrī pulksten 11 IZM telpās, 
sarunu grupa pulcējas LPS 4.stāva zālē pulksten 10.     
 
Otrdien, 22.septembrī, notika LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
pirmā sēde pēc pašvaldību vēlēšanām. Tās darba kārtībā bija šādi jautājumi:  

1) Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšana;  

2) valsts budžeta prognozes 2010.gadam; 
3) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””; 
4) Ministru kabineta noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”; 
5) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu””; 
6) Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa 

saistībām”; 
7) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

13.decembra noteikumos Nr.934 „Par izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām””; 

8) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 
18.aprīļa noteikumos Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un 
nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā””. 
 

Par Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku tika 
ievēlēts Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs.  

Komitejas sēdē Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās 
politikas departamenta direktore Daiga Gulbe informēja par makroekonomisko 
situāciju valstī un plānotajām valsts budžeta ieņēmumu prognozēm 2010.gadā. Viņa 
atzīmēja, ka pašvaldību daļā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi nākošajā gadā 
tiek plānoti 576,9 milj. latu apmērā, kas ir par 7,2% mazāk nekā šogad. Nodokļu 
politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas vadītāja Astra Kaļāne informēja, ka 
17.septembrī Saeima noraidīja Ministru kabineta atbalstīto likumprojekta „Grozījumi 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” variantu, līdz ar jautājums par dzīvokļu un 
individuālo dzīvojamo māju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli no nākamā gada 
pagaidām nav aktuāls. Finanšu ministrija gaida tālākus rīkojumus.  

Ministru kabineta noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” paredz būtiskas izmaiņas kārtībā, 
kādā pašvaldības saņem no VZD nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar 
nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu un aktualizācijas sarakstu. Noteikumu 
projektā noteikts, ka pašvaldības turpmāk nepieciešamos datus varēs iegūt divos 
veidos: 1) veicot izmaiņas nodokļa administrēšanas programmatūrā, pašvaldības pašas 
apstrādā un sagatavo nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu 
pamatsarakstu un aktualizācijas sarakstu. Nepieciešamos Kadastra informācijas 
sistēmas datus šim mērķim VZD izsniegs bez maksas; 2) nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu un aktualizācijas sarakstu 
pēc pašvaldības pieprasījuma sagatavo VZD, taču tas ir maksas pakalpojums.  
LPS iebilst pret šo noteikumu projektu.  

Tuvākajā Ministru kabineta sēdē varētu tikt skatīts Ministru kabineta 
noteikumu projekts „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām”. Noteikumi 
nosaka kārtību, kādā pašvaldības var uzņemties ilgtermiņa saistības attīstībai 
nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanai atbilstoši likuma „Par pašvaldību 
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budžetiem” 22.pantam. Noteikumi atļauj pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības 
uzsāktajiem projektiem, kuru ietvaros veikti būvdarbi vai rekonstrukcijas darbi. 
Papildu nosacījumi: pašvaldības domes lēmumā projekts ir noteikts par prioritāru un 
tā finansēšanas modelis līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā ir izvēlētas 
ilgtermiņa saistības. Jāņem vērā, ka noteikumu projekts izdots saskaņā ar likumu „Par 
valsts budžetu 2009.gadam”, līdz ar to būs spēkā tikai līdz 2009.gada 31.decembrim.   

Grozījumi Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumos Nr.934 „Par izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”” paredz, ka detalizētāk tiek 
sadalīta kodu grupa 09.000. Tiek ieviesti jauni apakškodi: pirmskolas izglītība 
(ISCED-97 0.līmenis); pamatizglītības 1.posms – skolēnu apmācība no 1. līdz 6.klasei 
(ISCED-97 1.līmenis); pamatizglītības 2.posms – skolēnu apmācība no 7. līdz 9.klasei 
(ISCED-97 2.līmenis) un vidējā izglītība (ISCED-97 3.līmenis). LPS kategoriski 
iebilst pret šādām izmaiņām. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore 
Ilonda Stepanova pieļāva, ka noteikumi attiecībā uz kodu grupu 09.000 varētu netikt 
mainīti, ja varēs vienoties ar CSP, ka CSP un LPS kopīgi izstrādā metodiku, kā 
detalizētāk sadalīt kopējos pašvaldību izdevumus izglītībai pa izglītības līmeņiem.  

