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Likumprojekta „Par valsts budžetu 2009.gadam” 
anotācija 

 
 

I. K ādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs 

1. Atsauce uz Deklarāciju par 
Ministru kabineta iecerēto 
darbību, politikas plānošanas 
dokumentu un citiem 
dokumentiem, kuros dots 
uzdevums izstrādāt 
normatīvā akta projektu 

Saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto 
budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām 
metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības 
pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi 
nepieciešami valdībai, valsts institūcijām un pašvaldībām to 
valsts deleģēto pienākumu izpildei, kuru finansēšana ir noteikta 
ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram 
šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši resursi. 
Visi maksājumi, kas saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu 
vai līgumu ieskaitāmi valsts budžeta ieņēmumos, ir valsts 
budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta 
likumā noteiktu apropriāciju apropriē valsts mērķu 
sasniegšanai. 
Valsts budžeta izdevumus veido apropriācijas, kas noteiktas 
konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts 
budžeta likumu. 
 

2. Pašreizējās situācijas 
raksturojums  
 
 

Likumprojekts „Par valsts budžetu 2009.gadam” izstrādāts 
ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību izvirzītās 
prasības, Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību 
noteiktos pamatuzdevumus, Valdības izvirzītos neatliekamos 
uzdevumus, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos 
priekšlikumus, kā arī ņemot vērā valsts ekonomisko stāvokli. 
2009. gadā valsts budžetā tiek plānots deficīts 1,85% apmērā no 
IKP, kas ir ciešā saistībā ar vispārpieņemto ekonomikas 
cikliskuma koncepciju. Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās 
gadījumos, īpaši, kad to ietekmē iekšzemes patēriņa pieauguma 
tempu samazinājums, ir nepieciešams izmantot stimulējoša 
rakstura fiskālos instrumentus, kas šajā gadījumā ir budžeta 
deficīts. 2009. gadā valdība plāno stimulēt tautsaimniecību, 
nodrošinot budžeta līdzekļus ES fondu apguvei un realizējot 
investīciju projektus. 
Ievērojot pasaules ekonomiskās attīstības tendences un valsts 
budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognozes 
2009.gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 
4.septembra sēdē (protokols nr.62,1§) pieņemtajam lēmumam,  
ministrijām bija jāsamazina tām plānotie valsts budžeta līdzekļi 
par 10,67% (izņemot atsevišķas budžeta programmas) attiecībā 
pret precizēto maksimāli pieļaujamo izdevumu kopapjomu.  



 

FMAnot_081008.docx;  Likumprojekta „Par valsts budžetu 2009.gadam” anotācija 
 

2

 

3.  Normatīvā akta projekta 
būtība 
 
 

Likumprojekts „Par valsts budžetu 2009.gadam” jāpieņem 
savlaicīgi, lai nodrošinātu ministrijām un citām centrālajām 
valsts iestādēm saimnieciskā gada pieejamā finansējuma 
apjomu, jo tās valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt 
tikai ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu 
apropriāciju. 
Likumprojekts “Par valsts budžetu 2009.gadam” paredz valsts 
budžeta līdzekļu sadalījumu, kuru var saņemt ar gadskārtējā 
valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju, lai nodrošinātu 
valsts iestāžu darbību. 
 

4. Cita informācija Nav attiecināms. 

 

II. K āda var būt normatīvā akta ietekme uz 
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību 

1. Vispārēja ietekme uz 
sabiedrības un 
tautsaimniecības pārmaiņām 

Likumprojekts nodrošina atbilstošas valsts fiskālās politikas 
īstenošanu un valsts budžeta izdevumus atbilstoši reālajai sociāli 
ekonomiskajai situācijai valstī un pasaulē. Ministrijas un 
centrālās valsts iestādes nodrošināja rūpīgu esošās apropriācijas 
analīzi ar mērķi noteikt prioritātes savas darbības nodrošināšanai 
un veicamo uzdevumu efektivitātes paaugstināšanai. 
Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, 2009.gada 
projektā tiek paredzētas šādas prioritātes: 

