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  Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 
2008.gada domstarpību un vienošanās 

 
PROTOKOLS 

 
Rīgā                           2007.gada  27. 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 
 

Puses vienojas: 
Izvērtējot valdības noteikto politiku straujāka patēriņa ierobežošanai, kas vienlaikus 

paredz pievērst pastiprinātu uzmanību valsts budžeta līdzekļu optimālai izmantošanai, tajā 
skaitā, pašvaldību budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai, noteikt  maksātāja dzīvesvietas 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu 80% apmērā ar 
nosacījumu, ka pašvaldības apņemas ierobežot darba algu pieaugumu tām darbinieku 
kategorijām, kuru atalgojums pārsniedz vidējo atalgojumu sabiedriskajā sektorā, un 
nepalielināt darba samaksas fondu vairāk kā par 10% salīdzinājumā ar 2007.gadu. 

 Ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu ievērojamo izpildi 2007.gadā 
(š.g. 7 mēnešos plānoto ieņēmumu no IIN pārsniegums pašvaldību budžetā ir 62,7 miljoni latu 
un līdz šī gada beigām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi  pašvaldību budžetā tiek 
prognozēti par 94,4 miljoniem latu lielāki nekā bija plānots) pašvaldības apņemas veidot 
finanšu līdzekļu uzkrājumu 2007.gadā un to izmantot 2008.gadā normatīvajos aktos noteikto 
funkciju izpildei.  

 Grozīt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta pirmās daļas 1.punktu, 
mainot maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu daļu no 79% uz 80%, un 2.punktu, mainot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo 
iedzīvotāju ienākuma  nodokļa ieņēmumu daļu no 21% uz 20%, grozījumus iekļaujot 
2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketē.     

 
 Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 
Ņemot vērā, ka ar 2008.gada 1.janvāri stājas spēkā Ministru kabineta 2007.gada 

26.jūnija noteikumi Nr. 444 „Noteikumi par lauku nekustamo īpašumu grupas kadastrālo 
vērtību bāzi”, Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 445 „Noteikumi par 
dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi” un 2007.gada 
26.jūnija grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 19 „Noteikumi par kadastrālo vērtību 
bāzi”, kā arī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos 
Nr. 305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, kas nosaka praktiski visiem ēku tipiem mainīt 
ēku kadastrālajā vērtēšanā pielietojamo apjoma rādītāju no kubikmetriem uz kvadrātmetriem 
un plānots, ka ar 2008.gada 1.janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, kas paredz samazināt nekustamā īpašuma nodokļa likmi līdz 1 procentam no 
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un noteikt nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu 25 procentu robežās, 2008.gadam noteikt nekustamā īpašuma 
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nodokļa par ēkām un zemi iekasējamības koeficientu 0,75 visām pašvaldībām. Aprēķināto 
nekustamā īpašuma nodokļa prognozi par ēkām un zemi ar koeficientu 0,75 izmantot 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā. 

Pašvaldībām, kurām nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par ēkām un zemi 
2008.gadam salīdzinājumā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi par ēkām un zemi 
2007.gadam samazinās, samazinājumu 100% apmērā kompensēt no valsts budžeta.  

 
Ministru kabineta viedoklis: 
Noteikt 2008.gadam nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un zemi iekasējamības 

koeficientu 0,95 visām pašvaldībām. Aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi ar 
koeficientu 0,95 izmantot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā. 

Tām pašvaldībām, kurām aprēķinātā kopējā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze 
2008.gadam (par zemi un ēkām), salīdzinājumā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi par 
ēkām un zemi 2007.gadam, samazinās vairāk kā par 100 latiem, 90% no šī samazinājuma 
kompensēt no valsts budžeta. Tām pašvaldībām, kam samazinājums ir mazāks par 100 latiem, 
kompensācija netiek paredzēta. 