Saeimā tiek skatīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldību finansu 
izlīdzināšanu””, kas paredz grozīt esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, 
piemērojot to vietējām pašvaldībām – republikas pilsētām un novadiem. 
Likumprojekts uzskatāms par pagaidu risinājums, līdz tiks izstrādāts jauns pašvaldību 
finansu izlīdzināšanas likums. Likumprojekts paredz: 

• saglabāt divas pašvaldību grupas – republikas pilsētu pašvaldību grupa, 
novadu pašvaldību grupa. Mainīt finanšu nepieciešamības sadalījumu starp 
grupām, paredzot, ka republikas pilsētu grupas daļa kopējā pašvaldību finanšu 
nepieciešamībā ir 47%, novadu grupas daļa – 53%; 

• katras pašvaldības finanšu nepieciešamības noteikšanai visām pašvaldībām 
izmantot tikai četrus demogrāfiskos kritērijus; 

• kritēriju īpatsvarus, kas noteikti, balstoties uz 2007.gada pašvaldību budžetu 
datiem. Abām pašvaldību grupām noteikt vienādus kritēriju īpatsvarus; 

• izslēgt divus daļēji subjektīvos kritērijus „bērnu skaits bērnunamos, kas 
ievietoti līdz 1998.gadam”, un „iemītnieku skaits pansionātos, kas ievietoti 
līdz 1998.gadam”. Šo iemītnieku finansēšanai noteikt speciālu mērķdotāciju, 
kuras apjomu katru gadu pēc likumā noteiktās kārtības nosaka Ministru 
kabinets; 

•  visām pašvaldībām noteikt vienādu neizlīdzināmo apakšējo robežu 
(95 procenti no finanšu nepieciešamības) pēc kuras aprēķina nepieciešamās 
dotācijas no izlīdzināšanas fonda apjomu katrai pašvaldībai. 

Salīdzinot pašvaldību ieņēmumus pēc izlīdzināšanas atbilstoši šobrīd spēkā esošajam 
aprēķina algoritmam un atbilstoši sagatavotā likumprojekta noteikumiem, ir virkne 
pašvaldību, kuru finansiālā situācija izlīdzināšanas sistēmas izmaiņu rezultātā 
pasliktināsies. Lai šāda situācija neveidotos, LPS iesniegusi priekšlikumu Saeimas 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 
papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu pantu, kas paredzētu papildu dotāciju 
tām pašvaldībām, kurām ieņēmumi pēc izlīdzināšanas atbilstoši likumprojekta 
noteikumiem salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošo aprēķina algoritmu samazinātos. 
Pēc LPS aprēķiniem, šādam mērķim būtu nepieciešami 9,2 milj. latu.  

Lāsma Ūbele, lasma.ubele@lps.lv 
 

Trešdien, 23.septembrī, LPS nosūtīja Ministru prezidentam vēstuli, kurā informēja, 
ka 22.septembrī kopīgajā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Valsts 
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pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā tika izskatīts likumprojekts „Grozījumi 
likumā „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu”” otrajam lasījumam, tika atbalstīts 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iesniegtais priekšlikums par papildu valsts 
budžeta dotāciju. Veidojot 2010.gada valsts budžetu, LPS lūdz ņemt vērā šo 
informāciju un budžetā paredzēt papildu nepieciešamo finansējumu dotācijas 
pašvaldībām nodrošināšanai. LPS vēstuli Ministru prezidentam skatiet pielikumā 
Nr.4. 
 
Trešdien, 23.septembrī, LPS notika Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu 
asociācijas (LPSAIA) valdes sēde. 
 
