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Valsts pagaidu budžets 2019.gadam

Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojums Nr.488 «Par valsts pagaidu budžetu

2019.gadam»:

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/valsts_budzeta_izstrade/_budzets2019/

Rīkojuma pielikumi: 

✓ 4.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu,

pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

✓ 5.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

✓ 6.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu

reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar

fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

✓ 7.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

✓ 8.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

✓ 9.pielikums “Dotācijas sadalījums pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu

pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim”

✓ 10.pielikums “Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā”

✓ 11.pielikums “Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda”

✓ 12.pielikums “Speciālās dotācijas sadalījums pašvaldībām” 2



Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī 2019.gadā 

nodokļu reformas ietvaros 
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2018 2019 2020

Minimālā darba alga 430 430 430

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nodokļa likme (ienākumam, euro mēnesī)

Neapliekamais minimums, euro  mēnesī 200 230 250

(ienākumam, euro  mēnesī)

(Līdz 440, 

nepiemēro no 

1000 euro)

(Līdz 440, 

nepiemēro no 

1100 euro)

(Līdz 440, 

nepiemēro no 

1200 euro)

Pensionāra neapliekamais minimums, euro  mēnesī 250 270 300

Atvieglojums par apgādībā esošām personām, 

euro  mēnesī 200 230 250

VSAO iemaksu likme 35,09% 35,09% 35,09%

Darba devēja 24,09% 24,09% 24,09%

Darba ņēmēja 11% 11% 11%

20%  (līdz 20 004) / 23% (20 004 - 55 000) / 

31,4% (Virs 55 000)



Prognozētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gadā*, milj. euro

(IIN ieņēmumu daļa pašvaldībām: 80%)
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* FM prognozes 2018.gada oktobrī



Prognozētie nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā un speciālā valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām 2019. gadā*, milj. euro
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Likuma «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam»

17.pants:

«Noteikt, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju

2018., 2019. un 2020. gadā ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu

ieņēmumiem, neieskaitot VSAO iemaksas valsts pamatbudžetā veselības

aprūpes finansēšanai.»

* FM prognozes 2018.gada oktobrī

euro %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 383,04     1 367,20     15,84-         -1,1%

Nekustamā īpašuma nodoklis (ar parādiem) 236,92       244,50       7,59           3,2%

Dabas resursu nodoklis un azartspēļu nodoklis 23,38         22,70         0,68-           -2,9%

Speciālā VB dotācija pašvaldībām 19,6% nodokļu 

īpatsvara nodrošināšanai valsts konsolidētajā 

kopbudžetā 21,83        104,19      82,36         377,4%

Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā un 

speciālā valsts budžeta dotācija KOPĀ 1 665,16   1 738,59   73,43        4,4%

2018 2019

2019 / 2018



Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars

nodokļu ieņēmumos valsts konsolidētajā kopbudžetā 2019. gadā*

6* FM prognozes 2018.gada oktobrī



Pašvaldību finanšu izlīdzināšana 2019.gadā

(2019.gada valsts pagaidu budžets)

Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojuma Nr.488 «Par valsts pagaidu budžetu

2019.gadam» 4.punkts paredz, ka speciālā dotācija 104,2 milj. euro tiek

sadalīta divās daļās:

➢ 52,1 milj. euro tiek integrēti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI)

sistēmā pēc IIN sadales principiem;

➢ 52,1 milj. euro tiek pievienota valsts budžeta dotācijai PFI fondam. 

Valsts budžeta dotācija PFI fondam 2019.gadā: 87,92 milj. euro

Valsts budžeta dotācija PFI fondam 2018.gadā: 35,8 milj. euro
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2018 2019 2019 / 2018, euro 2019 / 2018, %

Izlīdzinātie vērtētie 

ieņēmumi, milj. euro

1 612,22 1 679,45 67,24 4,2%



Izlīdzināto vērtēto ieņēmumu izmaiņas 2019.gadā 

salīdzinājumā ar 2018.gadu, %

(2019.gada valsts pagaidu budžets)
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Izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību 2019.gadā, euro

(2019.gada valsts pagaidu budžets)
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Aizņēmumi un galvojumi pagaidu valsts budžeta darbības laikā

Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojuma Nr.488 7.punkts un 8.punkts paredz:

1) noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 118,1 milj. euro

apmērā:

• ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto

projektu īstenošanai, t.sk. kapitālsabiedrību pamatkapitāla

palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu ES fondu

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu

īstenošanai,

• iepriekšējos gados uzsāktiem projektiem, kuriem aizņēmums

piešķirts izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara periodā.

2) noteikt pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu 56,9 milj.

euro apmērā par tām parāda saistībām, kuras uzņemas pašvaldības

kapitālsabiedrības ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansēto projektu īstenošanai.
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Ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējas 

pagaidu valsts budžeta darbības laikā

Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojuma Nr.488 9.punkts nosaka:

pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot saistības:

• līdz 5 gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai

nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja

tehnikas iegādei;

• pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu nodrošināšanai;

• ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu

investīciju projektu īstenošanai;

• Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto

publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.
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Pašvaldību 2019.gada budžeti līdz gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanai
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Paldies par uzmanību!

Lāsma Ūbele

LPS padomniece

Tālr.: 67326633, 29539035

E-pasts: lasma.ubele@lps.lv

13

mailto:lasma.ubele@lps.lv