Pašvaldību ieņēmumus no nodokļiem 2008.gadā prognozēt 884,70 milj. latu 
apmērā,   (pie 80 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas pašvaldību budžetos), 
t.sk.: 

 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis ne mazāk kā 804,80 milj. latu

t.sk.:  
Valsts kases sadales kontā 474,71 milj. latu
tieši Rīgas domes budžetā 302,30 milj. latu
tieši Liepājas pilsētas budžetā 17,00  milj. latu
tieši Ventspils pilsētas budžetā 10,79  milj. latu
 
nekustamā īpašuma nodoklis 68,71 milj. latu

t.sk.:  
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 33,74 milj. latu
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 34,97 milj. latu
 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumi 3,50 milj. latu  
 
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm 

   
 7,69 milj. latu

Kopā nodokļu ieņēmumi 884,70 milj. latu
 
Nenodokļu ieņēmumi pašvaldībās  46,00 milj. latu
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 96,50 milj. latu
Kopā nodokļu, nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no  
maksas pakalpojumiem 

1027,20 milj. latu 

 
1.2. Dotācijas no valsts budžeta  
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 
Nepieciešamā valsts budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam ir 

107,7 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: 
 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 107,7 milj. latu 
Pavisam kopā 107,7 milj. latu

 
Ministru kabineta viedoklis: 

Paredzēt dotācijas no valsts budžeta: 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7,15 milj. latu
                                                                       Pavisam kopā 7,15  milj. latu

 
Puses vienojas: 

Paredzēt dotācijas no valsts budžeta: 
Dotācijas pašvaldībām caur RAPLM  
Valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras 
attīstībai  (Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9. 1 

panta  izpildei) 

60,55 milj. latu 

Dotācijas pašvaldībām caur BĢLM  
Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa 
uzlabošanai, Jaunatnes politikas valsts programmas 
īstenošanai un Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” 
projektu īstenošanai. 

0,96 milj. latu 

 
 
1.3. Mērķdotācijas no valsts budžeta 

 
Puses vienojās:  
Izglītības un kultūras pasākumiem no valsts budžeta  303,96 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 208,76 milj. latu
 
Interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 9,57 milj. latu
 
Pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2,78 milj. latu
 
Pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 0,397 milj. latu
 
Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, 
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumiem pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 30,15 milj. latu
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Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
internātskolām, sanatorijas tipa internātskolām un 
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumiem uzturēšanas izdevumiem 25,73 milj. latu
 
Pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 13,57 milj. latu
 
Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto 
pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12,1 milj. latu
  
Pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 
 0,9  milj. latu 0,9 milj.latu

 

                                                                                   Kopā  303,96 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 32,30 milj. latu
Investīcijām  100,00 milj. latu

Kopā 132,30 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 12,10 milj. latu
Investīcijām   20,87 milj. latu 

Kopā 32,97 milj. latu
 
 
             Puses vienojās:  
Pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta 
un datoru izmantošanai 1,0 milj. latu 
Administratīvo teritoriju plānojumu izstrādāšanai 0, 60 milj. latu
                                                                                    Kopā 1,60 milj. latu

 
 
Puses vienojas:  
- Kultūras ministrijas 2008.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 14, 8 milj. latu. 

 



 

 Mkprot_270907 Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2008.gada domstarpību 
un vienošanās protokola projekts  

5 
-  Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada budžetā apakšprogrammai "Dotācija 

pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēt 7,67 milj. 
latu. 

 
 
 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 2008.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 piekto un astoto daļu 0,32 
milj. latu apmērā. 

 
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” 2008.gadā 
paredzēti 0,13 milj. latu  un „Lasīšanas veicināšanas programmai” 0,10 milj. latu.  

 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 
Paredzēt finansējumu 0,87 milj. latu apmērā pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 
nepieciešamā finansējuma normatīvi” izpildei. 

 
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. Ministru kabineta 
2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 
normatīvi”  nosaka, ka noteiktos normatīvus nodrošina bibliotēkas dibinātājs.  

