
Par pašvaldību budžetu

2018.gadā un vidējā termiņā

LPS  Finanšu un ekonomikas komiteja, 24.10.2017.



Nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetā 2018.gadā un vidējā termiņā

Ministru kabineta un LPS vienošanās:

✓ Pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju

2018. - 2020.gadā ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem,

neieskaitot VSAO iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes

nodrošināšanai.
Likumprojekta «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam»

17.pants

✓ Speciālā dotācija tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir speciālo

dotāciju.

2



Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars nodokļu ieņēmumos valsts 

konsolidētajā kopbudžetā 2018. - 2020.gadā, %
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Nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetā 2018. – 2020.gadā, milj. euro
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IIN  (80%) 1 312,2      1 383,0     1 308,7     1 335,9     

NĪN (ar parādiem) 213,7         236,9        244,5        249,4        

Azartspēļu nodoklis 8,0             10,4          10,6          10,7          

Dabas resursu nodoklis 14,1           14,0          15,3          16,1          

KOPĀ: 1 548,0      1 644,4     1 579,2     1 612,1     

Valsts budžeta speciālā dotācija, lai 

nodrošinātu proporcijas 19,6% izpildi - 21,1          144,9        239,1        

Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 

KOPĀ ar VB kompensācijas dotāciju       1 548,0 1665,5 1724,1 1851,2

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, milj. euro 117,5 58,6 127,1

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, % 7,6% 3,5% 7,4%

2017 

(Plāns)

2018 

(Prognoze)

2019 

(Prognoze)

2020 

(Prognoze)



Nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetā 2018. – 2020.gadā, milj. euro
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IIN ieņēmumi kopā ar 

valsts budžeta speciālo dotāciju 2018. - 2020.gadā, milj. euro
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Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 2018.gadā, milj. euro
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IIN prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums 

pa ceturkšņiem 2018.gadā

IIN prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem

(mēnesī viena trešā daļa no ceturkšņa prognozes):

➢ I ceturksnī – 22%,

➢ II ceturksnī – 24%,

➢ III ceturksnī – 26%,

➢ IV ceturksnī – atbilstoši faktiskajai izpildei
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IIN prognozēto ieņēmumu garantijas 2018.gadā

Likumprojekta «Par valsts budžetu 2018.gadam» 18.panta (3) daļa:

➢ FM līdz nākamā mēneša 10. datumam izvērtē faktisko IIN ieņēmumu

izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto. Ja tiek

konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde par I, II un III ceturksni (no gada

sākuma), tad, pamatojoties uz finanšu ministra rīkojumu, to kompensē no

valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas.

➢ Ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde IV ceturksnī (no gada sākuma),

ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās

IIN daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi

kopā ar valsts budžeta kompensāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem

kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, nepārsniedzot IIN ieņēmumu prognozi.

➢ Ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā

prognoze tiek pārpildīta, Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt

izmaksāto kompensāciju un pārskaitīt to valsts budžetā.
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IIN progresīvā likme no 2018.gada 1.janvāra

*IIN likmi 31,4 % apmērā nepiemēros algotā darba ienākumiem taksācijas gada laikā.

Ienākuma izmaksātājs no visiem ienākumiem, kas pārsniedz 1 667 euro mēnesī

ieturēs nodokli 23% apmērā, bet ja šie ienākumi pārsniedz 55 000 euro taksācijas

gadā, nodoklis no taksācijas gada ienākuma tiks aprēķināts un maksāts rezumējošā

kārtībā
10



Diferencētais neapliekamais minimums (NM) no 2018.gada 1.janvāra

➢ Maksātāja gada diferencēto NM aprēķina saskaņā ar MK noteiktu formulu.

➢ Formulā ņem vērā maksātāja gada apliekamos ienākumus un šādus lielumus, kurus

nosaka MK:

1) maksimālo gada neapliekamo minimumu;

2) gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro max gada NM;

3)gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto NM.

Neapliekamā minimuma apmērs 2018. – 2020.gadā, euro
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Diferencētais neapliekamais minimums (NM) no 2018.gada 1.janvāra

➢ Ar 2018 gadu minimālais mēneša NM tiek aizstāts ar VID prognozēto

mēneša neapliekamo minimumu.

