Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2007.gada domstarpību un vienošanās
PROTOKOLS
Rīgā

2006.gada 5.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:
I. Pašvaldību pamatbudžets
1. Ieņēmumi
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Puses vienojas:
Sakarā ar to, ka 2007. taksācijas gadam tiks palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa
neapliekamais minimums (50 lati mēnesī) un nodokļa atvieglojumu apmērs par apgādībā
esošu personu (35 lati mēnesī), grozīt (grozījumus iekļaujot 2007.gada valsts budžeta
likumprojektu paketē) likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta pirmās daļas
1.punktu, mainot maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu no 75% uz 79%, un 2.punktu, mainot valsts pamatbudžetā
ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu no 25% uz 21%.
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 79 %, neapliekamais
ieņēmumu minimums 50 latu apmērā un atvieglojumu apmērs par apgādājamām personām
35 latu apmērā.
Fizisko personu saimnieciskās darbības ienākumam iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme 15% var tikt piemērota, sākot ar 2008.gadu.
Ņemot vērā, ka ar 2007.gadu notiek pāreja no ēku aplikšanas ar nekustamā īpašuma
nodokli pēc to bilances (inventarizācijas) vērtības uz aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli
pēc kadastrālajām vērtībām, kā arī to, ka būves ar nekustamā īpašuma nodokli vairs netiks
apliktas, lai nepasliktinātu pašvaldību finansiālo stāvokli:
2007.gadam noteikt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iekasējamības
koeficientu 0,75 visām pašvaldībām. Aprēķināto nekustamā īpašuma
nodokļa prognozi par ēkām ar koeficientu 0,75 izmantot pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas aprēķinā.
pašvaldībām, kurām nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par ēkām
2007.gadam, salīdzinājumā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi par
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ēkām un būvēm 2006.gadam, samazinās, 75% no šī samazinājuma
kompensēt no valsts budžeta.
Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Finanšu ministriju apkopo
informāciju par tām pašvaldībām, kam nekustamā īpašuma nodokļa
prognoze par ēkām 2007.gadam salīdzinājumā ar nekustamā īpašuma
nodokļa prognozi par ēkām un būvēm 2006.gadam ir palielinājusies un
izvērtē nekustamā īpašuma nodokļa prognozes par ēkām 2007.gadam
faktisko izpildi. Gadījumā, ja tiek konstatēta būtiska nekustamā īpašuma
nodokļa prognozes par ēkām 2007.gadam neizpilde no pašvaldības darbības
neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, to nav ietekmējušas pašvaldību
piešķirtās atlaides nodokļu maksātājiem utt., tad Latvijas Pašvaldību
savienība iesniedz detalizētu informāciju par konkrēto pašvaldību Finanšu
ministrijā. Finanšu ministrija izvērtē iesniegto informāciju un sadarbībā ar
Latvijas Pašvaldību savienību izstrādā konkrētus priekšlikumus situācijas
sakārtošanai.

Pašvaldību ieņēmumus no nodokļiem 2007.gadā prognozēt 667,45 milj. latu
apmērā, (pie 79 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas pašvaldību budžetos), 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
nekustamā īpašuma nodoklis
t.sk.:
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumi

593,27 milj. latu
349,95 milj. latu
222,07 milj. latu
12,94 milj. latu
8,30 milj. latu
64,48 milj. latu
28,12 milj. latu
36,35 milj. latu
3,8 milj. latu

Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Kopā nodokļu ieņēmumi

5,9 milj. latu
667,45 milj. latu

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldībās
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Kopā nodokļu, nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem

64,0 milj. latu
63,5 milj. latu
794,95 milj. latu

1.2. Dotācijas no valsts budžeta
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Nepieciešamā valsts budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam ir
59,69 milj. lati.
Ministru kabineta viedoklis:
Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteiktā valsts budžeta deficīta ievērošanu un
nepieciešamo līdzfinansējumu ES fondu līdzfinansētiem pašvaldību projektiem, iespējams
paredzēt dotāciju no valsts budžeta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7,15 milj. latu.
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Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:
Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.un 9. 1 panta
izpildei
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Pavisam kopā