• līdzekļu nodrošināšana ES fondu līdzekļu apgūšanai. 
(Likumprojektā šiem mērķiem kopumā paredzēti 923,0 
milj. latu, kas veido 15,9% no kopējiem valsts 
konsolidētā budžeta izdevumiem); 

• aktuālu sociālo problēmu risināšanai, t.sk.: 
2,7 milj. latu minimālās mēneša darba algas 
paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. 
gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra 
noteikumiem Nr. 791;  
3,1 milj. latu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
invalīdam kopš bērnības apmēra palielināšanai no 50 
latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar 2009.gada 
1.janvāri;  
2,3 milj. latu - piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu invalīdu apmēra palielināšanai no 50 Ls līdz 75 Ls 
mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri; 
71,6 milj. latu - piemaksas pie vecuma pensijas apmēra 
palielināšanai par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, visiem vecuma 
pensijas saņēmējiem neatkarīgi no vecuma pensijas 
apmēra ierobežojuma, no 0,40 latiem līdz 0,70 latiem ar 
2009.gada 1.janvāri; 
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paredzēti nepieciešamie līdzekļi pensiju indeksācijai kā 
arī citā sociālajām vajadzībām. 
 

Salīdzinājumā ar 2008.gada plānu likumprojektā paredzēts 
papildu finansējums iepriekšējos gados uzsākto pasākumu 
nodrošināšanai, tajā skaitā šādiem nozīmīgākajiem pasākumiem: 

• 21,6 milj. latu – programmai „Valsts aizsardzība, drošība 
un integrācija NATO”; 

• 12,9 milj. latu – iemaksām Eiropas Kopienas budžetā; 
• 68,9 milj. latu – Valsts parāda vadībai; 
• 67,0 milj. latu – no 2008.gada 1.septembra paaugstinātās 

pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem 
nodrošināšanai pilnam gadam; 

• 22,3 milj. latu – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 
īstenošanai (MK 2008.gada 21.aprīļa rīkojums Nr. 217/1); 

• 2,6 milj. latu – dotācijai Liepājas un Ventspils lidostai 
iekšzemes lidojumu nodrošināšanai (MK 2008.gada 1.jūlija 
sēdes protokols Nr.45 31.§); 

• 1,0 milj. latu – jaunu tiesnešu un tiesu darbinieku amatu 
vietu izveidei Administratīvajā rajona tiesā; 

• 1,2 milj. latu – Lauksaimniecības skaitīšanas 2010.gadā un 
Tautas skaitīšanas 2011.gadā sagatavošanas darbiem un 
norisei; 

• 1,5 milj. latu – brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases 
skolēniem 2008./2009.mācību gada II semestrī un 
2009./2010.mācību gada I semestrī; 

• 1,0 milj. latu – 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā 
sievietēm organizēšanai; 

• 0,6 milj. latu – ieslodzīto uzturēšanai, jo īstenojot efektīvu 
sodu politiku, ieviestas izmaiņas nosacītā soda 
piemērošanā, u.c. 
 

Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts 
speciālā budžeta summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu 
daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) 
ieņēmumi prognozēti 5 461,6 milj. latu, bet izdevumi – 
5 791,3 milj. latu.  

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2009.gadā prognozēti 3 697,6 
milj. latu un izdevumi plānoti 4 251,6 milj. latu apmērā. Valsts 
pamatbudžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2008.gada 
plānu ir 200,1 milj. latu jeb 4,9%.  

