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IIN nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetā un 

speciālā valsts budžeta dotācija pašvaldībām 2019.gadā
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Euro %

IIN pašvaldību budžetā (80%), euro 1 367 200 000      1 384 932 000      17 732 000     1,3%

VB speciālā dotācija pašvaldībām, euro 104 189 791        86 457 791          17 732 000-     -17,0%

KOPĀ, euro 1 471 389 791   1 471 389 791   -                     

2019. Budžets / Pagaidu budžets2019 (Pagaidu 

budžets)
2019 Budžets 



Prognozētie nodokļu ieņēmumi 

pašvaldību budžetā 2019.gadā, milj. euro
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Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā un valsts budžeta 

speciālā dotācija pašvaldībām 2019.gadā, milj. euro
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Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetā (80%) 

2019. – 2021.gadā, milj. euro
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 

2019. – 2021.gadā, milj. euro
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Ja nebūtu speciālās dotācijas pašvaldībām, nodokļu reformas ietekmē pašvaldību 

IIN ieņēmumu un attiecīgi nodokļu ieņēmumu īpatsvars valsts 

konsolidētajā kopbudžetā sasniegtu zemāko līmeni pēdējo 10 gadu laikā
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Ja nebūtu speciālās dotācijas pašvaldībām,  nodokļu reformas ietekmē nodokļu 

ieņēmumu pieauguma temps pašvaldību budžetā 

būtu vairākas reizes mazāks kā valsts budžetā
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IIN ieņēmumu prognozes garantija

Pašvaldībām tiek 100% garantēti IIN ieņēmumi no plānotās

prognozes, ievērojot sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 22%, II

ceturksnī – 24%, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī - 28%.

Pašvaldībām prognozēto IIN ieņēmumu sadalījums 

pa ceturkšņiem 2019.gadā, milj. euro
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% no IIN 

ieņēmumiem

IIN 

ieņēmumi

IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos (80%) 100% 1 384,93

Prognozes sadalījums pa ceturkšņiem:

I ceturksnī 22% 304,69

II ceturksnī 24% 332,38

III ceturksnī 26% 360,08

IV ceturksnī 28% 387,78



IIN prognozes izpilde sadalījumā pa mēnešiem (pieaugošā kārtībā) 

no Valsts kases sadales konta, milj.  euro
(Dati: Valsts kase)
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Speciālā valsts budžeta dotācija 2019.gadā.

Valsts budžeta dotācija PFI fondam 2019.gadā 

➢ Speciālā valsts budžeta dotācija: 86,5 milj. euro

1) 52,1 milj. euro apmērā tiek pievienota valsts budžeta dotācijai

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) fondam;

2) 34,4 milj. euro apmērā tiek integrēta PFI sistēmā pēc IIN sadales

principiem.

➢ Valsts budžeta dotācija PFI fondam: 35,82 milj. euro

➢ Valsts budžeta dotācija pašvaldībām par bērniem bērnunamos un

iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz

01.01.1998.: 659,15 tūkst. euro.

(Par vienu bērnu – 8 544 euro, par vienu iemītnieku veco ļaužu

pansionātos un centros – 5 220 euro (salīdzinājumā ar 2018.gadu,

pieaugums par 22%)
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PFI aprēķins 2019.gadam. PFI fonds

PFI fonds 2019.gadā, euro:

PFI aprēķins 2019.gadam publicēts 

Finanšu ministrijas mājas lapā:

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/pasvaldibu_finansu_uzraudziba/pasvaldibu_fi

nansu_izlidzinasana/2019__gadam/

LPS mājas lapā: https://www.lps.lv/lv/par-lps/dokumenti-lejupieladei/
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http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/pasvaldibu_finansu_uzraudziba/pasvaldibu_finansu_izlidzinasana/2019__gadam/
https://www.lps.lv/lv/par-lps/dokumenti-lejupieladei/


Pašvaldību iemaksas PFI fondā 2019.gadā:
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Pašvaldības iemaksas PFI fondā 2019.gadā 

% no kopējām pašvaldību iemaksām

Pašvaldību iemaksas PFI fondā veido 118,8 milj. euro. 

Iemaksas veiks 12 pašvaldības – 3 republikas pilsētas un 9 novadi.
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Pašvaldību iemaksas un valsts budžeta dotācija 

PFI fondā 2019.gadā,  % fonda ieņēmumiem

PFI fonds: 206,71 milj. euro
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Pašvaldību vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas izmaiņas

2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu, % 
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Paldies par uzmanību!
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