Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2006.gada domstarpību un vienošanās
PROTOKOLS
Rīgā

2005.gada 22. septembrī

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:
I. Pašvaldību pamatbudžets
1. Ieņēmumi
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Sakarā ar to, ka 2006. taksācijas gadam tiks palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa
neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumu apmērs, lai nesamazinātu pašvaldību
ieņēmumu bāzi, nepieciešamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa pašvaldību budžetos ir
76,58% (ņemot vērā Valsts sociālās aģentūras uzskaitē 2004.gadā esošo darba ņēmēju
(986944) un pašnodarbināto (29487) skaitu), vai 76,33% (ņemot vērā MK noteikumu projekta
„Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju
ienākuma nodokļa aprēķināšanai” anotācijā norādīto).
Ministru kabineta viedoklis:
Sakarā ar to, ka 2006. taksācijas gadam tiks palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa
neapliekamais minimums (32 lati mēnesī) un nodokļa atvieglojumu apmērs par apgādībā
esošu personu (22 lati mēnesī), grozīt (grozījumus iekļaujot 2006.gada valsts budžeta
likumprojektu paketē) likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta 1.daļas 1.punktu,
mainot maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu daļu no 73% uz 75%, un 2.punktu, mainot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu no 27 % uz 25%.
Ar valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem tiek garantēta iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu prognozes izpilde katrai pašvaldībai, tai nodokļa summai, kura pašvaldību
budžetos tiek saņemta centralizēti ar Valsts kases starpniecību, un ar nosacījumu, ka
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa pašvaldību budžetos ir 75%, neapliekamais
ieņēmumu minimums 32 latu apmērā un atvieglojumu apmērs par apgādājamām personām 22
latu apmērā.
2006.gada valsts budžeta grozījumu izstrādes laikā izskatīt iespēju palielināt
iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu.
Pašvaldību ieņēmumus no nodokļiem 2006.gadā prognozēt 477,41 milj. latu
apmērā, (pie 75% iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas pašvaldību budžetos), t.sk.:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis ne mazāk kā
t.sk.:
Valsts kases sadales kontā
tieši Rīgas domes budžetā

412,61 milj. latu
240,01 milj. latu
156,17 milj.latu
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tieši Liepājas pilsētas budžetā
tieši Ventspils pilsētas budžetā

9,75 milj. latu
6,68 milj. latu

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

58,5 milj. latu

nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumi
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Kopā nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi pašvaldībās
t.sk. ārvalstu finanšu palīdzība
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Kopā nodokļu, nenodokļu ieņēmumi un
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

27,8 milj. latu
30,7 milj. latu
2,8 milj. latu
3,5milj. latu
477,41 milj. latu
46,0 milj. latu
5,5 milj.latu
35,5 milj. latu
558,91 milj. latu

1.2. Dotācijas no valsts budžeta
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nepieciešamā valsts budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam ir 62,7
milj. lati.
Ministru kabineta viedoklis:
Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteiktā fiskālā deficīta ievērošanu un nepieciešamo
līdzfinansējumu ES fondu finansētiem pašvaldību projektiem, iespējams paredzēt dotāciju no
valsts budžeta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7,15 milj. latu.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nepieciešamā dotācija no valsts budžeta minimālās algas paaugstināšanas ietekmes uz
budžeta izdevumiem kompensācijai 10,891 milj.latu apmērā:
• 2,683 milj.Ls minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai un VOSA
iemaksām darbiniekiem, kuriem daba samaksa ir līdz 80 Ls
• 1,471 milj.Ls minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai un VOSA
iemaksām darbiniekiem, kuriem daba samaksa ir no 80 Ls līdz 90 Ls
• 0,426 milj.Ls mēneša darba algas daļējai paaugstināšanai un VOSA iemaksām
darbiniekiem, kuriem daba samaksa ir no 90 Ls līdz 100 Ls
• 0,075 milj.Ls ar likumu noteikto piemaksu par darbu nakts stundās sociālās
aprūpes iestādēs darba samaksas pieauguma nodrošināšanai
• 6,236 milj.Ls pakalpojumu sadārdzinājuma daļējai kompensācijai.
Ministru kabineta viedoklis:
Tā kā pašvaldību plānotie 2006.gada kopējie vērtētie ieņēmumi pieaug par 20%
salīdzinājumā ar 2005.gadu, izdevumi, kas saistīti ar minimālās algas paaugstināšanu,
pašvaldībām jāfinansē no sava budžeta līdzekļiem.
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Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:
Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Pavisam kopā