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un 
izdevumi prognozēti attiecīgi 1 781,5 milj. latu un 1 557,2 milj. 
latu apmērā. Valsts speciālā budžeta izdevumu pieaugums pret 
2008.gada plānu ir 336,4 milj. latu jeb 27,6%. 
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2. Ekonomiskā ietekme: 
2.1. makroekonomiskā vide;  
2.2. preču un pakalpojumu 
ražošanas apjoms un 
kvalitāte; 
2.3. cenas; 
2.4. eksporta un importa 
apjoms; 
2.5. konkurences apstākļi; 
2.6. jauninājumi un pētījumi; 
2.7. augstāka resursu 
izmantošanas efektivitāte 

Eiropas Savienības fondu apguve pozitīvi ietekmēs 
tautsaimniecības attīstību, tai skaitā eksporta apjoma pieaugumu, 
sekmēs Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu. 

3. Ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi, 
administratīvajām 
procedūrām un 
administratīvo slogu 
komersantiem, 
pašnodarbinātajām personām, 
zemnieku un zvejnieku 
saimniecībām 

 

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejami Eiropas 
Savienības politiku instrumentu – Eiropas Savienības 
struktūrfondu, Kohēzijas fonda, kopējās lauksaimniecības 
politikas un citi Eiropas Savienības finanšu līdzekļi, kas paredz 
sākotnēji valsts ieguldījumu, kas vēlāk, atbilstoši Eiropas 
Komisijas noteiktajām prasībām un pamatprincipiem tiek 
atmaksāti valsts budžetam. 
Pieejamais finansējums veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, 
sekmē uzņēmumu konkurētspējas celšanu starptautiskā mērogā 
un administratīvo kapacitāti saistībā ar Eiropas Savienības 
procedūrām, izmantojot Eiropas Savienības politiku instrumentu 
sniegto finansiālo atbalstu. 
 

4. Ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām un 
administratīvo slogu fiziskām 
personām  

Nav attiecināms. 

5. Sociālā ietekme:   
5.1. sociālās situācijas 
izmaiņas; 
5.2. nodarbinātība 
 

Aktuālu sociālo problēmu risināšanai Valsts sociālās 
apdrošināšanas speciālajā budžetā 2009.gadā salīdzinājumā ar 
2008.gadā plānoto paredzēts izdevumu palielinājums 336,4 milj. 
latu apmērā. Tajā skaitā nodrošināts finansējums pensiju 
indeksācijai, pensiju un pabalstu izmaksām, kā arī piemaksām 
pie valsts vecuma pensijām, kā arī saskaņā ar Grozījumiem 
likumā „Par valsts pensijām”:  
piemaksas pie vecuma pensijas apmēra palielināšanai par vienu 
apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 
31.decembrim, visiem vecuma pensijas saņēmējiem neatkarīgi 
no vecuma pensijas apmēra ierobežojuma, no 0,40 latiem līdz 
0,70 latiem ar 2009.gada 1.janvāri – 71,6 milj. latu; 
piemaksas pie invaliditātes pensijas nodrošināšanai 0,70 latu 
apmērā par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995.gada 31.decembrim, ar 2009.gada 1.janvāri – 9,7 milj. 
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latu;  
priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas represētajām personām, 
kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, 
nodrošināšanai un priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas termiņa 
pagarināšanai – 2,8 milj. latu; 
Saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par maternitātes 
un slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par 
obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā 
un arodslimībām””, kas paredz darba devēja apmaksājamo darba 
ņēmēja pārejošās darbnespējas periodu saīsināt no 14 līdz 10 
kalendārajām dienām, paredzēto normu ieviešanai – 5,5 milj. 
latu; 
Likumprojektā „Par LR un Krievijas Federācijas līgumu par 
sadarbību sociālās drošības jomā” paredzēto normu 
nodrošināšanai 9,6 milj. latu. 
Valsts pamatbudžetā paredzēts finansējums valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības apmēra 
palielināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar 
2009.gada 1.janvāri – 3,1 milj. latu;  piemaksas pie ģimenes 
valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēra palielināšanai no 50 
Ls līdz 75 Ls mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri - 2,3 milj. latu. 
 

