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Likumprojekts «Par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. 
gadam»

18. pants. Noteikt, ka vispārējās valdības sektorā iekļautās
valsts kapitālsabiedrības negatīvā ietekme uz vispārējās valdības
budžeta bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar šā likuma 4. pielikumu,
2021. un 2022. gadā drīkst pārsniegt 5 000 000 euro tad, ja ir
saņemta Ministru kabineta piekrišana. Kapitāla daļu turētājs nodrošina
šā nosacījuma izpildi un, ja nepieciešama Ministru kabineta piekrišana,
līdz likuma par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa
budžeta ietvara likuma sagatavošanas grafikā noteiktajam termiņam
iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu ziņojumu.

19. pants. Noteikt, ka vispārējās valdības sektorā iekļautās
pašvaldību kapitālsabiedrības negatīvā ietekme uz vispārējās
valdības budžeta bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar šā likuma
4. pielikumu, 2021. un 2022. gadā drīkst pārsniegt 5 000 000 euro
tad, ja ir saņemta Ministru kabineta piekrišana, ja vien attiecīgā
pašvaldība nenodrošina, ka tās un visu tās institūciju, kas iekļautas
vispārējās valdības sektorā, kopējā ietekme uz vispārējās valdības
budžeta bilanci tiek prognozēta neitrāla vai pozitīva un par to ir
saņemts Finanšu ministrijas atzinums. Kapitāla daļu turētājs nodrošina
šā nosacījuma izpildi un, ja nepieciešama Ministru kabineta piekrišana,
līdz likuma par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa
budžeta ietvara likuma sagatavošanas grafikā noteiktajam termiņam
iesniedz Finanšu ministrijai attiecīgu ziņojumu, kuru Finanšu ministrija
tālāk virza izskatīšanai Ministru kabinetā.
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Likumprojekta «Par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. 
gadam» 4.pielikums



Ietekme uz vispārējās valdības 
budžeta bilanci
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–/+ PZA rezultāts

–/+Aktīvu pieaugums/samazinājums
B.9=



Kārtība, gadījumā, ja kapitālsabiedrība 
pārsniedz 5 milj. euro slieksni

Pašvaldība apzina un 
izvērtē savu 

kapitālsabiedrību 
ietekmi uz vispārējās 

valdības sektoru

•Pašvaldības vispārējās valdības sektorā 
iekļauto kapitālsabiedrību apzināšana

•Iepriekšējo gadu ietekmes novērtēšana

•Semināra organizēšana

Ja rodas aizdomas, ka 
kāda kapitālsabiedrība 
pārsniegs 5 milj. euro
slieksni, pašvaldība 

vēršas FM

•Sākotnēji pašvaldība uzrunā FM, iesniedzot 
veidlapu (VTBIL 4.pielikumu)

•Finanšu Ministrija sniedz izvērtējumu vai ir 
precīzi novērtēta ietekme

•Finanšu ministrija, nepieciešamības 
gadījumā, izvērtē konsolidēto pašvaldības 
ietekmi

FM virza Informatīvo 
ziņojumu uz MK

•Pašvaldība iesniedz Finanšu ministrijā 
veidlapu un pamatojumu par pārsniegumu

•Finanšu ministrija, balstoties uz iesniegto 
informāciju, sagatavo un virza izskatīšanai 
Ministru kabinetā Informatīvo ziņojumu
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Likuma «Par vidēja termiņa 

budžeta ietvaru» paskaidrojumos 

tiek plānots publicēt informāciju 

par kapitālsabiedrību faktisko un 

plānoto ietekmi uz vispārējās 

valdības budžeta bilanci.



Publisko kapitālsabiedrību klasificēšana 
vispārējās valdības sektorā

Eiropas kontu sistēmas nosacījumi:

1.Vai kapitālsabiedrība ir institucionāla vienība?

2.Vai kapitālsabiedrība tiek kontrolēta caur vispārējās
valdības sektoru?

3.Vai kapitālsabiedrība ir tirgus ražotājs? (kvalitatīvais
un kvantitatīvais kritērijs)

Institucionālo sektoru klasifikācijas sarakstu veido un
uzrauga Centrālā statistikas pārvalde.
(https://www.csb.gov.lv/en/classification/30)

Gadījumā, ja Centrālā statistikas pārvalde konstatē,
ka publiska kapitālsabiedrība atbilstoši EKS ir
uzskatāma par vispārējās valdības sektorā
klasificējamu vienību, kapitālsabiedrībai tiek nosūtīta
vēstule ar pamatojumu un turpmāko rīcību.
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Paldies par uzmanību!


