Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2003.gada domstarpību un vienošanās
PROTOKOLS
Rīgā

2003.gada 12.februārī

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 86.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
13.pantu un Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumiem Nr.460 "Kārtība, kādā
Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses" Ministru
kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas:
I. Pašvaldību pamatbudžets
1. Ieņēmumi
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Puses vienojas:
Garantējot ar valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognozes izpildi katrai pašvaldībai, tai nodokļa summai, kura tiek saņemta centralizēti ar
Valsts kases starpniecību, un pie noteikuma, ka tiek saglabāts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekamais ieņēmumu minimums, pašvaldību ieņēmumus no nodokļiem 2003.gadā
prognozēt 284,41 milj. latu apmērā, t.sk.:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis ne mazāk kā
t.sk.:
Valsts kases sadales kontā
tieši Rīgas domes budžetā
tieši Liepājas pilsētas budžetā
tieši Ventspils pilsētas budžetā

239,17 milj. latu
125,95 milj. latu
102,51 milj. latu
5,85 milj. latu
4,86 milj. latu

nekustamā īpašuma nodoklis

43,44 milj. latu

t.sk.:
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

23,54 milj. latu
19,90 milj. latu

iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Kopā nodokļu ieņēmumi

1,80 milj. latu
284,41 milj. latu

Tām pašvaldībām, kuras ar Finanšu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību savā teritorijā, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa prognoze tiek noteikta saskaņā ar šo pašvaldību un Finanšu ministrijas vienošanās
protokolu (likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 7.panta ceturtā daļa).
Nenodokļu ieņēmumi pašvaldībās
Kopā nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Kopā nodokļu un nenodokļu ieņēmumi,
ieskaitot maksas pakalpojumus

26,30 milj. latu
310,71 milj. latu
29,60 milj. latu
340,31 milj. latu
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1.2. Dotācijas no valsts budžeta
Puses vienojas:
Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:
Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai
Kopā
Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt dotāciju no valsts budžeta
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Pavisam kopā

0,28 milj. latu
0,25 milj. latu
0,53 milj. latu

7,15 milj. latu
7,68 milj. latu

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt dotāciju no valsts budžeta
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

8,14 milj. latu
(7,15 milj. latu + 0,99 milj. latu**)
Pavisam kopā
8,67 milj. latu

**Nepieciešamā kompensācija, kas nodrošina minimālās darba algas paaugstināšanu
2911152(1) – 1917952(2) = 993200
(1)
Pašvaldībām nepieciešamais kompensācijas apjoms minimālās darba algas paaugstināšanas
nodrošināšanai.
(2)
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms, kas saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" tiek ieskaitītas pašvaldību budžetos.
1.3. Mērķdotācijas no valsts budžeta
Puses vienojas:
Paredzēt mērķdotācijas pašvaldībām izglītības pasākumiem no valsts budžeta
121,85 milj. latu apmērā, ja darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir
noteiktas 24,09 % apmērā, t.sk.:
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu
darba
samaksai
un
valsts
sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām

87,29 milj. latu

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

3,90 milj. latu

pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

1,20 milj. latu

pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

0,22 milj. latu
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pašvaldību
speciālajām
pirmsskolas
iestādēm,
internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām,
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem
t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām
t.sk. nepedagoģiskā personāla minimālās darba
algas palielināšanai

23,32 milj. latu
12,17 milj. latu
0,54 milj. latu

pašvaldību
izglītības
iestādēs
piecgadīgo
un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

5,92 milj. latu

Kopā izglītības pasākumiem

121,85 milj. latu

Pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un
administratīvo teritoriju izpētei
Kopā
Kopā ar mērķdotācijām izglītības pasākumiem