6. Ietekme uz vidi: 
6.1. dabas resursu lietošana; 
6.2. ietekme uz piesārņojošo 
vielu emisiju vidē; 
6.3. darbības radītie 
atkritumi; 
6.4. ķīmisko vielu produktu 
ražošana; 
6.5. ietekme uz īpaši 
aizsargājamām sugām vai 
biotopiem; 
6.6. ietekme uz īpaši 
aizsargājamām teritorijām; 
6.7. cita veida piesārņojuma 
emisija vidē 
 

Paredzētais finansējums nodrošina vides kvalitātes uzlabošanas 
un infrastruktūras sakārtošanas pasākumu turpināšanu, dabas 
resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, sabiedrības aizsardzību pret jonizējošo starojumu 
un drošu radioaktīvo vielu, bīstamo atkritumu un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, normatīvo aktu un politikas 
īstenošanas dokumentu izstrādi vides un dabas aizsardzības 
jomā atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanas prasībām.  
 

7. Cita ietekme  Nav attiecināms. 

III. K āda var būt normatīvā akta ietekme uz 
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

 (tūkst. latu) 

Rādītāji 2008*. Turpmākie trīs gadi 
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gads 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos: 
1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu 
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi; 
1.2. speciālais budžets; 
1.3. pašvaldību budžets 
 

5 263 892,4 
3 813 922,8 

 
 

1 466 762,5 
 

5 461 609,1 
3 697 626,0 
 
 
1 781 488,2 

  Nav 
attiecin
āms. 

  Nav 
attiecinā
ms. 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos: 
2.1. valsts pamatbudžets, 
tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 
2.2. speciālais budžets; 
2.3. pašvaldību budžets  
 

5 255 537,8 
4 051 532,2 

 
 

1 220 798,4 

5 791 293,9 
4 251 597,2 
 
 
1 557 201,8 
  

  Nav 
attiecin
āms. 

  Nav 
attiecinā
ms. 

3. Finansiālā ietekme: 
3.1. valsts pamatbudžets, 
tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 
3.2. speciālais budžets; 
3.3. pašvaldību budžets  
 

 8 354,7 
-237 609,4 

 
 

245 964,1 

  -329 684,8 
  -553 971,1 
 
 
   224 286,3 

  Nav 
attiecin
āms. 

  Nav 
attiecinā
ms. 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi 
papildu izdevumu finansēšanai (aizņēmumi, 
maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 
naudas līdzekļu atlikumi, ārvalstu finanšu 
palīdzības naudas līdzekļu atlikumi, valsts 
speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumi)  
 

 -8 354,7 
 

   329 684,8   Nav 
attiecin
āms. 

  Nav 
attiecinā
ms. 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins 
(ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un 
izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas 
pielikumā) 
 

  
  
 Nav attiecināms. 
  
  

6. Cita informācija  
 

* 2008.gadā parādīti likumā „Grozījumi likumā 
„Par valsts budžetu 2008.gadam”” apstiprinātie 
dati, 2009.gadā atspoguļoti likumprojekta “Par 
valsts budžetu 2009.gadam” dati. 
 

  

IV. K āda var būt normatīvā akta ietekme uz 
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spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru 
kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir 
sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, 
kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru 
kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir 
paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to 
izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī 
termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Likumprojekta „Par valsts budžetu 
2009.gadam” likumu projektu paketē ir 
iekļauti un jāpieņem šādi likumprojekti: 

1) Grozījumi likumā „Par obligāto 
sociālo apdrošināšanu pret nelaimes 
gadījumiem darbā un 
arodslimībām”; 

2) Grozījums Valsts fondēto pensiju 
likumā; 

3) Grozījumi likumā “Par zemes 
īpašnieku tiesībām uz kompensāciju 
par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un 
mikroliegumos”; 

4) Grozījumi Valsts civildienesta 
likumā; 