50,0 milj. latu
59,7 milj. latu
109,7 milj. latu

Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt dotācijas no valsts budžeta:
Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.panta izpildei
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Pavisam kopā
Dotācijas pašvaldībām caur RAPLM:
Valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras
attīstībai (Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9. 1
panta izpildei)
Dotācijas pašvaldībām caur EM:
Dzīvokļu jautājumu risināšanai
Pavisam kopā
Puses vienojas:
Paredzēt sekojošas dotācijas no valsts budžeta:
Dotācijas pašvaldībām caur EM :
Pabalsts denacionalizēto dzīvokļu īpašniekiem
Dotācijas pašvaldībām caur BĢLM
Bērnu rotaļu, atpūtas un sporta laukumu izveidošanai,
bērnu attīstības centru izveidošanai, jaunatnes iniciatīvu
centru izveidošanai, ģimenes un bērnu krīzes centru
izveidošanai, projekta „Bērniem draudzīga skola”
īstenošanai, Jaunatnes politikas valsts programmas
īstenošanai un Eiropas programmas „Jaunatne darbībā”
projektu īstenošanai.

0,27 milj. latu
7,15 milj. latu
7,42 milj. latu
12,8 milj.latu

7 milj. latu
19,8 milj. latu

5,1 milj. latu
0,57 milj. latu

1.3. Mērķdotācijas no valsts budžeta
Puses vienojas:
Izglītības pasākumiem un kultūras pasākumiem no valsts budžeta 221,83 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
154,82 milj. latu
interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

7,84 milj. latu
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pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

2,19 milj. latu

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

0,30 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
pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
Kopā
* summas pa pielikumiem var tikt precizētas, nemainot
kopējo mērķdotāciju summu, atbilstoši IZM iesniegtajam
sadalījumam.

44,89 milj. latu
0,50 milj. latu
1,87 milj. latu
0,62 milj. latu

11,04 milj. latu

0,75 milj. latu
221,83 milj. latu*

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta sekojošas mērķdotācijas:
Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto
pedagogu
darba
samaksai
un
valsts
sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Administratīvo teritoriju attīstības programmu un
teritoriālplānojuma izstrādāšanai
Investīcijām
Kopā

9,0 milj. latu
157,83 milj. latu
196,28 milj. latu

Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta sekojošas mērķdotācijas
Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto
pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Administratīvo teritoriju plānojumu izstrādāšanai
Investīcijām
Kopā

6,14 milj. latu
0, 44 milj. latu
20,87 milj. latu
27,45 milj. latu

29,45 milj. latu
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Puses vienojas:
Paredzēt sekojošas mērķdotācijas no valsts budžeta:
Apvienošanās projektu sagatavošanai
Pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta
un datoru izmantošanai
Pavisam kopā