0,35 milj. latu
0,16 milj. latu
0,51 milj. latu
122,36 milj. latu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta lēmuma Nr.34 4.§:
- Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija
pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" ir paredzēti
2861452 lati, t.sk. šo pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai 696352 lati;
- Kultūras ministrijas 2003.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija pašvaldību izglītības
iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" ir paredzēti
5806454 lati, t.sk. šo pedagogu darba reformas nodrošināšanai 1178462 lati.
Pārējās mērķdotācijas:
Ministru kabineta viedoklis:
Administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai
Investīcijām
Kopā
Pavisam kopā
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Dalībnieku izmaksām XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
Administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai
Investīcijām:
t.sk. novadu pašvaldībām
pārējām pašvaldībām
Kopā
Pavisam kopā
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* Saskaņā ar Somijas un Latvijas kopīgi veikto 2002.gada pētījumu kopējās izmaksas pēc
teritoriālplānojumiem ir 7,46 milj. latu:
5 plānošanas reģionu plānojumi –
katram 50000 latu
14 rajonu plānojumi –
katram 40000 latu
4 lielpilsētu ģenerālplāni + 10 detālplānojumi –
katrai 40000 latu
20 citām pilsētām ģenerālplāni un 2 detālplānojumi –
katrai 20000 latu
20 novadu plānojumi + novadā ietilpstošas pilsētas
ģenerālplāns + 2 detālplānojumi –
kopā katram novadam 25000 latu
400 pagastu plānojumi + 2 ciemu ģenerālplāni –
katram pagastam 15000 latu
Saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (akceptēts Ministru
kabineta 2002.gada 3.septembra sēdē Nr.37 46.§) Finanšu ministrijai paredzēt 2003.gada
valsts budžetā – 4618353 latus (ar 2003.gada 1.septembri) attiecīgā sadalījumā Izglītības un
zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Labklājības ministrijas
budžetā un mērķdotācijām pašvaldībām.
Ministru kabineta viedoklis:
Grozījumu likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” izstrādes laikā, Izglītības un
zinātnes ministrijai sagatavot izskatīšanai priekšlikumus par pedagogu darba samaksas
paaugstināšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra sēdē nolemto (prot. Nr.58 2.§
1.3.1.apakšpunkts) Kultūras ministrijai 2003.gadā ir atbalstīts finansējums 2 milj. latu apmērā
XXIII Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, t.sk. arī finansējums pašvaldībām šo svētku
nodrošināšanai.
Puses vienojas:
Lai 2003.gadā nodrošinātu pašvaldību investīciju projektiem no valsts budžeta
piešķirtā finansējuma apmēru 2002.gada līmenī (14,68 milj. latu), izstrādājot grozījumus
likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam”, paredzēt tajā kā prioritāti finansējumu pašvaldību
investīciju projektu realizācijai.

1.4. Pašvaldībām investīciju projektu realizācijai
Puses vienojas:
Eiropas Savienības finansēto pašvaldību projektu (ISPA un
PHARE) realizācijai
t.sk.: līdzfinansējums
ārvalstu finanšu palīdzība
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izveidei
Kopā

10,75 milj. latu
1,03 milj. latu
9,72 milj. latu
0,50 milj. latu
11,25 milj. latu

2. Izdevumi
Puses vienojas:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām 2003.gadam kopējo minimālo
finanšu nepieciešamību noteikt ne mazāku kā 245,96 milj. latu.
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II. Pašvaldību speciālais budžets

Puses vienojas:
Prognozēt pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus 38,02 milj. latu apmērā,
t.sk.:
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa
privatizācijas fondā*
autoceļu (ielu) fondā
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem
pārējie ieņēmumi
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Kopā
* Prognozē nav iekļauti iespējamie ieņēmumi no varbūtējās lielo objektu privatizācijas (SIA
"Lattelekom", a/s "Ventspils nafta", a/s "Latvijas Krājbanka").
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Veikt grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", paredzot Valsts
autoceļu fondam ne mazāk kā 70 % no nodokļa ieņēmumiem, t.sk. palielinot finansējumu
Latvijas lauku ceļu sakārtošanas un attīstības programmai.