Piektdien, 25.septembrī, notika LPS un Finanšu ministrijas sarunas, kurās tika 
izskatīti ar 2010.gada budžeta projektu veidošanu saistīti jautājumi:  
• iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, indikatīvā 

informācija par dotācijām/mērķdotācijām pašvaldībām. Ministru kabineta 
noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”;  

• pašvaldību finanšu izlīdzināšana: 2010.gada valsts budžeta projektā paredzētās 
dotācijas/ mērķdotācija saistībā ar Saeimā skatīto likumprojektu „Grozījumi 
likumā „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu””; 

• pašvaldību aizņēmumi un galvojumi. Ilgtermiņa saistības; 
• ES fondu apguve (t.sk. problēmas ar valsts budžeta līdzfinansējuma daļas 

nodrošināšanu); 
• sociālā tīkla finansējuma atvēršana.  

Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta 
direktore Daiga Gulbe informēja, ka pašvaldību daļā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi 2010.gadā tiek plānoti 576,9 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 
2009.gada precizēto nodokļa ieņēmumu prognozi – 621,7 milj. latu – ir par 7,2% 
mazāk. Prognoze veikta, pieņemot, ka arī nākošajā gadā minimālā alga ir 180 latu, 
neapliekamais minimums – 35 lati un nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts un 
pašvaldību budžetu saglabājas 17% – 83%. Viņa arī pastāstīja, ka ir plānots paplašināt 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi un grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” tiks iekļauti 2010.gada valsts budžeta likumprojektu pavadošajā 
likumprojektu paketē. Ja Saeima atbalstīs plānotos grozījumus likumā, tad papildu 
varētu tikt iekasēts 49,1 milj. latu. Tikšanās laikā gan Finanšu ministrijas pārstāvji 
atzīmēja, ka, visticamāk, pašvaldību ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
nebūs lielāki kā šobrīd prognozēts, jo papildu ieņēmumu gadījumā tiks mainīts 
nodokļa sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem. Abas puses 
vienojās, ka turpinās sarunu par šo jautājumu nākošajā tikšanās reizē.  

Finanšu ministrija, atsaucoties uz Valsts kontroles ziņojumu „Par Latvijas 
Republikas 2008.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem 
valsts budžeta ieņēmumu daļu”, norādīja, ka Valsts kontrole uzdevusi ministrijai 
pilnveidot iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanas sistēmu. Valsts kontroles 
ziņojumā norādīts: lai nodrošinātu efektīvu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu 
resursu izlietojumu, mazinātu nodokļu maksātājam administratīvo slogu, Finanšu 
ministrijai izvērtēt iespēju rosināt normatīvo aktu grozījumus, nosakot, ka visi 
nodokļu maksātāji iedzīvotāju ienākuma nodokli iemaksā Valsts kases sadales kontā 
un, ka visas pašvaldības, tai skaitā Rīgas, Ventspils un Liepājas Domes nodokli saņem 
no Valsts kases sadales konta. LPS un Finanšu ministrija vienojās, ka šo jautājumu 
ministrija pārrunās atsevišķi ar Rīgas, Ventspils un Liepājas pašvaldībām – 
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pašvaldībām, ar kurām Finanšu ministrija noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību.  

Attiecībā par nekustamā īpašuma nodokli finanšu ministrs Einārs Repše 
norādīja, ka grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli varētu tikt virzīti 
atkārtoti, taču tas būs atkarīgs no koalīcijas partiju attieksmes. Šobrīd Finanšu 
ministrija ir nosūtījusi pašvaldībām vēstuli ar lūgumu sniegt nodokļa ieņēmumu 
prognozi nākamajam taksācijas periodam līdz š.g. 8.oktobrim, pamatojoties uz MK 
07.05.2002. noteikumiem Nr.180 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām”. Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes 
aprēķinam jāņem vērā normatīvajos aktos noteiktās normas – aktualizētās kadastrālās 
vērtības zemei un ražošanas ēkām 2010.gadam, nodokļa likme 1,0 procents no 
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un iepriekš minēto MK noteikumu 9.punktā 
minētie nosacījumi. Ja tomēr Saeima atbalstīs dzīvokļu un individuālo dzīvojamo 
māju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli no nākamā gada, tad šie papildu 
nodokļa ieņēmumi netiks ņemti vērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā.  

Saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli sarunās tika aktualizēts arī jautājums par 
MK noteikumu projektu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”. Noteikumu projekts paredz, ka no 2010.gada 
Valsts zemes dienests (VZD) izsniegs pašvaldībām nevis nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu un aktualizācijas sarakstu, 
bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas informāciju, kas var būt 
gan minētie saraksti, gan Kadastra informācijas sistēmas. Iecerēts, ka turpmāk 
pašvaldības, veicot izmaiņas nodokļa administrēšanas programmatūrā, pašas apstrādā 
un sagatavo nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu un 
aktualizācijas sarakstu. Kadastra informācijas sistēmas datus, pamatojoties uz kuriem 
var sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu 
pamatsarakstu un aktualizācijas sarakstu, VZD izsniegs bez maksas. Ja pašvaldībai 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu 
pamatsarakstu un aktualizācijas sarakstu nav iespējams apstrādāt un sagatavot no 
tiešsaistē saņemtiem Kadastra informācijas sistēmas datiem, tad tos pēc pašvaldības 
pieprasījuma sagatavos VZD, taču par maksu. VZD ģenerāldirektore A. Kveska 
minēja, ka tie varētu būt 3 santīmi par vienu objektu. Šobrīd noteikumu projekta 
tālāka virzība ir apturēta un tiks rīkotas sarunas starp Tieslietu ministriju, VZD un 
LPS par tālāko rīcību.  
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzstāja, ka 2010.gadā ir jāsaglabā līdzšinējā 
kartība un izmaiņas varētu stāties spēkā tikai no 2011.gada, tādējādi dodot laiku 
pašvaldībām sagatavoties jaunajiem nosacījumiem.  

Par mērķdotāciju/ dotāciju no valsts budžeta pašvaldībām apmēriem skaidrības 
pagaidām nav, ministrijas vēl strādā pie saviem budžetiem. Finanšu ministrijas valsts 
sekretāra vietniece budžeta jautājumos Baiba Bāne vien atzīmēja, ka mērķdotācijas 
pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām, salīdzinot ar 2009.gadu, 
nav plānots samazināt.  

Runājot par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas jautājumu, Finanšu ministrijas 
pārstāvji pauda viedokli, ka neatbalsta LPS iesniegto priekšlikumu Saeimas Budžeta 
un finanšu (nodokļu) komisijai par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par pašvaldību 
finansu izlīdzināšanu”” Pārejas noteikumu papildināšanu ar jaunu punktu, kas 
paredzētu papildu dotāciju tām pašvaldībām, kurām ieņēmumi pēc izlīdzināšanas 
atbilstoši likumprojekta noteikumiem salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošo aprēķina 
algoritmu samazinātos. Finanšu ministrija ierosina atbalstīt tās pašvaldības, kurām ir 
mazākie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju. Dotācijas apmērs būtu atkarīgs no valsts 
budžeta iespējām.  
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Likumprojektā ir paredzēta speciāla mērķdotācija pašvaldību bērnunamiem un 
pansionātiem par iemītniekiem, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim. 
Mērķdotācijas apjomu aprēķina pamatojoties uz ministrijas, kas atbildīga par sociālās 
aprūpes jautājumiem, datiem par bērnu skaitu pašvaldību bērnunamos un iemītnieku 
skaitu pašvaldību pansionātos, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, un 
Ministru kabineta noteiktiem normatīviem par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku 
pansionātā. Šīm mērķim nākamā gada budžetā nepieciešami apmēram 3,3 milj. latu. 
Finanšu ministrija apliecināja, ka šī summa ir iekļauta budžeta pieprasījumu sarakstā, 
taču pagaidām budžeta projektā tā nav iestrādāta. 

Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors Aleksandrs 
Antonovs, atbildot uz jautājumu par valsts budžeta līdzfinansējuma daļas 
nodrošināšanu struktūrfondu projektiem, norādīja, ka panākta vienošanās, ka 
projektiem, par kuriem ir noslēgti līgumi, vai projektiem, kuri ir tikai iesniegti, 
„spēles noteikumi” netiks mainīti un valsts budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts. 
Jautājums par jauno projektu uzsaukumiem paliek atklāts.  