 
Puses vienojas: 

 Saskaņā ar likumu „Dziesmu un deju svētku likums” paredzēt XXIV Dziesmu un XIV 
Deju svētku nodrošināšanai finansējumu 1,05 milj. latu apmērā svētku dalībnieku ēdināšanai 
un naktsmītņu izdevumiem. 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 
No valsts budžeta paredzēt izglītības programmu un izglītības iestāžu 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 



 

 Mkprot_270907 Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2008.gada domstarpību 
un vienošanās protokola projekts  

6 
valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
vadītājus”), kā arī pieņemt atbilstošus grozījumus 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 pieprasījuma 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 88,25 milj. latu  
t.sk. līdzfinansējums Valsts budžeta dotācija no 
vispārējiem ieņēmumiem 20,84 milj. latu
ārvalstu finanšu palīdzība 67,41 milj. latu*
Izglītības un zinātnes ministrija 
Pasaules Bankas aizdevuma Izglītības sistēmas attīstības 
projekta apakšprogrammai A “Izmaksu efektivitāte” 
atmaksa  

 
0,19 milj. latu

Kopā 88,44 milj. latu
 *2008.gadā prognozētais pieejamais finansējuma  apmērs saskaņā ar Vides ministrijas 
pieprasījumu likuma „par Valsts budžetu 2008.gadam” 

 
2. Izdevumi 
 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām 2008.gadam kopējo minimālo 
finanšu nepieciešamību saskaņā ar likuma “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 1.panta 13. 
punktu noteikt ne mazāku kā  872,1 milj. latu. 

 
Ministru kabineta viedoklis: 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām kopējo minimālo finanšu 

nepieciešamību 2008.gadam noteikt ne mazāku kā 597,6 milj. latu saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 8.panta pirmo daļu, t.i., budžeta sagatavošanas gadam 
plānotā pašvaldību kopējā finanšu nepieciešamība plus 2008.gadā plānotā inflācija (6,3 %). 

 
 

II. Pašvaldību speciālais budžets 
Puses vienojas:  
Plānot pašvaldību speciālo budžetu ieņēmumus no valsts budžeta valsts autoceļu 

fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” 
70,93 milj. latu apmērā *. 

 
Prognozēt pašvaldību speciālo budžetu kopējos pārējos ieņēmumus 42,16 milj. latu 

apmērā*, t.sk.: 
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2,37 milj. latu
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 3,50 milj. latu
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pašu ieņēmumi  21,0 milj. latu
pārējie ieņēmumi *  15,29 milj. latu

Kopā 42,16  milj. latu**
 * summas var tikt precizētas 
** neieskaitot saņemtos transferta pārskaitījumus no citām pašvaldībām 

 
Ja akcīzes nodoklis no naftas produktiem pārsniedz 2008.gadā plānotos nodokļa 

ieņēmumus un tiek izdarīti grozījumi likumā par valsts budžetu 2008.gadam, palielinot valsts 
budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu apjomu, 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. 

 
 Paredzēt, ka kopējie ieņēmumi valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmā nav 
mazāki par 70% no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas 
produktiem un plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās 
nodevas 100% apmērā. 

 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 
Paredzēt dotāciju no valsts budžeta pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar 

autobusiem 33,285 milj. latu apmērā. 
 
 Ministru kabineta viedoklis: 
Paredzēt dotāciju no valsts budžeta zaudējumu segšanai sabiedrisko transportu 

pakalpojumu sniedzējiem  22,41 milj. latu apmērā. 
 

 
III. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana 

 
Puses vienojas: 
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 2008.gadā". 

 
 

IV. Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi 
 
Puses vienojās: 
Lai realizētu investīciju projektus pašvaldībās, dotu pašvaldībām iespēju arī pašām 

investēt finanšu līdzekļus infrastruktūras objektu sakārtošanā, paredzēt pašvaldību aizņēmumu 
pieļaujamo palielinājumu 107,52 milj. latu  apmērā, t.sk. 2,5 milj. latu pašvaldību finanšu 
stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai un 30 milj. latu ES līdzfinansēto projektu 
īstenošanai. Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību 
ilgtermiņa saistības, kas uzņemtas atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.  

