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Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā vidējā termiņā un 2018.gadā

* LPS 28.kongresa rezolūcija “Par nodokļu reformas negatīvās ietekmes kompensāciju

pašvaldībām” (Alūksne, 18.08.2017.)
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LPS viedoklis* MK viedoklis

Pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi nav mazāki

par 19,6% no valsts konsolidētā kopbudžeta

ieņēmumiem. 

Pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar

valsts budžeta kompensācijas apmēru ir 19,5% no 

kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot

VSAO iemaksas valsts pamatbudžetā veselības

aprūpes nodrošināšanai.

Ja nepieciešams, proporcijas nodrošināšanai

primāri pašvaldībām pārdalīt IIN ieņēmumus. 

Garantēt valsts budžeta likumā noteikto IIN 

ieņēmumu prognozi 100% apmērā. 

IIN ieņēmumu prognozes garantijas tiek noteiktas

gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā.



Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars nodokļu ieņēmumos 

valsts konsolidētajā kopbudžetā 

(bez iemaksām 2. un 3.pensiju līmenī un t.s. veselības nodokļa), % 
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Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 2018.gadā, milj. euro
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2017 2017 2018

Plāns (uz 

01.01.2017.)

Sagaidāmā 

izpilde 

(28.07.2017.)

Prognoze 

(04.09.2017.) Milj. euro %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (80%) 1 312,19        1 337,60        25,41             1 383,04         70,85          5,40%

Nekustamā īpašuma nodoklis (ar parādiem) 213,69           225,41           11,72             236,92            23,23          10,87%

Izložu un azartspēļu nodoklis 8,02               8,23               0,22               10,43              2,41            30,05%

Dabas resursu nodoklis 14,11             10,75             3,36-               14,02              0,09-            -0,63%

KOPĀ: 1 548,01         1 581,99        33,99             1 644,40         96,40          6,23%

2018 / 2017 (Plāns uz 

01.01.2017.)

2017 (Plāns) / 

2017 

(Sagaidāmā 

izpilde), milj. 

euro



IIN ieņēmumi 2018.gadā

Ministru kabineta viedoklis:

➢ IIN ieņēmumu daļa pašvaldību budžetā: 80%

➢ IIN ieņēmumi pašvaldību budžetā: 1383,04 milj. euro

➢ VB kompensācijas dotācija pašvaldībām: 12,61 milj. euro (lai pašvaldību

budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar kompensācijas apmēru sasniegtu

19,5% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot VSAO iemaksas

valsts pamatbudžetā veselības aprūpes nodrošināšanai)

➢ Pie 19,5% proporcijas pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100%

apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka tiek noteikts IIN prognozēto

ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem šādā apmērā:

➢ I ceturksnī – 22%,

➢ II ceturksnī – 24%,

➢ III ceturksnī – 26%,

➢ IV ceturksnī – 28%
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Prognozētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018.gadā, milj. euro

(Pašvaldībām: 80% no IIN ieņēmumiem)
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Speciālā dotācija tiks integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc

iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem.



Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

Finanšu ministrijas piedāvājums:

1) Kā galveno aizņēmuma prioritāti saglabāt ES, pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto

projektu īstenošanu;

2) Noteikt jaunu aizņēmumu mērķi – ES fondu ierobežotās atlases plānoto

projektu pašvaldībām, kuras pretendē uz ES fondu finansējuma

piešķiršanu ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, kuras noteiktas kā

finansējuma saņēmēji konkrētā specifiskā atbalsta mērķa MK noteikumos

un kuru projekta ideja saskaņota Reģionālās attīstības koordinācijas

padomē, ja šo saskaņošanu paredz MK noteikumi, un kurām nepieciešami

finanšu resursi, lai līdz līguma noslēgšanai ar sadarbības iestādi ātrāk

uzsāktu īstenot minētos projektus, saņemot attiecīgās institūcijas

saskaņojumu;
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

3) Saglabāt sekojošus aizņemšanās mērķus, neparedzot pašvaldības

budžeta līdzfinansējumu:

➢ Izglītības iestāžu investīciju projekti (pašvaldībām noteiktās izglītības

funkcijas (obligāto pienākumu) nodrošināšanai);

➢ Sociālo programmu investīciju projekti;

➢ Investīcijām ārkārtas (avārijas) seku nekavējošai novēršanai;

➢ Valsts nozīmes sporta, aizsardzības infrastruktūras attīstības projekti

(kuriem paredzēts valsts budžeta līdzfinansējums);

➢ Kurināmā iegāde;

➢ Skolēnu pārvadāšanai nepieciešamā transporta (autobusu) iegāde;

➢ Investīciju projektu dokumentācijas izstrāde;

➢ Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija.
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

4) Noteikt sekojošus aizņemšanas mērķus ar pašvaldības budžeta faktisko

līdzfinansējumu ne mazāku kā 25% :

➢ ceļu un to kompleksa investīciju projekti (tajā skaitā šo projektu

ietvaros paredzēto siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu

rekonstrukcijai un izbūvei),

➢ kultūras iestāžu investīciju projekti,

➢ Pārējā transporta iegāde pašvaldību autonomu funkciju

nodrošināšanai.

