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Kas ir pašvaldība?
 Noteiktā teritorijā dzīvojošu pilsoņu izveidota vietējā vara, kas darbojas

šajā teritorijā.
To raksturo:
 Noteikta teritorija
 Iedzīvotāju skaits
 Tieši vēlēta politiskā vara
 Neatkarīgs budžets

Kas ir pašvaldības politika?
 Ar pašvaldības politiku parasti saprot vidēja vai ilgtermiņa stratēģiju

kādā pašvaldības kompetences jautājumā. Turklāt stratēģija šajā
gadījumā nav tikai plāns, bet ciklisks process. Cikls parasti sakrīt ar
vienu vai vairākiem vēlēšanu periodiem. Tas ir sašaurināts politikas
jēdziens, galvenokārt par šo politikas daļu notiek komunikācija ar
sabiedrību.

Pašvaldības
 Pašvaldību tiesības īsteno vietējo iedzīvotāju tieši vēlētas domes un to

izveidotas pašvaldību administrācijas.
 Pašvaldību darba organizācijas pamatprincipus un pamatjautājumus nosaka
Eiropas Vietējo pašvaldību harta, likums “Par pašvaldībām” un katras
pašvaldības nolikums.
 Pašvaldības dome ir augstākā pašvaldības lēmējinstitūcija, un tā ir iedzīvotāju
interešu pārstāvniecība attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pašvaldības domes kompetencē ietilpst ikviens pašvaldības atbildībā esošs
jautājums, ja vien likumā izņēmuma kārtā nav noteikts citādi.
 Likuma “Par pašvaldībām” 24. panta otrā daļa nosaka, kādi pašvaldības darba organizācijas jautājumi
noregulējami pašvaldības nolikumā.

Pašvaldības
 Autonomās funkcijas rodas trīs atšķirīgos gadījumos:

uzskaitot tās tieši likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā (agrāk tās tika dēvētas par

pastāvīgajām funkcijām); 15. pantā uzskaitītas 23 autonomās funkcijas:

nosakot tās citos likumos (agrāk tās tika dēvētas par citos likumos uz laiku noteiktajām
funkcijām);

uzņemoties šīs funkcijas patstāvīgi, bez likumdevēja norādes – ar domes lēmumu (šīs
funkcijas tiek dēvētas par brīvprātīgajām iniciatīvām).
 4 Likums “Par pašvaldībām”.
 12. pants nosaka:
“Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu.”

Kārtība, kādā rīko publisko apspriešanu
Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties
uz domes lēmumu, pašvaldībā var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās
kompetences jautājumiem. Pašvaldības nolikumā nosakāmā kārtība, kādā rīko publisko apspriešanu,
neattiecas uz jautājumiem un publisko vai sabiedrisko apspriešanu kārtību, ko regulē citi normatīvie akti.
Tā, piemēram, kārtību, kādā tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības plānošanas
procesā, nosaka attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.
 Pašvaldības nolikumā nosaka jautājumus, par kādiem pašvaldība rīko publiskās apspriešanas,
nosacījumus un prasības publiskās apspriešanas norises nodrošināšanai, kā arī citus ar publisko
apspriešanu organizēšanu saistītus jautājumus (piemēram, cik iedzīvotājiem jāierosina publiskā
apspriešana un pie kāda dalībnieku skaita publiskā apspriešana tiks uzskatīta par notikušu,
pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par publisko apspriešanu organizēšanu un rezultātu apkopošanu

u.tml.).

 Vispārīgos publisko apspriešanu organizēšanas noteikumus nosaka likuma “Par pašvaldībām” 61.1 un
61.2 pants.

Pašvaldības plānošanas dokumentu sistēma

Budžeta pieprasījumi un to sasaiste ar
plānošanas dokumentiem

Pašvaldības budžets
 likums «Par pašvaldībām» nosaka domes ekskluzīvo kompetenci

apstiprināt un grozīt budžetu un pārskatus par tā izpildi, u.c.
jautājumus;
 likums «Par budžetu un finanšu vadību» nosaka valsts un pašvaldību
budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību
budžeta procesā;
 likums «Par pašvaldību budžetiem» nosaka pašvaldību budžetu
sastādīšanas un izpildes kārtību.

