
 

  Papildu vienošanās pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas 
Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola 

 
 

 
Rīgā                          2008.gada  9.decembrī 

 
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 86.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 

13.pantu un Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.585 "Kārtība, kādā 
Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses" Ministru 
kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas: 
 

1. Ieņēmumi 
2009.taksācijas gadam tiek noteikts:  
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) neapliekamais minimums 90 lati 

mēnesī,  
• nodokļa atvieglojumu apmērs par apgādībā esošu personu 63 lati mēnesī,  
• minimālā alga 180 lati mēnesī, 
• IIN likme 23%, 
• IIN ieņēmumu daļa pašvaldību budžetos  83% apmērā, valsts budžetā 17% 

apmērā, 
• IIN ieņēmumu prognoze pašvaldību budžetā 664 milj. latu apmērā.    

 
 

Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām 323,7 milj. latu apmērā, tajā skaitā: 
• republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – izglītības pasākumiem 321,3 milj. latu 

apmērā. Sadalījumu pa programmām un pašvaldībām nosaka Izglītības un zinātnes 
ministrija; 
• pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 milj. latu apmērā; 
• pašvaldību pasākumiem 1,4  milj. latu apmērā. 

 
 
2. Izdevumi 
Izvērtējot valdības noteikto politiku un ekonomikas stimulēšanas pasākumus, kā arī 

ņemot vērā Ekonomiskās stabilizācijas plānā ietvertos principus un uzdevumus, pašvaldībām 
un valsts pārvaldei uzņemoties solidāru atbildību minēto jautājumu risināšanā, pašvaldības 
apņemas 2009.gadā, salīdzinājumā ar 2008.gadu, būtiski samazināt kopējos izdevumus, tajā 
skaitā darba samaksas fondu vismaz par 15 %.  

 
  
  3. Pašvaldību aizņēmumi  
Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 75 000 000 latu, tajā skaitā 

50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 24 000 000 
latu apmērā investīciju projektiem, kam piešķirts valsts budžeta finansējums 2009.gadā un 
kuru finansiālajam nodrošinājumam nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, kā arī 
1 000 000  pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu īstenošanai un investīciju projektiem, kam piešķirts valsts budžeta 
finansējums 2009.gadā un kuru finansiālajam nodrošinājumam nepieciešams pašvaldības 
līdzfinansējums atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību 



 

finansiālās darbības uzraudzību”.   Pašvaldībām īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu 
vadībai netiek piešķirti.  

 

Noteikt, ka finanšu resursus, kas veidojas no pašvaldību iepriekš ņemto aizņēmumu 
atmaksām, 2009.gadā var izmantot: 

• 2008.gadā noslēgto aizdevuma līgumu, kuros paredzēts aizņēmumu izņemt 
vidējā termiņā, finansiālajam nodrošinājumam 2009.gadā paredzētajā apmērā; 
• citiem mērķiem atbilstoši Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumam. 

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, ja noteiktais 
pašvaldību aizņēmumu palielinājums ir nepietiekams, lai pašvaldības nodrošinātu 
finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un valsts budžeta līdzfinansēto 
investīciju projektu īstenošanai, finanšu ministrs par radušos situāciju nekavējoties informē 
Ministru kabinetu un Saeimu. Finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt pašvaldību aizņēmumu 
palielinājumu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā pēc 
attiecīgās informācijas saņemšanas Saeimā nav iebildusi pret to. 

Puses vienojas turpināt sarunas par visiem šī vienošanās protokolā minētajiem jautājumiem 
un to ietekmi uz pašvaldību budžetiem,  rodot abām pusēm pieņemamus risinājumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto vienošanos, puses apņemas: 

• Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam, sagatavot grozījumus 
likumos un Ministru kabineta noteikumos, kas nodrošinātu Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā noteiktā principa ievērošanu par pašvaldību funkciju un to apjoma atbilstību 
reālajam finansējumam. 

• Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam, atcelt likumos un 
Ministru kabineta noteikumos esošās imperatīvās normas.  

• Izvērtēt iespēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazinājumu 23% apmērā 
attiecināt tikai uz algām zem vidējās mēneša (gada) darba samaksas tautsaimniecībā. 

• Izvērtēt iespēju paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa bāzi. 
• Izvērtēt iespēju pārskatīt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu norēķinu (rēķinu 

apmaksas) kārtību.  
• Ministru kabinets veiks nepieciešamos pasākumus, lai valsts iestādes, kurām ir  

dažāda veida uzņēmējdarbības kontroles  funkcijas, būtiski samazinātu represīvās 
darbības un lielāku uzsvaru veltītu uzņēmēju atbalstam, sekmējot tautsaimniecības 
attīstību. 
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