
Likumprojekts «Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību»

1) Mainīts gada pārskata iesniegšanas termiņš: 1.aprīlis, stājas spēkā
no 01.01.2023. un piemēro sagatavojot 2022. gada pārskatu
(šobrīd iesniegšanas termiņš - 1.maijs). Grozīta LBFV 30.panta (3) daļa

2) Paredzēts, ka, reorganizējot pašvaldību, normatīvajos aktos
noteiktā atbildīgā institūcija triju mēnešu laikā no attiecīgās
pašvaldības reorganizācijas datuma iesniedz Valsts kasei
attiecīgo darbības slēguma pārskatu. LBFV 30.pants papildināts ar
(12) daļu

3) Paredzēts, ka pašvaldības gadskārtējam budžetam ir jābūt
apstiprinātam pašvaldības domē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā
pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. LBFV
41.pants papildināts ar (2.1) daļu

4) Paredz tiesību finanšu ministram apturēt valsts budžeta
aizdevuma izmaksu pašvaldībai līdz gadskārtējā pašvaldības
budžeta apstiprināšanai, ja šā likuma 41. panta 2.1 daļā noteiktajā
termiņā nav apstiprināts gadskārtējais pašvaldības budžets. LBFV
36.pants papildināts ar (10) daļu

1



Likumprojekts «Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību»

LBFV papildināts ar 41.1 pantu:

«(1) Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais

pašvaldības budžets, pašvaldības Domes noteiktajā kārtībā apstiprina

pašvaldības darbībai nepieciešamos budžeta izdevumus ar noteikumu, ka:

1) izdevumi nepārsniedz pašvaldības iepriekšējā saimnieciskā gada faktiskos

izdevumus, izdarot šādas korekcijas:

a) netiek apmaksāti pakalpojumi (maksājumu uzdevumi), kas nav sniegti

iepriekšējā saimnieciskajā gadā, un netiek veiktas investīcijas, kas nav

realizētas iepriekšējā saimnieciskajā gadā,

c) tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu

finansēšana,

d) tiek nodrošināta spēkā esošo normatīvo aktu izpilde;

2) tiek nodrošināta iepriekšējā saimnieciskā gada pašvaldības budžetā

noteikto budžeta politiku un nosacījumu izpilde nemainīgā līmenī, izņemot

terminētus pasākumus;
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Likumprojekts «Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību»

3) tiek nodrošināta ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto

projektu īstenošana;

4) tiek ņemtas vērā saimnieciskajam gadam apstiprinātās valsts budžeta

mērķdotācijas un dotācijas;

5) tiek paredzēts finansējums pašvaldības uzņemto saistību izpildei.

6) netiek uzņemtas jaunas aizņēmuma, galvojuma saistības, izņemot šā panta

pirmās daļas 3. punktā minēto projektu īstenošanai.

(2) Finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo pantu, ir piemērojami šajā

likumā noteiktie budžeta izpildes nosacījumi. Pilnvarojumi, kas piešķirti

saskaņā ar šā panta pirmo daļu, izbeidzas, stājoties spēkā gadskārtējam

pašvaldības budžetam, kuru noformē un apstiprina kā pašvaldības saistošos

noteikumus un visi izdevumi no saimnieciskā gada sākuma tiek reģistrēti

saskaņā ar jauno gadskārtējo pašvaldības budžetu.»
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Likumprojekts «Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā» 

1) GMI slieksnis: 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

2) Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis: 272 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām
mājsaimniecībā.

3) Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām
mājsaimniecībā, bet ne zemāku par noteikto trūcīgas mājsaimniecības
ienākumu slieksni.

4) Ienākumu sliekšņus paredzēts pārskatīt ne retāk kā reizi trīs gados
atbilstoši likumprojektā “Grozījumi likumā “Par sociālo drošību”” noteiktajai
minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanas kārtībai;

5) GMI pabalstu mājsaimniecībai izmaksā naudā, pārējos piešķirtos
sociālās palīdzības pabalstus mājsaimniecībai var izmaksāt naudā vai pabalsta
summas apmērā segt izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.
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Likumprojekts «Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā» 

6) Paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas principus un
saturu:

✓ noteikt izdevumu pozīcijas, kuras tiks piemērotas mājokļa pabalsta apmēra
aprēķināšanai

✓ dots deleģējums Ministru kabinetam noteikt minimālās normas šīm
izdevumu pozīcijām, kā arī mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtību;

Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus
izdevumu pozīciju normām mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

7) Nosacījumi attiecībā uz mājokļa pabalstu stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

8) MK noteikumos paredzēts noteikt vienotu formulu pamata sociālās
palīdzības pabalstu (GMI pabalsts un mājokļa pabalsta) apmēra aprēķināšanai -
mājokļa pabalsta apmērs tiks aprēķināts kā starpība starp GMI sliekšņu summu
mājsaimniecībai un normatīvajiem izdevumiem par mājokli (bet ne lielāki par
faktiskajiem izdevumiem) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
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Likumprojekts «Par valsts budžetu 2021.gadam»

MK un LPS 2021.gada vienošanās un domstarpību protokols

1) 2021.gadā mērķdotācija pašvaldību autoceļiem ielām: 53,8 milj. euro.

2) Pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un
VSAO iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai
pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai
reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 31. augustam.

3) Ņemot vērā, ka valstij piederošā jūras piekrastes josla (Zemes pārvaldības
likuma 13.panta pirmās daļas 5.punkts), kuru sasniedz jūras augstākās
bangas nav pirmreizēji reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistrā, jo ir aizkavējusies kārtības izstrādāšana kādā tiks noteikta vieta,
kuru sasniedz jūras augstākās bangas, pašvaldībām Zemes pārvaldības
likuma 15.panta devītajā daļā noteiktā pienākuma – nodrošināt
grāmatvedības uzskaiti par to valdījumā esošajiem jūras piekrastes
ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu – izpilde uzsākama pēc
jūras piekrastes joslas pirmreizējās reģistrācijas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra reģistrā.
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Bāzes mēnešalga 2021.gadā

Avots: Valsts kanceleja

https://www.mk.gov.lv/lv/content/cilvekresursu-attistibas-politika
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Rajona tiesas tiesnesis, rajona prokurors, Konkurences padome, 

Datu valsts inspekcija, pašvaldības deputāti, domes 

priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes 

komitejas priekšsēdētājs, domes komitejas priekšsēdētāja 

vietnieks, Saeimas deputātam, Ministru prezidentam, Ministru 

prezidenta biedram, ministram, paralamentārajam sekretāram, 

valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes locekļiem, 

tiesībsargam, NEPLP priekšsēdētājam, NEPLP priekšsēdētāja 

vietniekam, NEPLP loceklim, CVK priekšsēdētājam, CVK 

priekšsēdētāja vietniekam, CVK sekretāram, CVK loceklim, CZK 

priekšsēdētājam, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājam, 

Augstākās izglītības padomes loceklim

976,47 1025,29

Iestādes  vai amati, kuriem attiecināms 

Bāzes alga 

2020.gadam 

(bruto), euro

Bāzes alga 

2021.gadam 

(bruto), euro

https://www.mk.gov.lv/lv/content/cilvekresursu-attistibas-politika