50,0 milj. latu
0,5 milj. latu
62,7 milj. latu
113,2 milj. latu

Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:
Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Pavisam kopā

0,28 milj. latu
0,25 milj. latu
7,15 milj. latu
7,68 milj. latu

Puses vienojas:
Paredzēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2006.gada budžetā
finansējumu Valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras attīstībai 2,8 milj. latu
apmērā.
2006.gada valsts budžeta grozījumu izstādes laikā izskatīt iespēju piešķirt papildus
finansējumu Reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai.
1.3. Mērķdotācijas no valsts budžeta
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Valsts piedalās mācību grāmatu finansēšanā, no valsts
budžeta uz vienu skolēnu paredzot 1,76 latus. Lai ieviestu
pamatizglītības
satura
reformu
un
bibliotēku
nodrošinājuma normatīvu, (MK 25.09.2001. noteikumi
Nr.415) vēlamais finansējums- 7 lati gadā uz vienu
skolēnu.
Paredzēt mērķdotācijas pašvaldībām investīcijām izglītības
sektorā

5,7 milj. latu
76,7 milj. latu

Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada budžetā finansējumu
programmai “Mācību literatūras iegāde” 0,53 milj. latu apmērā. Izglītības un zinātnes
ministrijai un Kultūras ministrijai izvērtēt savā kompetencē esošos normatīvos aktus par
noteiktajiem normatīviem mācību grāmatu un bibliotēku darbības finansēšanā, un, ja
nepieciešams, sagatavot grozījumus tajos.
Puses vienojas:
Izglītības pasākumiem no valsts budžeta 172,13 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

120,57 milj. latu
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interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

5,95 milj. latu

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

1,77 milj. latu

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

0,24 milj. latu

pašvaldību
speciālajām
pirmsskolas
iestādēm,
internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām,
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem
t.sk. medicīnas personāla algu paaugstinājums
t.sk. pārējā personāla minimālās algas
pieauguma nodrošināšanai
t.sk.
papildu
finansējums
normatīva
nodrošināšanai
pašvaldību
izglītības
iestādēs
piecgadīgo
un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
Kopā izglītības pasākumiem
* summas pa pielikumiem var tikt precizētas, nemainot
kopējo mērķdotāciju summu, atbilstoši IZM iesniegtajam
sadalījumam.

35,83 milj. latu
0,36 milj. latu
0,87 milj. latu
3,63 milj. latu

7,77 milj. latu
172,13 milj. latu*

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

0,16 milj. latu
0,63 milj. latu

Kopā ar mērķdotācijām izglītības pasākumiem

172,76 milj. latu

0,47 milj latu

Puses vienojas:
- Paredzēt 2006.gada valsts budžetā finansējumu pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas programmas no 01.09.2006 izpildei 5,09 milj. latu*.
*finansējuma apmērs var tikt precizēts pamatojoties uz skolēnu un pedagoģisko likmju skaita
izmaiņām.
- Kultūras ministrijas 2006.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija pašvaldību
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēt
9,3 milj. latu.
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- Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija
pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēt 4,5 milj.
latu.
Puses vienojas:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta 2006.gada valsts
budžetā paredzēt finansējumu programmai "Latviešu diasporas atbalsta programma, nacionālā
programma, mērķprogramma" 0,1 milj. latu, bet programmai "Līdzfinansējuma programma
nevalstiskajām programmām" 0,2 milj. latu.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt
mērķdotāciju
pašvaldību
publiskajām
bibliotēkām
latviešu
oriģinālliteratūras iegādei saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.panta 8.punktu – 0,41 milj.latu, un
finansējumu 0,87 milj.latu apmērā pašvaldību publiskajām bibliotēkām Ministru kabineta
noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” izpildei.
Ministru kabineta viedoklis:
Bibliotēku likuma 17.panta 8.punkts nenosaka obligāta finansējuma piešķiršanu no
valsts budžeta pašvaldību publiskajām bibliotēkām latviešu oriģinālliteratūras iegādei. Valsts
kulturkapitāla fonda mērķprogrammu „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām” un „Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” ietvaros bibliotēkām ir
iespējams saņemt grāmatas, tai skaitā latviešu oriģinālliteratūras izdevumus.
Puses vienojas:
2006.gada valsts budžetā Dziesmu svētku tradīcijas atbalstam iespējams paredzēt
dotāciju 0,34 milj. latu.
Puses vienojas:
Paredzēt Zemkopības ministrijas 2006.gada budžetā lauku konsultāciju un
informācijas apmaiņas sistēmai, iesaistot pašvaldību speciālistus lauku attīstības
veicināšanai, 1,4 milj. latu.
Pārējās mērķdotācijas:
Ministru kabineta viedoklis:
Administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai
Investīcijām
Dzīvokļu jautājumu risināšanai

