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Sēdi vada:  Gints Kaminskis, LPS Priekšsēdis 

Protokolē:  Lāsma Ūbele, LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 

Sēdē piedalās: skatīt reģistrācijas lapas 

Tiešraides pieslēgumu skaits: 119 

Sēdi sāk plkst.: 1100 

Darba kārtībā: 

1. 

Par izmaiņām publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumos un publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumos. 

Lēmums:  

Komiteja pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu 

politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas 

vietnieces Ingas Bērziņas un nodaļas vecākās ekspertes Sabīnes Ālmanes sniegto 

informāciju par izmaiņām publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumos un publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumos. 

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” stājās spēkā 2018.gada 1.jūnijā, savukārt Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” – š.g. 1.jūlijā. 

2. 

Par finansējumu pašvaldībām 2019.gadā pagaidu valsts budžeta darbības 

laikā. 

Lēmums:  

Komiteja pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības 

departamenta direktora Kārļa Ketnera sniegto informāciju par plānotajiem 

grozījumiem “Likumā par budžetu un finanšu vadību” attiecībā uz 2019. gada pagaidu 

budžeta veidošanu un tā sagatavošanas indikatīvo laika grafiku un Finanšu ministrijas 



 

 
 

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktores 

Intas Komisares sniegto informāciju par pašvaldību rīcības variantiem 2019. gada 

pašvaldību budžetu pieņemšanā līdz gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanai. 

3.1. 

Likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā”. 

Lēmums: 

Komiteja pieņēma zināšanai LPS padomnieces Vinetas Reiteres sniegto informāciju 

par Valsts kancelejas sagatavotajiem grozījumiem “Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.  

Valsts kancelejas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” paredz mainīt arī mēnešalgas 

noteikšanas principu Saeimas ievēlētām, apstiprinātām un ieceltām amatpersonām, kā 

arī Saeimas un pašvaldību domju deputātiem. 

3.2. 

Aktualitātes. 

Lēmums: 

Komiteja pieņēma zināšanai LPS padomnieces Lāsmas Ūbeles sniegto informāciju par 

grozījumu Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr.1031 “Noteikumi par budžetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”” un Ministru kabineta 

27.12.2005. noteikumos Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” 

tālāko virzību, kā arī par Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi 

Likumā par budžetu un finanšu vadību”, ko plānots iekļaut 2019.gada valsts budžeta 

likumprojektu paketē. 
 

 

 

Sēdi slēdz plkst.: 1305 

 

 

Sēdes vadītājs: 

 

 

Sēdes protokolētājs: 

 Gints Kaminskis 

 

 

Lāsma Ūbele 

 

 