Pašvaldības budžets
 Likuma «Par pašvaldībām» 46. pants nosaka, ka pašvaldība patstāvīgi

izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits
spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes
ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā.
 Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un
budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai
elektroniskā veidā nosūta VARAM zināšanai.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16. pantu
 Gadskārtējais pašvaldības budžets ir dokuments, kuru noformē un apstiprina kā pašvaldības saistošos
noteikumus, un tas ietver:
 1) skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši šā likuma V nodaļā noteiktajiem
ieņēmumu avotiem un Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu klasifikācijai;
 2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par budžeta
deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai;
 3) katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta izdevumu klasifikācijai;
 4) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda
saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai;
 5) informāciju par speciālajiem budžetiem;
 6) citu informāciju, kuru dome atzīst par nepieciešamu.
 (2) Pašvaldības budžetā var paredzēt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem, kuru apjoms nedrīkst
pārsniegt 2 procentus no saimnieciskajā gadā plānotajiem pašvaldības izdevumiem. Lēmumu par
līdzekļu izlietošanu neparedzētiem izdevumiem pieņem pašvaldības dome.

Pašvaldību pamatbudžets
 Pašvaldības pamatbudžets ietver:
 visus pašvaldības ieņēmumus, kas paredzēti izdevumu segšanai un nav iezīmēti īpašiem











mērķiem;
apropriācijas visiem pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no pamatbudžeta
līdzekļiem;
pašvaldību budžetu aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu.
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, kurā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi no:
nekustamā īpašuma (par zemi un ēkām) nodokļa;
likumos noteikta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;
no azartspēļu nodokļa;
kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem;
dažādas pašvaldības nodevas un citi ieņēmumi;
kā arī valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un dotācijas no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda.

Pašvaldības budžets
 Pašvaldību budžetos ir trīs pamatdaļas:

 ieņēmumu daļa;
 izdevumu daļa;
 finansēšanas daļa

 Katru no tām izstrādā saskaņā ar vienotu Ministru kabineta noteiktu

klasifikāciju.
 Likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka budžets sastādāms
vienam gadam. Saimnieciskais gads sākas 1. janvārī un beidzas 31.
decembrī.

Pašvaldības budžets
 Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 17. pantam budžeta projektam jāpievieno









paskaidrojuma raksts, kas ietver:
domes priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par attiecīgās republikas
pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem
saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem
saimnieciskajiem gadiem;
informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta
klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi;
ja budžetā paredzēta tāda uzdevuma finansēšana, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā
gada ietvarus, – turpmākajos gados paredzētos budžeta izdevumus līdz uzdevuma
pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus;
kopsavilkumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un
izdevumu daļā;
parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos
turpmākajos gados.

Likums “Par nodokļiem un nodevām”
 Pašvaldības saņem šādus ieņēmumus no nodokļiem:
 100% no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem;
 80% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (2017. gadā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldībām tiek noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā);
 25% no azartspēļu nodokļa ieņēmumiem (ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta
azartspēle);
 100% no vietējā mēroga izložu nodokļa ieņēmumiem (ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek
organizēta izloze);
 60% no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu
(ieskaita tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība);
 40% no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām gaisā (ieskaita tās pašvaldības
vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība);
 100% no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem par radioaktīvo vielu izmantošanu (ieskaita tās vietējās pašvaldības
vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā atrodas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vieta);
 100% no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās
struktūrās dabasgāzi (ieskaita tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta
attiecīgā darbība; ja tā notiek vairāku pašvaldību teritorijā – proporcionāli izmantotajai teritorijai).

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli»
 Šādus principus likumdevējs ir noteicis kā pašvaldības brīvas izvēles

principus, kurus tās var arī nepiemērot, lemjot par nodokļa likmēm:
 uzņēmējdarbības atbalsta princips, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto
nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu
uzņēmējdarbības veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot
Eiropas Komisijas 2006. gada 15. decembra regulas (EK) Nr. 1998/2006
par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis (minimālā
apjoma) atbalstam nosacījumus;
 teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips, saskaņā ar kuru
pašvaldība izmanto nodokļa likmi savas teritorijas attīstības
veicināšanai un sakārtošanai.

Meklējiet LPS mājaslapā
 Salīdzināmo datu bāze – informācijas sistēma BLIS tika veidota ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” atbalstu projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” projekta ietvaros. Plašāku informāciju par projektu lasiet šeit: http://ms.lps.lv.

 Informācijas sistēmas nosaukuma BLIS apzīmē Benchlearning informācijas sistēmu. Mācīšanās salīdzinot
(benchlearning) ir mācīšanās process, kā uzlabot savu praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā, veicot
datu analīzi.
 https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/petijumi/219-pasvaldibas-socialas-uznemejdarbibas-iespejas-un-privatassocialas-uznemejdarbibas-izmantosanas-iespejas-pasvaldibas-merkiem
 pašvaldības deputāta rokasgrāmata

 www.lps.lv/uploads/magazine_module/Logs_7.-8.2013_htckm8eECV.pdf
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