Gadījumā, ja noteiktais pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums ir nepietiekošs, 
lai pašvaldības nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības  līdzfinansēto projektu un 
investīciju projektu īstenošanai,  finanšu ministrs nekavējoties informē par izveidojušos 
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situāciju Ministru kabinetu un Saeimu. Finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt pašvaldību 
aizņēmumu kopējo palielinājumu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu 
dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret to. 

Lai realizētu investīciju projektus pašvaldībās, paredzēt pašvaldību galvojumu 
pieļaujamo palielinājumu 40 milj. latu  apmērā. 

 
V. Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi 

 
Spēkā esošie normatīvie tiesību akti:  
 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
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” un likuma „Sabiedriskā transporta pakalpojuma 
likuma” 11.panta prasības paredzēt 2008.gada Satiksmes ministrijas apakšprogrammas 
31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam” 
ietvaros finansējumu 75 276 908 latu apmērā, t. sk.: 

 
Dotācija par pārvadājumiem pilsētas maršrutos  20 297 302 
Dotācija par pārvadājumiem rajonu maršrutos  12 988 293 
Dotācija par pārvadājumiem tālsatiksmes maršrutos  10 732 469 
Dotācija par pārvadājumiem dzelzceļa maršrutos  31 258 844 

 
 
Ministru kabineta viedoklis: 
Satiksmes ministrijas apakšprogrammā 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam” 2008.gadā paredzēt finansējumu 64 401 137 
latu apmērā.  

Jautājumu par zaudējumu segšanu republikas pilsētām par pārvadājumiem pilsētas 
nozīmes pamata maršrutu tīklā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta pirmās 
daļas 2.punktā minētajā apjomā (35%) paredzēt pilnā apmērā plānojot 2009.gada un turpmāko 
gadu valsts budžetu, kompensējot starpību starp 2008.gada valsts budžetā paredzēto 
finansējumu un 2008.gadā faktiski radušajiem pārvadātāju zaudējumiem pilsētas nozīmes 
maršrutu tīklā republikas pilsētā.  
 

 
Puses vienojas:  
2008.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 
0,96 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.  

 
Paredzēt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 2008.gada budžetā finansējumu 1,2 milj. 

latu brīvpusdienu nodrošināšanai sākumskolas bērniem (1.klasei) no 2008.gada 1.septembra.  
 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
 Paredzēt Satiksmes ministrijas 2008.gada budžetā finansējumu 35 milj. latu valsts 
2.šķiras autoceļu sakārtošanai. 
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Ministru kabineta viedoklis:  
Paredzēt finansējumu Satiksmes ministrijai 12 milj. latu apmērā valsts 2.šķiras 

autoceļu sakārtošanai. 
 
 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis: 
Izpildot likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 5. punktu, 

25.panta un 28.panta pirmo daļu paredzēt finansējumu 10,84 milj. latu apmērā.  
 Ministru kabineta 2007.gada 25.maija rīkojuma Nr. 305 „Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju renovācijas programma 2007- 2010. gadam” prasību izpildei paredzēt finansējumu 
2,39 miljons latu apmērā. 
 Valdības deklarācijas sadaļas „Mājoklis” 2. punkta: „Veicināsim dzīvojamo ēku, kuras 
ir kultūrvēsturiski pieminekļi, atjaunošanu, ieviešot nodokļu atvieglojumus, valsts un 
pašvaldības subsīdijas šo namu sakārtošanai” izpildei paredzēt 2,25 miljoni latu lielu 
finansējumu. 
 

Ministru kabineta viedoklis:  
 Paredzēt finansējumu Ekonomikas ministrijai 7,48 milj. latu dzīvojamo telpu 
atbrīvošanas pabalstu finansiālai nodrošināšanai. 
 

Puses vienojās: 
Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr. 237 „Kārtība, kādā pašvaldībām 

piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanai” izpildei paredzēt 
finansējumu 4,52 milj. latu apmērā. 

 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  

 Paredzēt finansējumu 74,6 milj. latu apmērā likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 25.panta trešās daļas izpildei, kas nosaka, ka to aizsargājamo teritoriju pārvaldi, 
kurām nav savas pārvaldes institūcijas, realizē pašvaldības. 
 