0,16 milj. latu
0,70 milj. latu
0,86 milj. latu

Ministru kabineta viedoklis:
- Paredzēt 2007.gada valsts budžetā finansējumu pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas programmas no 01.09.2007. izpildei 19,3 milj. latu* , tajā skaitā, 2,1 milj.
latu pašvaldību pirmsskolas pedagogu (izņemot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu) darba samaksas palielinājumam un valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu palielinājumam.
*finansējuma apmērs var tikt precizēts pamatojoties uz skolēnu un pedagoģisko likmju skaita
izmaiņām.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
2007.gadā pilnā apmērā uzsākt finansēt no valsts budžeta pirmsskolas pedagogu, kas
nav nodarbināti bērnu sagatavošanā skolai, darba algas.
Puses vienojas:
- Kultūras ministrijas 2007.gada budžeta programmai „Kultūrizglītība” pašvaldību
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēt
dotāciju 11, 8 milj. latu.
- Izglītības un zinātnes ministrijas 2007.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija
pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēt 6,3 milj.
latu.
- Labklājības ministrijas 2007.gada budžetā apakšprogrammai “Valsts sociālo
pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” paredzēt 0,1 milj. latu pašvaldību
sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Valsts piedalās mācību grāmatu finansēšanā, no valsts budžeta uz vienu skolēnu
paredzot 1,86 latus. Lai ieviestu pamatizglītības satura reformu un bibliotēku nodrošinājuma
normatīvu, (Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.415) vēlamais
finansējums- 7 lati gadā uz vienu skolēnu, līdz ar to paredzēt no valsts budžeta finansējumu
2,2 milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijas 2007.gada budžetā finansējumu
programmai “Mācību literatūras iegāde” 1,03 milj. latu apmērā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt
mērķdotāciju
pašvaldību
publiskajām
bibliotēkām
latviešu
oriģinālliteratūras iegādei saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.panta 8.punktu – 0,67 milj. latu,
un finansējumu 0,87 milj. latu apmērā pašvaldību publiskajām bibliotēkām Ministru
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kabineta 2001.gada 25.septembra 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 atbalsts pašvaldību publiskajām bibliotēkām latviešu oriģinālliteratūras
iegādei tiek sniegts Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu kārtā. Valsts Kultūrkapitāla fonda
programmai „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 2007.gadā
paredzēti 0,13 milj. latu un „Lasīšanas veicināšanas programmai” 0,10 milj.latu.
Ievērojot pašvaldību bibliotēku darbības finansēšanas pozitīvo dinamiku laikā kopš
Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi” pieņemšanas 2001.gada 25.septembrī līdz to stāšanās spēkā 2006.gada 1.janvārī,
un valsts līdz šim sniegto un nākotnē plānoto lielo atbalstu pašvaldību bibliotēkām, kopumā
pašvaldību bibliotēkās tiek nodrošināta Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” izpilde un tajos nav jāveic grozījumi.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt atbalstu no valsts budžeta pašvaldību bibliotēkām – bibliotēku darba
kvalitātes vadības koordinēti pasākumi nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes bibliotēku
pakalpojumu pilnveidošanai- 0,36 milj. latu.
Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.pantu pašvaldības finansē to īpašumā esošās
bibliotēkas. Bibliotēku likuma 17.pants nenosaka obligāta finansējuma piešķiršanu no valsts
budžeta pašvaldību bibliotēku darba kvalitātes vadības koordinēti pasākumi nacionālas,
reģionālas un vietējas nozīmes bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanai.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Izskatīt iespēju no valsts budžeta paredzēt akreditācijas un atestācijas procesa
organizācijai 0,11 milj. latu (MK 2005.gada 16.augusta noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā
akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un
pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
vadītājus”), kā arī pieņemt atbilstošus grozījumu akreditācijas un atestācijas procesu
reglamentējošajos normatīvajos aktos, lai izlīdzinātu katrā gadā paredzēto akreditējamo
iestāžu skaitu, kas atrisinātu finansējuma apjoma svārstības no gada uz gadu.
Ministru kabineta viedoklis:
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības nepieciešamā
finansējuma pieprasījumu pašvaldībām pamatotību akreditācijas un atestācijas procesa
organizācijai, kā arī izvērtēt Latvijas Pašvaldības savienības priekšlikumu par
nepieciešamajiem grozījumiem akreditācijas un atestācijas procesu reglamentējošajos
normatīvajos aktos.
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

102,92 milj. latu
36,31 milj. latu
66,61 milj. latu*
0, 25 milj. latu
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Kopā