Nākamās sarunas ar Finanšu ministriju varētu notikt jau pēc nedēļas.  
Lāsma Ūbele, lasma.ubele@lps.lv  

Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Otrdien, 29.septembrī, pulksten 9 LPS 3.stāva zālē notiks LPS sarunas ar 
Starptautisko Valūtas fondu. 
 
Otrdien, 29.septembrī, pulksten 11 IZM 2.stāva Lielajā zālē notiks LPS un IZM 
sarunas. LPS sarunu grupa pulcējas LPS 1.stāva sarunu telpā pulksten 10. Sarunu 
plānotā darba kārtība: 

1. LPS un IZM sarunu tēmu un laika grafika apstiprināšana 
2. Principa „nauda seko bērnam” ieviešanas gaita 
3. Investīcijas izglītības sistēmā 
4. Reformu gaita profesionālajā izglītībā un skolu tīkla optimizācijas jautājumi 

kopumā 
5. Interešu izglītības politika (t.sk. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki)  
6. Informācija pa ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna koordinēšanu.  

 
Otrdien, 29.septembrī, pulksten 10.00 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā: 
1. Latvijas stratēģiskās attīstības plāna krīzes situācijai uzdevumi pašvaldībām.  
Ziņo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības plānošanas 
uzraudzības departamenta direktors Artis Grīnbergs. 
2. Valsts pārvaldes funkciju audita rezultāti un pašvaldības  
Ziņo LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis. 
3. Pašvaldību atbalsts mājražošanai un vietējam produktam. 
Ziņo Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta Pārtikas 
pārstrādes nodaļas vadītāja Arlita Sedmale un Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus 
departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākais 
referents Intars Eglītis. 
4. Sarunu grupu izveide gadskārtējām sarunām ar RAPLM, Vides ministriju, 
Zemkopības ministriju. 
Ziņo LPS padomnieks Jānis Piešiņš  
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Otrdien, 29.septembrī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Tehnisko 
problēmu komitejas sēde. Darba kārtībā: 

1. Par likumprojektu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 
(Ziņo: B. Otersons – LPS padomnieks, līdzziņo Vides ministrijas atbildīgās 
amatpersonas); 

2. Par precizēto likumprojektu „Būvniecības likums” un  
Vispārīgiem būvnoteikumiem;  
(Ziņo: B.Otersons – LPS padomnieks); 

3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Sabiedriskā transporta  
pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un 
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtību”; 
 (Ziņo: A.Salmiņš – LPS padomnieks); 

4. Par Transportlīdzekļu dinamisko parametru notikumu reģistratoru  
„Supervisors". 

5. Dažādi. 
 
Trešdien, 30.septembrī, pulksten 10 viesnīcas „ Wolmar ” konferenču zālē, Tērbatas 
ielā 16A, Valmierā, Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija aicina                             
Pierīgas un Vidzemes pašvaldību darba devējus – pašvaldību vadītājus, vietniekus, 
izpilddirektorus, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus                             
piedalīties  Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas un sadarbības partneru     
LDDK un LBAS organizētajā konferencē „SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN 
SOCIĀLĀ DIALOGA VEIDOŠANA ILGTSPĒJĪGAS  EKONOMISKĀS 
ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANAI VIETĒJĀ LĪMENĪ”. 

Konference notiek projekta „Iedzīvotāju un institūciju izglītošana darba 
tiesisko attiecību jomā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un līdzsvarotas 
ekonomikas attīstībai Latvijas reģionos” ietvaros. Konferences darba kārtībā: 
Ekonomikas ministrijas un RAPLM pārstāvju, Ekonomikas prognožu centra vadītājas, 
akadēmiķes Raitas Karnītes un LDDK prezentācijas. Konferences gaitā tiks godināti 
Pierīgas un Vidzemes reģionu labākie darba devēji. Pilnu darba kārtību skatiet 
pielikumā Nr.8.  