Ministru kabineta viedoklis:  
Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 25.panta „Aizsargājamo teritoriju 

pārvalde” īstenošana tiek plānota   atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem. 

 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  

 Paredzēt finansējumu 0,83 milj. latu apmērā Publisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likuma 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:  
2007. gada 13. septembra Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts 

„Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”, kas paredz, ka 
gadījumā, ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir 
tiesīga neslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu. Līdz ar to no Publisku izklaides un svētku 
pasākumu drošības likuma tiks izslēgts pienākums pašvaldībām apdrošināt tos publiskos 
pasākumus, kuru realizācijai pieprasīts finansējumu. Atbilstoši minētajam pašvaldībām nav 
nepieciešams piešķirt finanšu līdzekļus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likuma 10. panta otrās daļas 8. punkta izpildei. 
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Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
 Paredzēt finansējumu 1, 71 milj. latu apmērā 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:  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 

”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” vienreizējā pabalsta 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalsta ikmēneša izdevumiem 
piešķiršana pilngadību sasniegušajiem bērniem ir pašvaldības, kuras bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kompetencē un tas ir jānodrošina no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Valsts līdzfinansējums šim mērķim nav paredzēts. 

 
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  

    Paredzēt no valsts budžeta mērķdotāciju vietējām pašvaldībām un republikas pilsētu 
pašvaldībām: 

    patversmes ēku 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”. (Latvijas Pašvaldību 
savienības un Zemkopības ministrijas vienošanās paredz veikt situācijas izpēti), 

    dzīvnieku kapsētas izveidošanai un uzturēšanai, lai apglabātu bezsaimnieka mājas 
(istabas) dzīvniekus, pamatojoties Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.632 
“Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība”. (Latvijas Pašvaldību savienības un 
Zemkopības ministrijas vienošanās paredz veikt situācijas izpēti un būvēt krematoriju kopā ar 
patversmēm pa vienai katrā plānošanas reģionā un Rīgā). 

 
Puses vienojas: 
Veikt situācijas izpēti un finanšu aprēķinu līdz 2007.gada 31.decembrim reģionu 

griezumā par dzīvnieku patversmju un krematoriju izveidošanu katrā reģionā un Rīgā. 
Zemkopības ministrijai izpēti veikt esošā budžeta ietvaros. 

 
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 
Veterinārmedicīnas likuma 21.un 25.panta, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.un 39.panta un 
 Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra  noteikumu Nr.606 „Klaiņojošu suņu un kaķu 
izķeršanas noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2008.) 
 

Ministru kabineta viedoklis:  
Pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 21.panta trešo daļu izstrādāts Ministru 

kabineta noteikumu projekts „Prasības klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanai”. Saskaņā ar 
anotācijā norādīto Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta, ka katra pašvaldība ar saviem 
saistošajiem noteikumiem nosaka klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu savā teritorijā un neprasa 
finansējumu no valsts budžeta. Pašvaldības ir noteikušas nodevu par suņu turēšanu. Iegūtie 
līdzekļi tiek izmantoti klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai. 

 
Puses vienojās:  
 Paredzēt papildu finansējumu Zemkopības ministrija budžetā 0,1 milj. latu apmērā 

Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas un tālākizglītības nodrošināšanai. 
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    Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
Paredzēt finansējumu Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 14.1. panta izpildei, kas 

nosaka, ka ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītie izdevumi tiek segti no valsts budžeta. 
 
 
Ministru kabineta viedoklis:  
Noteikt, ka  Iekšlietu ministrija ir atbildīga par Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

14.1. pantā noteikto normu izpildi un uzdot Iekšlietu ministrijai, konsultējoties ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, izstrādāt kārtību, kādā pašvaldības saņem valsts budžeta dotāciju. 

 
    Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
Paredzēt finansējumu 42 tūkst. latu apmērā Ministru kabineta 2007.gada 27.marta 

noteikumu Nr.215 „Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana 
un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai” izpildei. 

