
Informācija  par pagaidu budžeta jautājumiem

Finanšu ministrija 2018.gada 28.novembrī
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Ja, sākoties 
saimnieciskaja
m gadam, nav 
stājies spēkā 
gadskārtējais 
valsts budžeta 
likums, finanšu 
ministrs 
apstiprina 
valsts darbībai 
nepieciešamos 
valsts budžeta 
izdevumus, 
aizdevumus un 
aizņēmumu 
limitus ar 
noteikumu, ka:

tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu 
finansēšana; 

tiek nodrošināta līdzekļu asignēšana Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu 
(pasākumu) īstenošanai;

tiek nodrošināta Eiropas Savienības pašu resursu pārskaitīšana 
Eiropas Savienības budžetā;

netiek apmaksāti pakalpojumi, kas nav sniegti iepriekšējā 
saimnieciskajā gadā, un netiek veiktas investīcijas, kas nav 
realizētas iepriekšējā saimnieciskajā gadā;

izdevumi mēnesī nepārsniedz divpadsmito daļu no iepriekšējā 
gada apropriācijas;

Spēkā esošais regulējums pagaidu budžeta veidošanai

Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā

četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību.

Pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā pagaidu budžetu, izbeidzas, kad stājas spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums, un visi

izdevumi no saimnieciskā gada sākuma tiek reģistrēti saskaņā ar jauno gadskārtējo valsts budžeta likumu.

 Pēdējo reizi

regulējums tika

piemērots,

sagatavojot budžetu

2003.gadam, kad

Latvija vēl nebija

Eiropas Savienības

un Eiropas

Ekonomikas un

monetārās savienības

dalībvalsts, kā arī

nebija ieviesta vidēja

termiņa budžeta

plānošana
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• Ir pozīcijas, kur izdevumiem nākamgad jau janvārī objektīvi jābūt lielākiem par 1/12 

daļu no šā gada izdevumiem, būtiskākās:  

– Saeimas apstiprināto normatīvo aktu izpilde pensiju un pabalstu jomā 

(pieaugums pret 2018.gadu 10 360 211 euro)

– 2018.gada 1.septembrī paaugstinātās pedagogu darba samaksas 

nodrošināšanai nemainīgā līmenī arī 2019.gadā (pieaugums pret 2018.gadu    

17 587 293 euro)

– Satversmes tiesas spriedumu izpilde par tiesnešu un prokuroru darba samaksu 

(ietekme pret 2018.gadu 8 876 852 euro)

– Satversmes tiesas spriedumu izpilde par pagarinātā normālā darba laika 

atcelšanu ārstniecības personām (ietekme pret 2018.gadu 16 097 729 euro)

• Ir arī būtiskas normas, ko nosaka ikgadējais budžeta likums, kas zaudēs spēku 

31.decembrī, piemēram, par sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu 

īpatsvaru sadalījumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp 

valsts un pašvaldību budžetiem. 

Iespējamās problēmas, piemērojot spēkā esošos 

pagaidu budžeta veidošanas nosacījumus 
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Ievērojot ieviesto valsts budžeta tiesisko regulējumu, tai skaitā vidēja termiņa budžeta 

ietvara plānošanas jomā, tiek piedāvāti grozījumi Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 15. pantā, nosakot ka:

– izdevumi nepārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā attiecīgam gadam 

noteiktos izdevumus, pieļaujot korekcijas, kas nodrošina iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu un realizēto politiku (tai skaitā 

pieņemto normatīvo aktu – pensiju, pabalstu un atlīdzības jomā) finansēšanu;

– tiek nodrošināta to budžeta politikas un izpildes nosacījumu, kas noteikti 

iepriekšējā saimnieciskā gada gadskārtējā valsts budžeta likumā, izpilde 

nemainīgā līmenī, izņemot terminētus pasākumus; 

– pašvaldībām funkciju veikšanai tiek nodrošināts stabils nepieciešamais 

finansējums, apstiprinot mērķdotāciju un dotāciju finansējuma sadali un 

aizņēmumu, galvojumu izsniegšanas nosacījumus.

Priekšlikumi izmaiņām Likumā par budžetu un 

finanšu vadību attiecībā uz pagaidu budžeta 

veidošanu
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P O T C P S S

26.Nov. 27.Nov. 28.Nov.

Budžeta komisija 

izskata likumprojektu.

Budžeta komisija 

likumprojektu iesniedz 

Saeimā.

29.Nov.

Saeima likumprojektu 

nodod komisijām.

1.lasījums Saeimā.

30.Nov.

Priekšlikumu 

iesniegšanas termiņš.

1.Dec. 2.Dec.

3.Dec. 4.Dec.

Budžeta komisija 

izskata priekšlikumus.

5.Dec. 6.Dec.

2.lasījums Saeimā.

7.Dec. 8.Dec. 9.Dec.

10.Dec. 11.Dec. 12.Dec. 13.Dec. 14.Dec. 15.Dec. 16.Dec.

17.Dec.

Prezidents izsludina 

likumu.

18.Dec. 19.Dec.

Finanšu ministrs izdod 

rīkojumu par pagaidu 

budžetu.

20.Dec. 21.Dec.

Ministrijas iesniedz 

finansēšanas plānu 

projektus.

22.Dec. 23.Dec.

24.Dec. 25.Dec. 26.Dec. 27.Dec.

Finansēšanas plānu 

pārbaude un 

asignēšana.

28.Dec. 29.Dec. 30.Dec.

31.Dec. 1.Jan. 2.Jan.

Tiek uzsākta pagaidu 

budžeta izpilde.

3.Jan. 4.Jan. 5.Jan. 6.Jan.

Grozījumu Likumā par budžetu un finanšu vadību un pagaidu 

budžeta sagatavošanas indikatīvais laika grafiks 
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Pašvaldību 2019.gada budžeti līdz gadskārtējā valsts budžeta 

likuma izsludināšanai

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

Nosacījums - līdz budžetu apstiprināšanai pašvaldības 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 pašvaldības budžetu.

Nosacījums: 

- ievērot piesardzības principu un finanšu ministra rīkojumā noteiktos nosacījumus
pašvaldībām.

- pēc 2019.gada valsts budžeta likuma pieņemšanas veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.

- līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai pašvaldības 2019.gada izdevumi mēnesī
nedrīkst pārsniegt 12 daļu no 2018.gada izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu pašvaldībai nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms.
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Paldies par uzmanību!