Dalība konferencē jāpiesaka pa e-pastu: lpdda@rrp.lv, tel. 67213271, 
mob.26466804 .    
 
LPS nesaskaņo 
 

• Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība 
finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības 
līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem 
aprēķiniem sniegšanai” (Pielikums Nr.5) 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā 
nosaka zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķina zaudējumus, kas 
radušies, ierīkojot un lietojot gājēju celiņus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslā” (VSS-1327) (Pielikums Nr.6) 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
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Ceturtdien, 24.septembrī, valsts sekretāru sanāksme nenotika. Nākamā sanāksme 
notiks ceturtdien, 1.oktobrī. 
  
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 22.09.2009., Nr.150: 
Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku 
Ministru kabineta rīkojums Nr.635 
 

LV, 23.09.2009., Nr.151: 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.997 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1062 
 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 
Ministru kabineta rīkojums Nr.639 (nauda Alūksnes rajona pašvaldībai) 
Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā 
Ministru kabineta rīkojums Nr.638 (nauda nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centru projektiem)   
 

LV, 25.09.2009., Nr.153: 
Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1068 
Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1071 
Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības 
teritoriju un to izveidošanas kārtību 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1072 
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  

Ceturtdien, 24.septembrī, Briselē notika ES Reģionu komitejas Teritoriālās 
kohēzijas politikas komisijas sēde, kurā diskutēja par Kohēzijas politikas nākotni. No 
Latvijas pašvaldību delegācijas ES RK sēdē piedalījās Grobiņasnovada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Neimanis, Skrundas novada domes priekšsēdētāja 
Nellija Kleinberga un Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa. Latvijas 
delegācijas pārstāvji bija iesnieguši vairākus grozījumus komisijas atzinuma 
projektam par tematu “Ilgtspējīga nākotne transportam – ceļā uz integrētu, uz 
tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu”. Latvijas pārstāvju iesniegtos 
grozījumus sēdē aizstāvēja Jānis Neimanis. Komisija pieņēma šādus Latvijas 
pārstāvju iesniegtos grozījumus: 1) papildināja atzinuma 10.punktu ar prasību, ka 
dažāda veida transporta infrastruktūru integrācijas veicināšanai vajadzīga atbilstošu 
risinājumu koordinēšana un saskaņotības nodrošināšana gan TEN-T ietvaros, gan arī 



 10

finansēšanas prioritāšu noteikšana ERAF un Kohēzijas fonda ietvaros; 2) aiz 
10.punkta iekļāva prasību, ka komisija lūdz turpināt ES finansēšanas procedūru 
vienkāršošanu, un uzskata, ka valstu un ES finansēšanas programmas ir jāsaskaņo; 3) 
aiz 11.punkta iekļāva jaunu punktu, ka komisija pieprasa Baltajā grāmatā par 
transportu paust stingru politisku signālu, gaidot ES budžeta pārskatīšanu, lai ES 
turpmākie finanšu līdzekļu asignējumi transporta nozarei atbilstu ES tālejošajiem 
mērķiem, un otrādi; 4) papildināja atzinuma 15.punktu ar prasību, ka būtu vajadzīgs 
lielāks skaits tādu programmu kā pašreizējā programma “Jūras maģistrāles”, ņemot 
vērā šo programmu ieguldījumu ES transporta un teritoriālās kohēzijas mērķu 
sasniegšanā.    

LPS domes 2009.gada 16.septembra sēdē apstiprinātie Latvijas pašvaldību pārstāvji 
Eiropas Savienības Reģionu komitejā:  

Informācija par Latvijas pašvaldību delegāciju ES Reģionu komitejā pastāvīgi ir 
atrodama šeit: 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ES_Regionu_komiteja/RK_Latvijas_delegacija/ 

Līdz 2010.gada februārim ir spēkā iepriekšējais delegācijas sastāvs. 

