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Finanšu ministrija
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Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars kopbudžeta ** nodokļu ieņēmumos, %

Kopējie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi*

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

* kopā ar speciālo dotāciju
** neiekļaujot VSAOI pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai
Nodokļu prognozes uz 24.09.2020.
IIN prognoze 2020.gadam plānotā apmērā

2020.gadā tiek prognozēts pašvaldību 
nodokļu īpatsvara pieaugums 



Pašvaldību nodokļu ieņēmumu un 
speciālās dotācijas apmērs
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2021.gadā tiek nodrošināta pašvaldību 
budžetu ieņēmumu prognozējamība un 
stabilitāte

Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā
no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa
ceturkšņiem: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24%, III
ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 28%.

Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju veikšanai sabalansētu
naudas pūsmu, pašvaldībām tiek plānots reizi nedēļā
pārskaitīt daļu no mēnesim prognozētajiem IIN
ieņēmumiem. Par veiktajiem maksājumiem tiek plānots
koriģēt pašvaldībām piekrītošo IIN ieņēmumu daļu
attiecīgajā mēnesī.
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2021.gadam plānoto PFI ieņēmumu 
salīdzinājums ar 2020.gadu 
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Nr. p.k. Ieņēmumi 2020.gadā 2021.gadā Izmaiņas, EUR

1
Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
1 406,6 1 332,9 -73,7

2
Nekustamā īpašuma 

nodoklis
173,3 174,4 1,1

3
Valsts budžeta dotācija 

PFI
35,8 35,8 0

4
Speciālā dotācija, nodokļu 

reformas ietekmes 
mazināšanai

148,1 162,9 14,8

Kopā 1 763,8 1 706,0 -57,8

milj. euro



Pašvaldību finanšu izlīdzināšana (PFI) 
2021.gadam

Saskaņā ar MK un LPS 2021.gada vienošanās un 
domstarpību protokolu ar pašvaldībām panākta 

vienota izpratne par PFI, paredzot, ka 2021.gadā 
tiek saglabāts esošais PFI modelis

Speciālā dotācija tiek integrēta PFI sistēmā

Nākamajam gadam divi PFI aprēķinu sadalījumi, 
ņemot vērā ATR:

1) no 01.01.2021. - 30.06.2021.

2) no 01.07.2021. – 31.12.2021.
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PFI fonda apmērs 2021.gadam
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Valsts budžeta 
dotācija 

35,8

Pašvaldību 
iemaksas 

74,0

Speciālā dotācija 
162,9

Kopējais 
PFI fonda 
apmērs 
272,7

milj. euro



Pašvaldību vērtētie un izlīdzinātie 
ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību 
2021.gadā
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Saglabātas galvenās aizņēmumu 
prioritātes

 Aizņēmumi ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un
EKII projektiem.

Nosacījums: aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta
attiecināmo izmaksu kopējo apmēru.

 Aizņēmumi PII būvniecības vai esošas PII
paplašināšanas investīciju projektiem, lai mazinātu
bērnu rindas uz vietām PII.

Nosacījumi:

• Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ne mazāk kā 10%.

• Projektu nosacījumi un kritēriji MK noteikumos.

• Projektus izvērtē VARAM.

• Pēc MK lēmuma un iepirkuma noslēgšanās iesniedz aizņēmuma 
pieprasījumu. 
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Jauns aizņēmumu mērķis 

 Aizņēmumi izglītības iestāžu investīciju projektiem.

Nosacījumi:

• Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ne mazāk kā 10%.

• VARAM un IZM pozitīvs atzinums.

• Projektu nosacījumus un kritērijus izstrādās VARAM
sadarbībā ar IZM.
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Paplašinātas aizņemšanās iespējas
COVID seku mazināšanas
investīciju projektiem

 Aizņēmumi COVID seku mazināšanas investīciju
projektiem, tajā skaitā transporta infrastruktūra
projektiem un būvprojektu izstrādei ES projektiem.

Nosacījumi:

• Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ne mazāk kā 15%.

• Projektu nosacījumi un kritēriji noteikti MK noteikumos.

• Projektus izvērtē MK izveidota komisija.

• Pēc MK lēmuma un iepirkuma noslēgšanās iesniedz
aizņēmuma pieprasījumu.
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Aizņēmums vienai noteiktai 
2021.gada prioritātei

 Aizņēmums pašvaldības vienam prioritāram
investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības
attīstības programmas investīciju plānam.

Nosacījumi:

• Maksimālā aizdevuma summa 400 000 EUR.

• VARAM atzinums par projekta atbilstību administratīvi
teritoriālajai reformai.

• Aizņēmumu izņemšana tikai 2021.gadā.

• Nav attiecināms uz līdzfinansējuma nodrošināšanu citos
investīciju projektos.
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Aizņēmumi uzturēšanas izdevumu 
nodrošināšanai

 Aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai ar atmaksas
termiņu līdz 3 gadiem, lai 2021.gadā segtu īslaicīgu
finanšu līdzekļu deficītu uzturēšanas izdevumu
nodrošināšanai.

 Pašvaldību galvojuma un citu ilgtermiņa saistību
uzņemšanās nosacījumi netiek mainīti.
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Saeimā iesniegtie grozījumi Likumā 
par budžetu un finanšu vadību

 Nosacījumi jaunu aizņēmumu un galvojumu
saistībām: ja līdz saimnieciskā gada sākumam
gadskārtējais pašvaldības budžets nav apstiprināts, netiek
uzņemtas jaunas aizņēmuma, galvojuma saistības,
izņemot ES projektu īstenošanai.

 Noteikts termiņš pašvaldības gadskārtējā budžeta
apstiprināšanai domē: ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc
gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

 Iespējamās sekas budžeta neapstiprināšanas
gadījumā: ja noteiktajā termiņā nav apstiprināts budžets,
finanšu ministram ir tiesības apturēt valsts budžeta
aizdevuma izmaksu pašvaldībai līdz budžeta
apstiprināšanai.
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Paldies par uzmanību!


