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Pašvaldību aizņēmumi pagaidu valsts budžeta laikā 

 Pašvaldību aizņēmumi:

 Jauni aizņēmumi tikai ES fondu, pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētiem  projektiem.

 Pārējo investīciju projektu īstenošanai tiek nodrošināta piešķirtā 
vidējā termiņa aizņēmuma izmaksa. 

 Neapgūto aizņēmumu* pārcelšana uz 2019.gadu iespējama:
 Aizņēmumiem ES fondu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētiem projektiem.
 Aizņēmumiem EKII līdzfinansētiem projektiem.
 Vidējā termiņa aizņēmumiem pārējiem investīciju projektiem.

Pašvaldības līdz 29.03.2019. var iesniegt Valsts kasē iesniegumu 
par minēto aizņēmumu izsniegšanas termiņa pagarināšanu. 

*ja ir uzsākta aizņēmuma izņemšana
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Pašvaldību galvojumi un citas ilgtermiņa saistības  
pagaidu valsts budžeta laikā 

 Pašvaldību galvojumi:

 Jauni galvojumi tikai pašvaldības kapitālsabiedrības
aizņēmumiem ES fondu, pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

 Pašvaldības citas ilgtermiņa saistības* var uzņemties tikai:
 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, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu īstenošanai

 PPP projektu īstenošanai.

*atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantā dotajai definīcijai

3



Pašvaldību saistību apjoma noteikšanas metodika  
nav mainīta 
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Kods Koda nosaukums Izmaiņas no 01.01.2019.

18.6.0.0.
Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta

18.6.2.0.
Pašvaldību saņemtie 

valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim

Pašvaldību saņemtie valsts 
budžeta transferti          

Izņemot zemāk minētos 
transfertus

18.6.3.0

Pašvaldību no valsts budžeta 
iestādēm saņemtie transferti 

ES un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

18.6.4.0.
Pašvaldību budžetā saņemtā 

dotācija no PFIF

Kodā uzrāda arī saņemto 
valsts budžeta speciālo 

dotāciju 

18.6.9.0.
Pārējie pašvaldību 

saņemtie valsts budžeta 
iestāžu transferti

Svītrots 

 27.11.2018. MK apstiprināti grozījumi budžetu ieņēmumu klasifikācijā, kas
stājas spēkā 01.01.2019.

 Galvenās izmaiņas saistībā ar pašvaldību saņemtajiem transfertiem no valsts
budžeta:

Klasifikācijas izmaiņas 
nemaina pašvaldību 

saistību apjoma 
noteikšanas metodiku:

Ikgadējo saistību apjomu %
nosaka pret plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem,
atņemot:

no valsts budžeta
saņemtos transfertus, kas
paredzēti noteikta mērķa
finansēšanai
iemaksas PFIF



Pašvaldību 2019.gada budžeti

 1. variants. Apstiprināt budžetu tikai pēc gadskārtējā valsts
budžeta likuma izsludināšanas (ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā)

Nosacījums: Pašvaldībai līdz budžeta apstiprināšanai ir jāievēro likuma 
“Par pašvaldību budžetiem”19.pantā noteiktais:
 2019.gada izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt 12 daļu no

2018.gada izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu pašvaldībai nesamazinās izpildāmo funkciju
apjoms.

 2.variants. Apstiprināt budžetu savlaicīgi

Nosacījums: 
 Ievērot piesardzības principu un finanšu ministra rīkojumā par pagaidu

valsts budžetu noteiktos nosacījumus pašvaldībām.
 Pēc 2019.gada valsts budžeta likuma pieņemšanas veikt grozījumus

pašvaldības budžetā.
 Pašvaldībai līdz budžeta apstiprināšanai ir jāievēro likuma “Par

pašvaldību budžetiem”19.pantā noteiktie nosacījumi.
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Par izmaiņām pašvaldību savstarpējos 
norēķinos no 2019.gada
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2017.gada 22.novembrī tika pieņemti 
grozījumi Izglītības likumā, kuri paredz:

• Ar 2019.gada 1.augustu izslēgt «internātskolu» kā izglītības
iestādes tipu.

• No 2018.gada 1.janvāra jaunu internātskolu dibināšana nav
atļauta.

• Internātskolas, kas nodibinātas līdz 2018.gada 1.janvārim,
valsts turpina līdzfinansēt līdz 2018.gada 31.decembrim.
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Vienreizējs risinājums pašvaldību 
internātskolu finansēšanā 2018.gadā

 Pamatojoties uz likuma «Par valsts budžetu 2018. gadam» deleģējumu,
tika izdoti MK noteikumi Nr.792 «Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina
un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai
segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem».

 2018.gadā pašvaldībām aprēķināja un piešķir mērķdotāciju
internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā
uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši
bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

 Mērķdotāciju pašvaldībām aprēķināja, atbilstoši bāreņu un
maznodrošināto izglītojamo skaita īpatsvaram pret kopējo internātskolā
uzņemto izglītojamo skaitu.

 Mērķdotācijas sadali un piešķiršanu administrēja VARAM.
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Internātskolu finansēšana 2019.gadā

 18.12.2018. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
panākta vienošanās par grozījumiem MK noteikumos Nr.418
«Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem».

 15.01.2019. MK sēdē tika apstiprināti FM sagatavoti grozījumi
minētajos noteikumos.
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Izmaiņas pašvaldību savstarpējos norēķinos 
no 2019.gada

 Grozījumi noteikumos paredz:

 Pašvaldībām no 01.01.2019. – 31.07.2019. ir pienākums
veikt savstarpējos norēķinus par internātskolu sniegtajiem
pakalpojumiem.

 Aprēķinot izmaksas par vienu izglītojamo internātskolā,
izdevumu tāmē iekļauj saimnieciskajā gadā plānotos
izglītības iestādes izdevumus.
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Izmaiņas pašvaldību savstarpējos norēķinos 
no 2019.gada 

 Noteikumi papildināti ar 9.1 punktu: Pašvaldības pēc savstarpējas
vienošanās izglītības iestādes izdevumu tāmē var iekļaut izdevumus,
kas nav minēti noteikumu 9.punktā, piemēram, ēdināšanas
izdevumus.

 Pašvaldības noslēdz līgumu par viena izglītojamā izmaksām
mēnesī izglītības iestādē.

 Ja PFIF padomē tiek iesniegts pieprasījums par pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem, lēmums par nepieciešamo līdzekļu
ieturēšanu tiek pieņemts atbilstoši noslēgtajam līgumam.

 Ja līgums nav noslēgts, nepieciešamo līdzekļu ieturēšana tiek
noteikta atbilstoši noteikumu 9.punktā minētajiem izdevumiem.
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