0,44 milj. latu
7,67 milj. latu
3,0 milj. latu

Kopā
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Administratīvo
teritoriju
attīstības
programmu
un
teritoriālplānojuma izstrādāšanai
Investīcijām (papildus 1.4. punktā panāktajai pušu vienošanās )
Dzīvokļu jautājumu risināšanai

11,11 milj. latu
9,0 milj. latu
18,0 milj. latu
5,0 milj. latu

Kopā

32,0 milj. latu

Puses vienojas:
Izskatīt iespēju 2006.gada valsts budžeta grozījumu izstādes laikā piešķirt papildus
finansējumu pašvaldību investīcijām.
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1.4. Pašvaldībām atsevišķu tehniskās palīdzības un investīciju projektu realizācijai
Puses vienojas:
Vides ministrija
Kohēzijas fonda finansēto pašvaldību projektu realizācijai
t.sk. līdzfinansējums
ārvalstu finanšu palīdzība
Pasaules Bankas aizdevuma Izglītības sistēmas attīstības
projekta apakšprogrammai A “Izmaksu efektivitāte”
atmaksa
Kopā
*prognozētais pieejamais apmērs

59,5 milj. latu
16,2 milj.latu
43,3 milj. latu*

3,65 milj. latu
63,15milj. latu

2. Izdevumi
Ministru kabineta viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām kopējo minimālo finanšu
nepieciešamību 2006.gadam noteikt ne mazāku kā 355,85 milj. latu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 8.panta pirmo daļu, t.i. budžeta sagatavošanas gadam
plānotā pašvaldību kopējā finanšu nepieciešamība 340,53 milj. latu plus 2006.gadā plānotā
inflācija (4,5%).
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām 2006.gadam kopējo minimālo
finanšu nepieciešamību saskaņā ar likumu “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 1.panta 13.
punktu noteikt ne mazāku kā 496,26 milj. lati.
II. Pašvaldību speciālais budžets
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
plānot pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus 49,8 milj. latu apmērā,
t.sk.:
autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi
37,2 milj. latu
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem ieņēmumi
12,6 milj. latu
Ministru kabineta viedoklis:
plānot pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus 42,63* milj latu apmērā,
t.sk.:
autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi
31,53 milj. latu
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem ieņēmumi
11,1 milj. latu
Puses vienojas:
Prognozēt pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus 29,9* milj. latu apmērā,
t.sk.:
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa
1,2 milj. latu
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
2,0 milj. latu
pašu ieņēmumi
3,5 milj. latu
nenodokļu ieņēmumi
12,5 milj. latu
pārējie ieņēmumi
10,7 milj. latu
Kopā 29,9 milj. latu **
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* summas var tikt precizētas
** neieskaitot saņemtos transferta pārskaitījumus no citām pašvaldībām
III. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
Puses vienojas:
2006.gadā jāveic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas analīze un priekšlikumu
sagatavošana vietējo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas reformai un apriņķu
pašvaldību finanšu sistēmas izveidei.
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 2006.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
ikgadējo pašvaldību aizņēmumu maksimālā apmēra pieaugumu 29,28 milj. latu apmērā, t.sk.
1 milj. latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai.
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 55,66 milj.latu apmērā, t.sk.
1 milj. latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai.
Puses vienojas:
Paredzēt pašvaldību sniegto galvojumu maksimālā apjoma pieaugumu 20 milj. latu
apmērā.
Rast iespēju nodrošināt apstiprinātajiem pašvaldību investīciju projektiem, kurus
paredzēts finansēt no ES fondu līdzekļiem, līdzfinansējumu 2006.gadā.
Kopīgi strādāt pie valsts un privātās partnerības (VPP) projektu veidošanas, nododot
pakalpojumu sniegšanas tiesības privātajam sektoram.
Finanšu ministrijai izskatīt iespēju papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu
2006.gadam” pantu, kurā noteikt, ka Ministru kabinetam ir dotas tiesības ES līdzfinansēto un
finansēto projektu īstenošanai likumā noteiktās apropriācijas ietvaros izmantot asignējumus
arī pašvaldību projektiem.
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V. Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību pirmskolas iestāžu pedagogu darba
samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pieauguma nodrošināšanai 2,2
milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirmskolas iestāžu pedagogu darba samaksa ir
jānodrošina no pašvaldību budžeta.
Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā valsts budžeta finanšu iespējas, sagatavot
nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem normatīvajā aktā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Pēc aprēķiniem nepieciešams paredzēt 2006.gada valsts budžetā finansējumu valsts un
pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības uzskaites noteikumu
ieviešanai 5 milj.latu apmērā, 0,56 milj. latu pašvaldībām Ministru kabineta noteikumu
projekta „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas
kārtība” ieviešanai un 1,13 milj. latu pašvaldībām Ministru kabineta noteikumu projekta
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” ieviešanai, apmaksu veicot par
faktiski veiktajiem darbiem.
Puses vienojas:
Paredzēt 2006.gada valsts budžetā finansējumu valsts un pašvaldību institūcijām jauno
klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības uzskaites noteikumu ieviešanai 5 milj.latu apmērā,
apmaksu veicot par faktiski veiktajiem darbiem.
Ministru kabineta viedoklis:
2006.gada valsts budžetā ir paredzēts finansējums valsts un pašvaldību institūcijām
jauno klasifikāciju ieviešanai 5 milj. latu, vēl papildu finansējums valsts budžetā 2006.gadam
Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” ieviešanai netiek paredzēts.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt finansējumu 2007.gada valsts budžetā 0,94 milj. latu apmērā sakarā ar
pašvaldību ikdienas darba apjoma palielināšanos uzskaites vešanā un pārskatu sagatavošanā
un 0,21 milj. latu sakarā ar nepieciešamību nodrošināt lauku pašvaldībām interneta
pieslēguma izmaksas, lai pašvaldību pārskatus būtu iespējams nosūtīt elektroniski.
Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, darbinieku atalgojums, tajā skaitā par virsstundām,
kā arī prēmijas ir jānodrošina no attiecīgās pašvaldības budžeta, tāpat arī izmaksas, kas
saistītas ar pašvaldību tehnisko nodrošinājumu ir jāapmaksā no pašvaldību budžeta.
Puses vienojas:
Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz priekšlikumus Saeimā likuma „Par nodokļiem
un nodevām” grozījumiem, kas paredz, ka pārejas noteikumu 51. un 55.punkta darbība tiek
pagarināta līdz 2006.gada 31.decembrim.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju 221,7 tūkst. latu vietējām pašvaldībām un
republikas pilsētu pašvaldībām dzīvnieku kapsētas izveidošanai un uzturēšanai, lai apglabātu
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bezsaimnieka mājas (istabas) dzīvniekus, pamatojoties MK noteikumiem “Dzīvnieku kapsētu
iekārtošanas un uzturēšanas kārtība”.
Ministru kabineta viedoklis:
Zemkopības ministrija pārskatīs Ministra kabineta noteikumus “Dzīvnieku kapsētu
iekārtošanas un uzturēšanas kārtība”, ņemot vērā valsts budžeta finanšu iespējas paredzēt
finansējumu pašvaldībām un sagatavos nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem
normatīvajā aktā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju 0,55 milj. latu vietējām pašvaldībām un
republikas pilsētu pašvaldībām patversmes ēku (13) ar 1000 dzīvnieku vienlaicīgas
izvietošanas vietām būvniecības, iekārtošanas un uzturēšanas izmaksu segšanai, pamatojoties
Ministra kabineta noteikumu projektam “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs
un dzīvnieku viesnīcās”
Ministru kabineta viedoklis:
Zemkopības ministrija pārskatīs Ministru kabineta noteikumu projektu “Dzīvnieku
labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”, ņemot vērā valsts budžeta
finanšu iespējas paredzēt finansējumu pašvaldībām un sagatavos nepieciešamos
priekšlikumus grozījumiem normatīvajā aktā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām 0,2 milj. latu apmērā jeb
atjaunot valsts nodevu likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” (7.pants, 14.pants) un
Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas valsts
nodevu” (2.punkts) izpildei.
Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Ministru kabinetā 2005.gada 29.martā atbalstīto (prot. Nr.16 1.§) un
Saeimā 1.lasījumā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”