5) Noteikt, ka pārējiem investīciju projektiem, kas nepieciešami pašvaldību

autonomu funkciju nodrošināšanai, var saņemt aizņēmumu ar

pašvaldības budžeta faktisko līdzfinansējumu ne mazāku kā 40%.
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Nozaru jautājumi vidējā termiņā un 2018.gadā

Panāktās vienošanās attiecība uz VTB:

➢ Valsts atbalsta programmā mājokļa iegādei paredzēt garantijas izsniegšanu uz

tirgus nosacījumiem personām, kuras ieguvušas profesionālo vai augstāko

izglītību un kuras nepārsniedz 35 gadu vecumu (kvalificētiem speciālistiem).

(EM);

➢ Papildu līdzekļus “Valsts autoceļa fondā” 2018.gadā: 25,6 milj. euro,

2019.gadā: 25,6 milj. euro un 2020.gadā: 37,3 milj. euro novirzīt valsts

vietējo autoceļu sakārtošanai. (SM)

➢ Likumprojekts “Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums” var stāties

spēkā tikai tad, ja valsts budžetā pilnā apmērā tiek paredzēts nepieciešamais

valsts budžeta finansējums likumprojektā paredzētā regulējuma ieviešanai un

izpildei. (TM)

➢ Lai mazinātu palu un plūdu riskus, veikt saskaņotas darbības visā Latvijas

teritorijā meliorācijas, ūdenssaimniecības, ceļu būves u.c. jomās. Būtiski

palielināt valsts budžeta apakšprogrammas 26.00.00 “Zemes resursu

ilgtspējības saglabāšana” finansējuma apjomu, kā arī izstrādāt valsts

investīciju programmu pašvaldību un pašvaldību nozīmes koplietošanas

meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības vai ceļu posmu sakārtošanai. 10



Nozaru jautājumi vidējā termiņā un 2018.gadā

Panāktās vienošanās attiecība uz 2018.gadu:

➢ Pašvaldībām kā nekustamā īpašuma nodokļa administrācijām nodrošināt

tiesības saņemt Kontu reģistra informāciju par juridisko un fizisko personu

kontu esamību kredītiestādēs. (FM);

➢ Pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanai zaudēs

darbu pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā,

sešus mēnešus tiks izmaksāts sociālais atbalsts. (IZM);

➢ Pašvaldību autonomās funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību -

paplašināšana vai jaunu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana pašvaldībām

veselības aprūpes jomā iespējama tikai tad, ja par konkrētajiem papildu

veicamajiem pienākumiem ir panākta vienošanās ar LPS (ar pašvaldībām) un

ja pašvaldībām šo pienākumu veikšanai tiek nodrošināts atbilstošs valsts

budžeta finansējums. (VM);

➢ Reformas Latvijā jebkurā publiskā sektora nozarē, īpaši izglītībā un veselības

aprūpē, jāveido un jārealizē, par pamatu ņemot vērā esošās ceļu infrastruktūras

stāvokli un plānotos pasākumus ceļu infrastruktūras sakārtošanā un esošo un

plānoto sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību.
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Nozaru jautājumi vidējā termiņā un 2018.gadā

Jautājumi, par kuriem vienošanās pagaidām nav panākta:

➢ Pašvaldībām piekrītošā nodokļu ieņēmumu daļa valsts konsolidētā kopbudžeta

nodokļu ieņēmumos;

➢ Valsts budžeta 100% garantijas IIN ieņēmumu prognozei;

➢ Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā;

➢ Valsts budžeta finansējums pašvaldības izglītības iestāžu slēgšanas vai

reorganizācijas rezultātā nepieciešamajiem pedagogu atlaišanas pabalstiem;

➢ Valsts budžeta finansējums pašvaldību profesionālās izglītības programmām,

t. sk. nodrošinot vienlīdzīgu valsts stipendiju izmaksāšanu valsts un

pašvaldību skolu audzēkņiem;

➢ Valsts budžeta finansējums pašvaldību internātskolām;

➢ Izmaiņu par pamatizglītības apguves uzsākšanu bērniem no sešu gadu vecuma

stāšanās spēkā;

➢ Valsts budžeta finansējums jūras piekrastes sauszemes daļas (pludmales)

apsaimniekošanai.
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Paldies par uzmanību!

13