103,17 milj. latu

*prognozētais pieejamais apmērs
2. Izdevumi
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām 2007.gadam kopējo minimālo
finanšu nepieciešamību saskaņā ar likuma “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 1.panta 13.
punktu noteikt ne mazāku kā 647,98 milj. latu.
Ministru kabineta viedoklis:
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām kopējo minimālo finanšu
nepieciešamību 2007.gadam noteikt ne mazāku kā 431,24 milj. latu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 8.panta pirmo daļu, t.i. budžeta sagatavošanas gadam
plānotā pašvaldību kopējā finanšu nepieciešamība plus 2007.gadā plānotā inflācija (5,9 %).
II. Pašvaldību speciālais budžets
Puses vienojas:
Plānot pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus no autoceļu (ielu) fonda
56,86 milj. latu apmērā*.
Prognozēt pašvaldību speciālo budžetu kopējos pārējos ieņēmumus 53,7 milj. latu
apmērā*, t.sk.:
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa
2,1 milj. latu
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
3,5 milj. latu
pašu ieņēmumi
17,5 milj. latu
nenodokļu ieņēmumi
14,5 milj. latu
pārējie ieņēmumi *
16,1 milj. latu
Kopā 53,7 milj. latu**
* summas var tikt precizētas
** neieskaitot saņemtos transferta pārskaitījumus no citām pašvaldībām
Ja akcīzes nodoklis no naftas produktiem pārsniedz 2007.gadā plānotos nodokļa
ieņēmumus, tad pašvaldību speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi tiek palielināti
atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr. 217 „Noteikumi par
pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju” 2.punktam, t.i. 30%
no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas piešķirtajiem līdzekļiem tiek
ieskaitīti mērķdotācijas viedā pašvaldību speciālā budžetā autoceļu (ielu) fonda ieņēmumos.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Plānot pašvaldību speciālo budžetu kopējos ieņēmumus no pasažieru regulārajiem
pārvadājumiem ar autobusiem 11,52 milj. latu apmērā.
Ministru kabineta viedoklis:
Plānot pašvaldību speciālo budžetu kopējo dotāciju no valsts budžeta zaudējumu
segšanai sabiedrisko transportu pakalpojumu sniedzējiem 8,93 milj. latu apmērā.
III. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
Puses vienojas:
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2007.gadā pabeigt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pētījumu, kam no valsts
budžeta paredzēts finansējums 0,05 milj. latu.
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 2007.gadā".
IV. Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi
Ministru kabineta viedoklis:
Lai realizētu investīciju projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām iespēju arī pašām
investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā, paredzēt pašvaldību aizņēmumu
pieļaujamo palielinājumu 44,3 milj. latu apmērā, t.sk. 1 milj. latu pašvaldību finanšu
stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai un 10 milj. latu ES līdzfinansēto projektu
īstenošanai. Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību
ilgtermiņa saistības, kas uzņemtas atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai realizētu investīciju projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām iespēju arī pašām
investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā, paredzēt ikgadējo pašvaldību
aizņēmumu pieļaujamo palielinājumu 78,67 milj. latu apmērā, t.sk. 1 milj. latu pašvaldību
finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai.
Puses vienojas:
Lai realizētu investīciju projektus pašvaldībās, paredzēt pašvaldību galvojumu
pieļaujamo palielinājumu 30 milj. latu apmērā.
2007.gada valsts budžeta grozījumu izstādes laikā, jautājumu par pašvaldību
aizņēmumu pieļaujamā palielinājuma paaugstināšanu izskatīt kā prioritāru.
Paredzēt likumprojektā “Par valsts budžetu 2007.gadam” pantu, kurā noteikt:
„Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta
sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.”
V. Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmu finanšu plāns un ieviešanas
mehānisms
Puses vienojas:
Eiropas savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanai 2007.-2013.gadu
periodā Latvijā 2006.gada laikā Finanšu ministrijas vadībā ir izstrādāti triju Eiropas
Savienības struktūrfondu darbības programmu projekti. Lai nodrošinātu veiksmīgu Eiropas
Savienības fondu vadības procesu, kā arī ieviešanu, ir izstrādāts Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumprojekts. Turpināt veiksmīgi uzsākto
sadarbību, saskaņojot iepriekš minētos projektus pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijā.
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VI. Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi
Spēkā esošie normatīvie tiesību akti:
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt finansējumu 1,6 milj. latu Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 ”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” izpildei.
Ministru kabineta viedoklis:
2007.gadā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas budžetā apakšprogrammās - Valsts
programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, Jaunatnes politikas valsts programmai un
Eiropas programmai „Jaunatne darbībā”, paredzēt finansējumu pašvaldībām kopsummā par
0,57 milj. latu, kas būtiski atslogos pašvaldību budžetu izdevumus 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 ”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
izpildei.
Puses vienojas:
2007.gadā Ekonomikas ministrijas budžetā paredzēt finansējumu 5,1 milj. latu
apmērā Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumu Nr. 594 “Kārtība, kādā valsts
piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā” normu izpildei
(minēts pie protokola 1.2.punkta).
Puses vienojas:
Lai izpildītu Ministru kabineta 2006. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 507 “ Satiksmes
ministrijas darbības stratēģija”, Ministru kabineta 2006. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 518
„Transporta attīstības pamatnostādnes”, paredzēt 2007.gada Satiksmes ministrijas
apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējam” ietvaros sekojošu finansējumu:
- 5,65 milj. latu ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensēšanai;
- 1,19 milj. latu politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto izdevumu
kompensēšanai;
- 2,04 milj. latu citu braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanai;
- 23,24 milj. latu pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt 2007.gada Satiksmes ministrijas budžetā dotāciju apakšprogrammas „Dotācija
zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam” ietvaros 21,02 milj. latu
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem.
Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt 2007.gada Satiksmes ministrijas budžetā dotāciju apakšprogrammas „Dotācija
zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam” ietvaros 16,02 milj. latu
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem.
Puses vienojas:
Paredzēt Satiksmes ministrijas 2007.gada budžetā finansējumu 12 milj. latu Valsts 2
šķiras autoceļu sakārtošanai.
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Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām
piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai” normu izpildei paredzēt
finansējumu 30 milj. latu apmērā. Pabalstiem dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Izpildot likuma „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanai” 3.panta 5 punkta, 25.panta un 28.panta pirmo daļu paredzēt
finansējumu 12,6 milj. latu.
Ministru kabineta viedoklis:
Ekonomikas ministrijas 2007.gada budžetā paredzēt finansējumu 7 milj. latu apmērā
dzīvokļu jautājumu risināšanai. 2007.gada valsts budžeta grozījumu izstādes laikā, jautājumu
par finansējumu pašvaldībām dzīvokļu jautājumu risināšanai izskatīt kā prioritāru.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Ņemot vērā Civillikuma 1104. pantu („Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz
tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai,
kuru sasniedz jūras augstākās bangas.”) un sakarā ar peldvietas iekārtošanu, ūdenstilpnes un
pludmales izmantošanas drošību, to uzturēšana kārtībā, kas izriet no Ministru kabineta
1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”
nepieciešams finansējums 6,7 milj. latu. (aprēķins veikts koncepcijas „Piekrastes joslas
ierakstīšanai zemesgrāmatā” izpildei).
Ministru kabineta viedoklis:
Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus koncepcijā „Par Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes joslas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda” un izvērtēt Latvijas
Pašvaldību savienības nepieciešamā finansējuma pašvaldībām pieprasījuma pamatotību.
Puses vienojas:
Ekonomikas ministrijai risināt jautājumu par iespējām piešķirt finansējumu
Hipotēku bankas pamatkapitāla papildināšanai programmas „Mājokļu attīstības kreditēšanas
programma” ietvaros no privatizācijas fonda līdzekļiem.
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
uz Ministra kabineta 2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.407 “Dzīvnieku labturības prasības
dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”.
Ministru kabineta viedoklis:
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju
pārskatīs Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumus Nr.407 “Dzīvnieku labturības
prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”, ņemot vērā valsts budžeta finanšu
iespējas paredzēt finansējumu pašvaldībām un nepieciešamības gadījumā
sagatavos
priekšlikumus grozījumiem normatīvajā aktā.
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 Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija
noteikumiem Nr.632 “Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība”.
Ministru kabineta viedoklis:
Zemkopības ministrija pārskatīs Ministra kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumus
Nr.632 “Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība”, ņemot vērā valsts budžeta
finanšu iespējas paredzēt finansējumu pašvaldībām un, nepieciešamības gadījumā sagatavos
priekšlikumus grozījumiem normatīvajā aktā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta finansējumu 0,83 milj. latu likuma "Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likums" 10.panta otrās daļas 8.punkta izpildei, kas paredz noslēgt
civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu, lai nodrošinātu, ka zaudējumi, kas pasākuma
organizatora darbības vai bezdarbības dēļ pasākuma laikā var rasties trešajām personām, tiktu
atlīdzināti.
Ministru kabineta viedoklis:
Tieslietu ministrija, precizējot Ministru kabineta noteikumu projekta „Publiska
pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana” redakciju, izvērtēs
nepieciešamā finansējuma pašvaldībām pieprasījuma pamatotību, kā arī sadarbībā ar
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju pārskatīt attiecīgo tiesību aktu normas,
paredzot pasākumus, kuru organizatori tiek atbrīvoti no pienākuma apdrošināt civiltiesisko