5.-8.oktobrī Briselē norisinās ikgadējās OpenDays jeb Reģionu atvērto durvju 
dienas. Reģistrējieties semināriem šajā mājas lapā: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/reg_frame.cfm  
Semināri ir bez maksas. LPS arī šogad piedalās kā oficiālais OpenDays partneris. 
Šoreiz Latviju no LPS puses pārstāvēs Daugavpils (LV) un Zarasai (LT) ilgtermiņa 
pārrobežu sadarbības piemērs.   

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  

 
Dažādi  

Pārstāvis Aizvietotājs 
LPS priekšsēdis, Ventspils novada domes 
deputāts Andris Jaunsleinis 

Ogres novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Bartkevičs 

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Ainārs Šlesers 

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju 
Leonīds Salcevičs 

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs 
Inesis Boķis 

Liepājas pilsētas domes deputāts Guntars 
Krieviņš 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
pirmo vietnieks Jānis Vītoliņš 

Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra 
Rassa 

Skrundas novada domes priekšsēdētāja 
Nellija Kleinberga 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs 

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere 

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Neimanis 

Balvu novada domes priekšsēdētāju Jānis 
Trupovnieks 
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Nolūkā informēt attiecīgo valstu pārstāvniecības Latvijā, lūdzam pašvaldības sniegt 
informāciju par aktualitātēm sadarbībā ar Beļģiju un Šveici, nosūtot to pa e-pastu 
(zane.duze@lps.lv) vai faksu (+371 67212241).    
 
Paziņojums par ERAF projektu iesniegumu iesniegšanu 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.842 "Grozījumi 
Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības 
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000""" ("LV", 135 (4121), 26.08.2009.) Vides ministrija izsludina 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātas projektu iesniegumu atlases 2.kārtu. 

Projektu iesniegumu atlases 2.kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums ir 29 817 729 LVL. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Vides ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25 vai pa 
pastu no 01.09.2009. līdz 30.11.2009. plkst.17:00. 

Papildu informācija pieejama Vides ministrijas mājas lapā: 
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=5815  
 
2009.gada oktobrī Vides ministrija plāno izsludināt nākamo projektu konkursu 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. 
Papildu informācija ir pieejama Vides ministrijas mājas lapā 
http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=9278.  
 
LPS aicina pašvaldības informēt iedzīvotājus, ka, lai veicinātu nodarbinātības un 
darba tirgus attīstību, 13. un 14.novembrī Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, pirmo reizi notiks nodarbinātības un profesionālās izaugsmes izstāde “Darbs 
un karjeras iespējas”. Izstādi organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un interneta portālu “CV Online”. Plašāk 
ar izstādes tematiku un pasākumiem var iepazīties www.bt1.lv/dki. 
 
Līdz 2. oktobrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs 30.09.2009.) VKKF 
pieņem pieteikumus mūža stipendiju programmā. Informācija ir pieejama: 
http://www.kkf.lv/#94 
 
7.oktobrī pulksten 9.30 LIAA telpās, Pērses ielā 2, Rīgā, LIAA aicina uz semināru 
„Eiropas Komisijas Vides prasību ievērošanas palīdzības programma MVU 
(ECAP)”. Plašāku informāciju un pieteikuma veidlapu skatiet šeit: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/seminars_eiropas_komisijas_vid/  
 
Eiropas Savienības fondu mājas lapā www.esfondi.lv tiek ievietoti dažādi skaidrojoši 
materiāli par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem. Ar 
jaunāko informāciju varat iepazīties http://www.esfondi.lv/page.php?id=613 
 
Pielikumi 
Nr.1 – IZM prezentācija par ES struktūrfondiem izglītībā; 
Nr.2 – LPDDA 30.septembra konferences darba kārtība; 
Nr.3 – sociālā drošības tīkla finansējums izglītības jomā; 
Nr.4 – LPS vēstule Ministru prezidentam par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām; 
Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, 
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publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un 
ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”; 
Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un 
aprēķina zaudējumus, kas radušies, ierīkojot un lietojot gājēju celiņus Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” (VSS-1327); 
Nr.7 – LPS vēstule Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai sakarā ar 
likumprojekta „Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam” (tā saucamā 
pašvaldību „krīzes likuma”) noraidīšanu;  
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 