5) Grozījumi likumā „Valsts 
civildienesta ierēdņu 
disciplināratbildības likums”; 

6) Grozījums Valsts probācijas 
dienesta likumā; 

7) Grozījumi likumā ''Par Valsts 
ieņēmumu dienestu''; 

8) Grozījumi Publisko aģentūru 
likumā; 

9) Grozījums Diplomātiskā un 
konsulārā dienesta likumā; 

10) Grozījums Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja likumā; 

11) Grozījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā; 

12) Grozījums Meža likumā; 
13) Grozījums likumā „Par valsts 

kompensāciju cietušajiem”; 
14) Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves 

likums; 
15) Grozījumi likumā „Par akcīzes 

nodokli”; 
16) Grozījumi Zemnieku un zvejnieku 

saimniecību likumā; 
17) Grozījums likumā „Par atbilstības 

novērtēšanu”; 
18) Grozījumi likumā „Par mērījumu 

vienotību”; 
19) Grozījums likumā „Par bīstamo 

iekārtu tehnisko uzraudzību”; 
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20) Grozījums Vides aizsardzības 
likumā; 

21) Grozījumi Ceļu satiksmes likumā; 
22) Grozījumi likumā „Par tabakas 

izstrādājumu realizācijas, reklāmas 
un lietošanas ierobežošanu”; 

23) Grozījumi Likumā par budžetu un 
finanšu vadību; 

24) Grozījums Valsts aizsardzības 
finansēšanas likumā; 

25) Grozījumi Reklāmas likumā; 
26) Grozījumi Konkurences likumā; 
27) Grozījums Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā; 
28) Grozījumi likumā „Par pievienotās 

vērtības nodokli”;  
29) Grozījumi likumā „Par uzņēmumu 

ienākuma nodokli”;  
30) Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli”;  
31) Grozījumi likumā „par tiesu varu”. 

 
 

Likumā „Par valsts budžetu 
2009.gadam”  Ministru kabinetam 
paredzēto deleģējumu nodrošinās, 
sagatavojot tiesību akta projektu: 

par 23.pantā  paredzēto kārtību  
apropriācijas piešķiršanai, izlietojumam 
un tās uzraudzībai - Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs; 

par 24.pantā paredzēto apropriācijas 
izlietošanas kārtību novadu 
pašvaldībām infrastruktūras attīstībai - 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija; 

par 25.pantā   paredzēto apropriācijas 
piešķiršanas kārtību pašvaldību 
publiskajām bibliotēkām bezmaksas 
interneta un datoru izmantošanai - 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija. 

 

2. Cita informācija   Nav attiecināms. 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskaj ām saistībām 
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atbilst normatīvais akts 

1. Saistības pret Eiropas Savienību  Likumprojektā paredzētas Latvijas 
iemaksas Eiropas Savienības budžetā.  

Eiropas Savienības dalībvalstu saistības 
veikt iemaksas nosaka Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgums, Eiropas 
Atomenerģijas Kopienas dibināšanas 
līgums, kā arī 2003.gada maijā 
parakstītais Pievienošanās Eiropas 
Savienībai līgums, kas paredz visu 
pilntiesīgas dalībvalsts saistību, 
pienākumu un tiesību pārņemšanu līdz ar 
iestāšanās brīdi Eiropas Savienībā, kā 
rezultātā šādas dalībvalsts iemaksas 
veicamas katru gadu – ik mēnesi.  
Iemaksu kārtību nosaka Padomes 
2000.gada 29.septembra Lēmums par 
Kopienu pašu resursu sistēmu 
(2000/597/EC, Euratom), Padomes 
2000.gada 22.maija Regula (EK, 
Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno 
Lēmumu 94/728/EC, Euratom par 
Kopienu pašu resursu sistēmu, kā arī 
Padomes 2004.gada 16.novembra 
Regula (EK, Euratom) Nr. 2028/2004, ar 
kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 
1150/2000. 
 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām 
institūcijām un organizācijām 

Institūcijām, kurām ir noslēgti līgumi par 
dalību starptautiskajās organizācijās, 
likumprojektā ir paredzēts 
nepieciešamais finansējums dalības 
maksai. 
 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem 
divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem 
līgumiem  

 Nav attiecināms. 