➢ Turpmāk visām personām taksācijas gada laikā tiks piemērots nevis

minimālais NM, bet gan VID prognozētais mēneša NM ienākuma gūšanas

vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (VID EDS izdarīta atzīme).

➢ VID prognozēto mēneša NM, pamatojoties uz VID rīcībā esošajiem datiem

par maksātāja ienākumiem, aprēķinās VID 2x gadā:

✓ taksācijas gada janvārī – jūlijā piemērojamo NM noteiks, ņemot vērā

apliekamo ienākumu, kas gūts no pirms pirmstaksācijas gada 01.10.

līdz pirmstaksācijas gada 30.09. (izņemot ienākumus no kapitāla

pieauguma), dalot ar mēnešu skaitu, kuros gūts ienākums;

✓ taksācijas gada augustā – decembrī piemērojamo NM noteiks, ņemot

vērā apliekamo ienākumu, kas gūts no pirmstaksācijas gada 01.12. līdz

taksācijas gada 31.05. (izņemot pirmstaksācijas gada decembrī gūtos

ienākumus no kapitāla pieauguma), dalot ar mēnešu skaitu, kuros gūts

ienākums. 12



Diferencētais neapliekamais minimums (NM) no 2018.gada 1.janvāra

➢ Gadījumā, ja VID rīcībā nebūs dati par maksātāja ienākumiem, VID

prognozētais mēneša neapliekamais minimums atbildīs 1/12 daļai no

Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā gada neapliekamā

minimuma, dalot to ar 2.

➢ Gada diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts saskaņā ar

Ministru kabineta noteiktu formulu un piemērots rezumējošā kārtībā,

maksātājam iesniedzot taksācijas gada ienākumu deklarāciju.

Pensionāra neapliekamā minimuma apmērs 2018. – 2020.gadā, euro
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Atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu 

un attaisnotie izdevumi no 2018.gada 1.janvāra

Atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu 2018. – 2020.gadā, euro

Attaisnotie izdevumi no 2018.gada 1.janvāra (izdevumus drīkst attiecināt uz 

nākamajiem 3 taksācijas gadiem)

14



Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

2018.gadā pieļaujamais aizņēmumu saistību palielinājums: 118,14 milj. euro

Aizņēmumu mērķi:

1) ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti, tajā

skaitā savu kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi

nodrošināt līdzfinansējumu ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansēto projektu īstenošanai;

2) Pašvaldību finanšu stabilizācija;

3) Izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu,

investīciju projekti;

4) Sociālo programmu investīciju projekti;

5) Investīcijas ārkārtas (avārijas) seku nekavējošai novēršanai;

6) Katlumāju energoefektivitātes uzlabošana (līdz 3 MW);

7) Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta

iegādei; 15



Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

8) Valsts nozīmes sporta un aizsardzības infrastruktūras attīstības

projekti, kuri tiek realizēti ar valsts budžeta līdzfinansējumu;

9) Investīciju veikšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos;

10) Nekustamā īpašuma, kas atrodas citas pašvaldības teritorijā, iegāde;

11) Pirmpirkuma tiesību izmantošana;

12) Kurināmā iegāde;

13) Investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrāde;

14) Pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo

pašvaldības aizņēmumu summu 250 000 euro apmērā republikas

pilsētu pašvaldībām un reģionālās nozīmes attīstības centra

pašvaldībām, 400 000 euro apmērā pārējām novada pašvaldībām;

15) Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija;
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

16) ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, t.sk. šo projektu

ietvaros paredzēto siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu

renovācijai un izbūvei. Pašvaldības līdzfinansējums projektā nav

mazāks par 25% un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks

par 75% no kopējām izmaksām;

17) Kultūras iestāžu investīciju projektiem. Pašvaldības budžeta

līdzfinansējums investīciju projektā nav mazāks par 40% no

pašvaldības kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma

apmērs nav lielāks par 60% no pašvaldības kopējām izmaksām;

18) Valsts budžeta līdzfinansētu kultūras iestāžu investīciju projektu

pabeigšanai. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju

projekta pabeigšanai nav mazāks par 25% no pašvaldības kopējām

izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par

75% no pašvaldības kopējām izmaksām;
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2018.gadā