atbildību.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta finansējumu 0,89 milj. latu likuma "Bāriņtiesu likums"
3.panta otrās daļas un likuma IX nodaļas izpildei, kā arī 0,05 milj. latu pārejas noteikumu
5.punkta izpildei.
Ministru kabineta viedoklis:
Ievērojot to, ka Bāriņtiesu likuma 3. panta otrā daļa un IX nodaļa neparedz pašvaldībai
papildus funkcijas, līdz ar to arī papildu izdevumus, kā arī to, ka Bāriņtiesu likuma pārejas
noteikumu 5.punkta izpildei nepieciešamais finansējums attiecībā uz bāriņtiesu zīmogu
izgatavošanas izdevumiem 0,006 milj. latu apmērā tika aprēķināts un ietverts likumprojekta
„Bāriņtiesu likums” anotācijā, neparedzot kompensējošus pasākumus, un Latvijas Pašvaldību
savienība saskaņoja likumprojektu un tā anotāciju bez iebildumiem, nav tiesiska pamata
grozījumu izdarīšanai Bāriņtiesu likumā un dotācija pašvaldībām likuma ieviešanai netiks
paredzēta.
Puses vienojas:
2007.gada valsts budžetā Ekonomikas ministrijas programmā „Uzņēmējdarbības un uz
zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” paredzēts finansējums 2,4 milj. latu (uz kuru
iespējams pretendēt arī pašvaldībām), tajā skaitā inkubatoriem - Līvānu biznesa inkubatoram,
BITC biznesa inkubatoram (Jelgava), Ventspils biznesa inkubatoram un Ogres biznesa
inkubatoram, lai tie spētu arī turpmāk pildīt savas funkcijas, finansējumu 0,31 milj.latu
apmērā.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Lai varētu nodrošināt ERAF Nacionālās programmas projekta „Pašvaldību e-pārvaldes
bāzes izveide” rezultātā izveidoto sistēmu un pašvaldību IT kompetences centru darbību,
paredzēt finansu līdzekļus no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 0,32 milj. latu apmērā.
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Ministru kabineta viedoklis:
Paredzēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2007.gada budžetā
finansējumu 0,09 milj. latu ERAF Nacionālās programmas projekta „Pašvaldību e-pārvaldes
bāzes izveide” īstenošanai. 2007.gada valsts budžeta grozījumu izstādes laikā, jautājumu par
finansējumu pašvaldībām projekta „Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide” īstenošanai
izskatīt kā prioritāru.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt finansējumu 0,18 milj. latu Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra
noteikumu „Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās
informācijas sniegšanas kārtību un apjomu” izpildei (noteikumu 18.2. un 19.punkti).
Ministru kabineta viedoklis:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu „Noteikumi par
kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un
apjomu” anotāciju, noteikumos noteikto normu izpilde pašvaldībām neradīs papildu
izdevumus.
Puses vienojas:
Grozījumu 2007.gada valsts budžetā izstrādes laikā izskatīt iespēju pašvaldībām
paredzēt finansējumu Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada
27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”” un Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta
2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu
klasifikāciju” (pieņemti 14.11.2006. MK sēdē), kā arī ar to saistīto grozījumu citos Ministru
kabineta noteikumos ieviešanai, nosakot, ka pašvaldībām tiek atlīdzināti faktiski veiktie
izdevumi.
Normatīvo tiesību aktu projekti:
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt finansējumu 0,016 milj. latu Ministru kabineta noteikumu ”Audžuģimeņu
noteikumi” projekta izpildei, kas stāsies spēkā ar 01.01.2007.
Ministru kabineta viedoklis:
Bērnu un ģimenes lietu ministrija Ministru kabineta noteikumu ”Audžuģimeņu
noteikumi” projektu saskaņošanas procesā sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību
pārskatīs šo noteikumu attiecīgās normas, ņemot vērā valsts budžeta finanšu iespējas paredzēt
finansējumu pašvaldībām un nepieciešamības gadījumā sagatavos precizējumus.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt 50,65 milj. latu likumprojekta “Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši
dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz
īpašuma tiesību atdošanai likumīgajiem īpašniekiem” īstenošanai.
Ministru kabineta viedoklis:
Ekonomikas ministrija pārskatīs likumprojektu “Par kompensācijām īrniekiem , kuri
lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā
mājā līdz īpašuma tiesību atdošanai likumīgajiem īpašniekiem”, ņemot vērā valsts budžeta
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finanšu iespējas paredzēt finansējumu pašvaldībām un nepieciešamības gadījumā sagatavos
precizējumus.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju vietējām pašvaldībām un republikas pilsētu
pašvaldībām klejojošo suņu un kaķu izķeršanai un ievietošanai patversmēs, saskaņā ar
Ministra kabineta noteikumu projektu „Prasības klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanai” un
Dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumu projektu par klejojošo kaķu koloniju organizēšanu.
Ministru kabineta viedoklis:
Zemkopības ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības suņu
un kaķu izķeršanai” un tā veiks nepieciešamo finansējuma aprēķinu suņu un kaķu izķeršanas
prasību izpildei.
VII. Par finansējumu pašvaldību ugunsdzēsības formējumiem
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.
Paredzēt Iekšlietu ministrijas 2007.gada budžetā finansējumu programmai
„Ugunsdrošība glābšana un civilā aizsardzība’ 1,5 milj. latu apmērā amata vienību skaita
palielināšanai.
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