 

4. Atbilstības izvērtējums 
1.tabula 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids 
(piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, 
direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, 
rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, 
kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar 

 Nav attiecināms. 
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normatīvo aktu 

  
2.tabula 

Eiropas Savienības 
tiesību akts un attiecīgā 

panta Nr. (uzskaitot 
katru direktīvas 

vienību – pantu, daļu, 
punktu, apakšpunktu) 

Latvijas normatīvā 
akta projekta norma, 
kas pārņem katru šīs 

tabulas 1.ailē norādīto 
direktīvas vienību 

(uzskaitot visu 
normatīvā akta 

projekta vienību Nr.) 

Komentāri 

       

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības 
institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas 
regulē informācijas sniegšanu par tehnisko 
noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu 
noteikumu projektiem  

Nav attiecināms. 

6. Cita informācija  Nav attiecināms. 

 

VI. K ādas konsultācijas notikušas, 
sagatavojot normatīvā akta projektu 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru organizācijām un citām iesaistītajām 
institūcijām konsultācijas ir notikušas 

Notikušas sarunas ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, Nacionālo trīspusējo 
sadarbības padomi. 
 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju 
pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie 
priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, 
neatbalsta) 

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis 
iestrādāts Ministru kabineta un Latvijas 
Pašvaldību savienības 2009.gada 
domstarpību un vienošanās protokola 
projektā. 
 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības 
informēšanas pasākumi ir izmantoti  

Ar masu mediju starpniecību sabiedrība 
informēta par likumprojekta „Par valsts 
budžetu 2009.gadam” izstrādes gaitu, 
svarīgākajiem prognozējamiem 
makroekonomiskajiem un fiskālajiem 
rādītājiem un izmaiņām likumos. 

4. Konsultācijas ar ekspertiem Ir uzklausīts Latvijas Bankas ekspertu 
viedoklis. 

5. Cita informācija  Nav attiecināms. 
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VII. K ā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no 
valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas 
valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju 
funkcijas 

Budžeta finansētu institūciju – budžeta 
iestāžu, pilnīgi vai daļēji no budžeta 
finansētu uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) un organizāciju 
vadītāji (budžeta izpildītāji) var izdarīt 
valsts budžeta izdevumus vai uzņemties 
saistības tikai likumā “Par valsts budžetu 
2009.gadam” noteikto apropriāciju 
ietvaros saskaņā ar finansēšanas plānos 
noteiktajiem asignējumu apjomiem. 

Tiek samazināts institūciju skaits, jo 
Valsts civildienesta pārvalde tiek 
pievienota Valsts kancelejai un tās 
funkcijas attiecīgi nodotas Valsts 
kancelejai (divas amata vietas), Finanšu 
ministrijai (trīs amata vietas) un 
decentralizētas citām valsts pārvaldes 
iestādēm (bez amata vietu nodošanas).  

Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais 
akreditācijas birojs” pievienota valsts 
aģentūrai „Latvijas Nacionālais 
metroloģijas centrs”. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta 
ieviešanu 

Likums „Par valsts budžetu 
2009.gadam” tiks publicēts Latvijas 
Vēstnesī, kā arī pēc izsludināšanas tas 
tiks ievietots Finanšu ministrijas 
interneta mājas lapā. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja 
normatīvais akts viņu ierobežo 

Likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā 
indivīda intereses. 
Indivīds savas tiesības var aizstāvēt 
Latvijas Republikas Satversmē un citos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

4. Cita informācija  Nav attiecināms.  

 
 
 
 
 
Finanšu ministrs       A.Slakteris 

 
 