normu par valsts nodevu ir paredzēts izslēgt no likuma.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju 1,75 milj.latu pašvaldībām likuma “Par
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (6.pants, 10.pants, 29.panta
pirmā daļa) izpildei.
Ministru kabineta viedoklis:
Tieslietu ministrijai, ņemot vērā valsts budžeta 2006.gadam finanšu iespējas, paredzēt
budžetā finansējumu normatīvajā aktā noteikto normu realizācijai, ja tas nav iespējams, tad
sagatavot nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem normatīvajā aktā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta finansējumu 0,91 milj. latu likuma “Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likums” (22.panta trešā daļa) izpildei.
Ministru kabineta viedoklis:
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums (22. panta trešā daļa) – veidlapu
pieejamību un metodisko informāciju nodrošinās Juridiskās palīdzības administrācija, kuras
funkcijas šobrīd saskaņā ar likuma Pārejas noteikumu 2. punktu veic Tieslietu ministrijas
atbildīgā struktūrvienība – Juridiskās palīdzības nodaļa.
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Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta finansējumu Ministru kabineta noteikumu „Administratīvā
pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas
kārtība” nodrošināšanai.
Ministru kabineta viedoklis:
Ministru kabineta noteikumi „Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas
soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība” – ņemot vērā, ka sodus par
administratīvajiem pārkāpumiem uzliek arī pašvaldības un ka šajos gadījumos ieņēmumi tiek
novirzīti pašvaldību budžetos, papildu finansējuma pieprasījums nav pamatots.
Puses vienojas:
Valsts ieņēmumus dienests (VID) nodrošina finansējuma uzskaites sistēmas ieviešanu,
lai ar 2007.budžeta gadu spētu pildīt Ministru kabineta noteikumus “Kārtība, kādā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nodokļa pamatparāda palielinājums un ar nodokli saistītā
nokavējuma nauda un soda nauda tiek ieskaitīta budžetā” (saskaņā ar 26.punktu stājas spēkā
ar 2007.gada 1.janvāri). Finansējums attiecīgu izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās
tiks nodrošināts VID apstiprinātā budžeta 2006.gadam ietvaros.
Puses vienojas:
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
261.panta trešo punktu paredzēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
2006.gada budžeta finansējumu 2 milj. latu apmērā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
finansiālajai nodrošināšanai.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta finansējumu 16,73 milj. latu apjomā 2003. gada 23.
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 759 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem” normu realizēšanai.
Ministru kabineta viedoklis:
Satiksmes ministrijai, ņemot vērā valsts budžeta 2006.gadam finanšu iespējas,
paredzēt Satiksmes ministrijas budžetā finansējumu normatīvajā aktā noteikto normu
realizācijai, ja tas nav iespējams, tad sagatavot nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem
normatīvajā aktā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta finansējumu 12 milj.latu apjomā pamatnostādņu „Valsts
2. šķiras autoceļu sakārtošana novadu atbalstam” realizēšanai.
Ministru kabineta viedoklis:
Satiksmes ministrijai, ņemot vērā valsts budžeta 2006.gadam finanšu iespējas,
paredzēt Satiksmes ministrijas budžetā finansējumu valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošanai.
VI. 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
papildus 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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Puses vienojas:
Vienotās valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcija
(atbalstīta ar 2004.gada 26.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.343), kā arī uz koncepcijas
pamata izstrādātais plāns vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas
izveidošanai (atbalstīts ar 2005.gada 5.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.10) paredz
laika posmā no 2005.gada līdz 2011.gadam izveidot 33 jaunas Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta struktūrvienības un renovēt 22 esošos atsevišķos posteņus, pārveidojot tos
par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas daļām.
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