Ministru kabineta viedoklis:
Grozījumu likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” izstrādes laikā, Satiksmes
ministrijai sagatavot izskatīšanai Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus par
grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”.
III. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

Puses vienojas:
Neveikt grozījumus likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" līdz administratīvi
teritoriālās reformas beigām.
Līdz administratīvi teritoriālās reformas beigām saimnieciskajam gadam pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veikt atsevišķi katrai no iepriekšējā saimnieciskajā gadā
jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai pašvaldībai un kopējo dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) vai iemaksu PFIF aprēķināt kā atsevišķu
dotāciju un iemaksu summu. Jaunizveidoto pašvaldību dotācijas un iemaksas aprēķināšanas
kārtību noteikt Ministru kabineta noteikumos "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2003.gadā".

IV. Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi
Ministru kabineta viedoklis:
Lai realizētu valsts investīciju programmu projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām
iespēju arī pašām investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā un garantētu
iespēju saņemt īstermiņa aizdevumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paredzēt
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ikgadējo pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugumu 15,28 milj. latu apmērā, t.sk.
1 milj. latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai. Paredzēt pašvaldību
sniegto galvojumu maksimālā apjoma pieaugumu 9 milj. latu apmērā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai realizētu valsts investīciju programmu projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām
iespēju arī pašām investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā un garantētu
iespēju saņemt īstermiņa aizdevumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paredzēt
ikgadējo pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugumu 29 milj. latu apmērā, t.sk.
1 milj. latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai. Paredzēt pašvaldību
sniegto galvojumu maksimālā apjoma pieaugumu 9 milj. latu apmērā.
Puses vienojas:
Paredzēt likumprojektā par valsts budžetu 2003.gadam atsevišķu pantu par Rīgas
domes ilgtermiņa aizņēmumu, kurā būtu noteikts, ka Rīgas domei tiek atļauts ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu no komercbankām 28 milj. latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.
Lai neapturētu ekonomiskās un sociālās attīstības pasākumus, pašvaldību aizņēmumu
kopējais palielinājums 29 milj. latu apmērā tiks izskatīts kā prioritāte, izstrādājot grozījumus
likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam”.

V. Nepieciešamais finansējums normatīvo aktu izpildei
5.1. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām 0,34 milj. latu
apmērā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. un 67.panta izpildei, kas paredz jaunu funkciju
rajona un republikas pilsētu pašvaldībām – koordinēt bērnu tiesību aizsardzību savā teritorijā.
Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un
gādāt par iedzīvotāju izglītību ir pašvaldību pastāvīgā funkcija, kuras izpilde tiek nodrošināta
no attiecīgās pašvaldības budžeta. Bērnu tiesību aizsardzības likumā iekļautie pasākumi tiek
realizēti no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļiem Bērnu tiesību aizsardzības
valsts programmas un Valsts bērna tiesību aizsardzības centra ietvaros. Bērnu tiesību
aizsardzības likums ir spēkā no 1998.gada 22.jūlija.

5.2. Puses vienojas:
Kopā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2003.gadam” Ministru kabinets iesniedz
grozījumus “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, papildinot likuma pārejas
noteikumus ar 8 punktu, kurā būtu noteikts, ka šī likuma 35.panta pirmā daļa un trešā daļa
stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

5.3. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta dotāciju ne mazāk kā 0,42 milj. latu apmērā mazajām
ostām.
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Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 16.decembra sēdē (prot. Nr.57 2.§ 9.punkts)
nolemto, Satiksmes ministrijas pieteikto prioritāro pasākumu "Mazo ostu atbalstam – valsts
īpašuma uzturēšanai mazajās ostās" tiks lemts kontekstā ar konkrētajiem mazo ostu investīciju
projektiem.