 
Ministru kabineta viedoklis:  

   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un noteiktajā kārtībā 
iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai rīkojuma projektu, nosakot, kā, sākot ar 2008.gadu tiks 
nodrošināta  kompensāciju izmaksāšana pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 
Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumu Nr.215 „Kārtība, kādā veicama smadzeņu 
un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai” 
19.2.apakšpunktā uzlikto pienākumu izpildi.  

 
    Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  

Paredzēt finansējumu no valsts budžeta 2 milj. latu apmērā Bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta likuma 8.panta izpildei. 

 
Ministru kabineta viedoklis:  

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 8.pantā ir noteikts, ka pašvaldības, 
pildot ar komercdarbības veicināšanu un bezdarba samazināšanu saistītās funkcijas, 
sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), izstrādā nodarbinātības veicināšanas 
pasākumu plānus attiecīgajai teritorijai, sadarbojas ar NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu organizēšanā un īstenošanā. 

NVA 2008.gadā turpinās sniegt metodoloģisku atbalstu pašvaldībām vietējo 
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu izstrādei, kā arī iesaistīs pašvaldības NVA filiāļu 
konsultatīvajās padomēs, līdz ar to finansējums un atbalsts tiek sniegts ar NVA starpniecību, 
tas ir, konkrētu cilvēkresursu jeb speciālistu ieguldījumu. 

Sākot ar 2008.gadu tiek plānots arī piesaistīt ESF līdzfinansējumu vietējo 
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanai pašvaldībās, kā arī ieviest jaunus 
bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus 2008.gadā. 
 

Normatīvo tiesību aktu projekti: 
 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
 Paredzēt finansējumu 8 milj. latu Tieslietu ministrijas sagatavotā koncepcijas projekta 
„Koncepcija par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda” īstenošanai. 
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Ministru kabineta viedoklis:  

„Koncepcija par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda” risina tikai jautājumu par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā, savukārt, jautājums par apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošanu tiks risināts citā politikas plānošanas dokumentā. 

LPS norādītais finansējums 8 milj. latu apmērā ir plānots visas piekrastes joslas 
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai. Šo pasākumu izmaksu pozīcijas koncepcijā tika 
iekļautas informatīvos nolūkos par vienu pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome).  

Finansējuma pieprasījums koncepcijas īstenošanai nav pamatots. 
 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  
Paredzēt finansējumu 216 tūkst. latu Ministru kabineta noteikumu projekta 

„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”” 31.¹ punkta izpildei. 

 
Ministru kabineta viedoklis:  

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 
15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās”” 31.1punkta izpildei finansējums ir jānodrošina no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, jo atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta astotajai daļai pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un 
mantisko tiesību un interešu aizsardzību. 

 
 Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:  

 Paredzēt finansējumu 2,68 milj. latu Ministru kabineta noteikumu projekta 
„Noteikumi par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu” normu izpildei.  
 

Ministru kabineta viedoklis:  
Noteikumu projekta „Noteikumi par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu” 

ieviešanai papildu budžeta līdzekļi netiek paredzēti, jo saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par invazīvo augu sugu sarakstu” (izsludināts Valsts 
sekretāru sanāksmē 19.07.2007., VSS-1065) invazīvā augu suga Latvijā ir Sosnovska latvānis. 
Lai papildinātu Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par invazīvo augu sugu 
sarakstu” ar jaunu invazīvo augu sugu, paredzams izstrādāt programmu, līdzīgi kā latvāņu 
izplatības ierobežošanai. Tā būs valsts jaunā iniciatīva. Nezinot invazīvo augu sugu, tās 
izplatību un nepieciešamos pasākumus nav iespējams paredzēt nepieciešamos finanšu 
līdzekļus.  Noteikumu „Noteikumi par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu” 
ieviešanai, bez invazīvo augu sugu saraksta papildināšanas, finanšu līdzekļi pašvaldībām nav 
nepieciešami, jo tām uzliktos pienākumus pašvaldības pildīs tikai pēc invazīvo augu sugu 
saraksta papildināšanas. 
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