5.4. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2002.gada 5.jūnija
rīkojumu Nr-101 "Par grozījumu Latvijas būvnormatīvā LBN-403 "Namīpašumu sanitārās
kopšanas noteikumi"" ir svītrots šo normatīvu 2.1.apakšpunkts, kas paredz namīpašnieku
pienākumus nodrošināt namīpašumu piegulošo teritoriju sanitāro tīrību. Tā rezultātā
palielināsies pilsētu pašvaldību izdevumi un nepieciešamība paredzēt finansējumu
23,0 milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
Tieslietu ministrijai, Vides ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2002.gada 5.jūnija rīkojumu Nr-101 "Par
grozījumu Latvijas būvnormatīvā LBN-403 "Namīpašumu sanitārās kopšanas noteikumi"" un,
ja nepieciešams, ierosināt Vides ministrijai atcelt šo rīkojumu.

5.5. Puses vienojas:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 13.janvāra sēdē (prot. Nr.2 3.§ 1.punkts)
akceptētajiem 2003.gada prioritārajiem pasākumiem, Ekonomikas ministrijai 2003.gadā
paredzēt finansējumu 0,05 milj. latu apmērā projekta "Vienota tūrisma informācijas centru
tīkla izveide" realizācijai.

5.6. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nepieciešams paredzēt finansējumu Vides ministrijai Valsts investīciju programmas
2003.gadam ietvaros reģionālo tūrisma objektu norāžu sistēmas izveidošanai 0,23 milj. latu
apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
Finansējumu izskatīt esošā budžeta ietvaros.

5.7. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai izpildītu Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.610 "Higiēnas
prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības
iestādēm", paredzēt nepieciešamo finansējumu 50,58 milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
2003.gada valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestos" nav paredzēti līdzekļi
Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" normu
ieviešanai. Veselības ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus šajos noteikumos.
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5.8. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai izpildītu Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.596 "Higiēnas
prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas", paredzēt
nepieciešamo finansējumu 1,37 milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
2003.gada valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestos" nav paredzēti līdzekļi
Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" normu ieviešanai. Veselības
ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus šajos noteikumos.

5.9. Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Saskaņā ar likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"
pārejas noteikumu 3.punktu paredzēt likuma ieviešanai nepieciešamo finansējumu
2003.gadam.
Ministru kabineta viedoklis:
2003.gada valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestos" nav paredzēti līdzekļi
likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" ieviešanai. Īpašu
uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātam sagatavot attiecīgus grozījumus
likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" pārejas noteikumu
3.punktā.

VI. Finansējums valsts un pašvaldību kultūras institūcijām

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
No Valsts investīciju programmas 2003.gadam paredzēt investīcijas Kultūras
ministrijai 4,54 milj. latu apmērā, t.sk. Latvijas publisko bibliotēku vienota informācijas tīkla
izveidei 2,40 milj. latu, un Izglītības un zinātnes ministrijai 3,11 milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 10.decembra sēdes protokola Nr.56 2.§
7.punktu un Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra sēdes protokola Nr.58 2.§ 3.punktu
Kultūras ministrijas pieteiktais prioritārais pasākums "Valsts vienotā bibliotēku informācijas
sistēma" tiks izskatīts vienlaikus ar citiem jautājumiem, kas saistīti ar informatizācijas
projektiem.

VII. Par finansējumu pašvaldību ugunsdzēsības formējumiem
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai pašvaldības varētu piedalīties valsts funkcijas veikšanā un uzturētu brīvprātīgos
pašvaldību ugunsdzēsības formējumus, paredzēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
papildu mērķdotāciju pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsības formējumu finansēšanai
0,75 milj. latu apmērā. Ja šos dienestus pārņemtu valsts institūcijas, nepieciešami 0,58 milj.
latu.
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Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu pašvaldībām nav pienākums
finansēt pašvaldību brīvprātīgos ugunsdrošības formējumus.

Ministru prezidents

Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis

A.Jaunsleinis
E.Repše
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