19) ES fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu

priekšfinansēšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

– aizņēmums ir attiecināms uz pašvaldībām, kuras pretendē uz ES

fondu finansējuma piešķiršanu ierobežotā projektu iesniegumu

atlasē, kuras noteiktas kā finansējuma saņēmēji konkrētā

specifiskā atbalsta mērķa Ministru kabineta noteikumos un kuru

projekta ideja saskaņota Reģionālās attīstības koordinācijas

padomē vai citā kārtībā, kā šo saskaņošanu paredz Ministru

kabineta noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu;

– aizņēmuma apmērs ir atbilstošs finanšu resursiem, kas

nepieciešami projekta uzsākšanai līdz līguma noslēgšanai ar

sadarbības iestādi.
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Pašvaldību ilgtermiņa saistības 2018.gadā

Pašvaldību tiesības uzņemties ilgtermiņa saistības:

1) līdz 5 gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem

pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei;

2) pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu nodrošināšanai;

3) ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai,

aizņēmuma mērķos uzskaitīto investīciju projektu īstenošanai (precīzāk skat.

likumprojektu «Par valsts budžetu 2018.gadam»);

4) Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto

publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.
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Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

Valsts budžeta dotācija 2018.gadā:

➢ PFI fondam: 35 821 803 euro

➢ Pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu 

pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 01.01.1998.: 

657 580 euro (par vienu bērnu: 8 540 euro; par vienu iemītnieku: 

4 270 euro).

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds, euro:

PFI aprēķins 2018.gadam publicēts LPS mājas lapā:

http://www.lps.lv/lv/zurnals-logs-infolapa/dokumenti-lejupieladei/
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PFI fonds: 163 643 329

VB dotācija PFI fondam 35 821 803

Pašvaldību iemaksas PFI fondā 127 821 526



Pašvaldību iemaksas PFI fondā 2018.gadā, euro

N.p.k. Pašvaldība Iemaksa PFI fondā

% no pašvaldību 

iemaksām PFI 

fondā

KOPĀ 127 821 526 100,00%

1 Rīga                                    91 588 079 71,65%

2 Jūrmala                                 12 303 329 9,63%

3 Mārupes novads 5 796 414 4,53%

4 Ķekavas novads 4 009 845 3,14%

5 Garkalnes novads 3 322 182 2,60%

6 Babītes novads 2 089 758 1,63%

7 Ādažu novads 1 608 399 1,26%

8 Ikšķiles novads 1 413 473 1,11%

9 Stopiņu novads 1 311 729 1,03%

10 Carnikavas novads 1 112 319 0,87%

11 Ventspils                               1 064 284 0,83%

12 Salaspils novads 794 412 0,62%

13 Saulkrastu novads 771 469 0,60%

14 Siguldas novads 394 031 0,31%

15 Olaines novads 241 803 0,19%
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Dotācijas pašvaldībām no PFI fonda 2018.gadā, euro

N.p.k. Pašvaldība
Dotācija no 

PFI fonda

% no 

pašvaldību 

iemaksām PFI 

fondā

KOPĀ: 67 333 469 100,00%

1 Daugavpils                              16 483 635 24,48%

2 Liepāja                                 9 241 149 13,72%

3 Rēzeknes novads 7 569 872 11,24%

4 Daugavpils novads 5 819 853 8,64%

5 Talsu novads 5 057 472 7,51%

6 Kuldīgas novads 4 852 176 7,21%

7 Rēzekne                                 4 470 333 6,64%

8 Madonas novads 4 312 645 6,40%

9 Krāslavas novads 3 956 740 5,88%

10 Tukuma novads 3 784 640 5,62%

95 Iecavas novads 245 321 0,36%

96 Ķeguma novads 234 302 0,35%

97 Inčukalna novads 229 688 0,34%

98 Aizkraukles novads 226 886 0,34%

99 Jaunpils novads 207 187 0,31%

100 Mālpils novads 178 215 0,26%

101 Valmiera 143 909 0,21%

102 Engures novads 143 388 0,21%

103 Baldones novads 111 164 0,17%

104 Sējas novads 64 893 0,10%

....
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Finansējums pašvaldību autoceļiem un ielām 
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2017 2018

Mērķdotācija pašvaldību 

autoceļiem (ielām), milj. euro 48,69 50,1

Izmaiņas, milj. euro 1,41

Izmaiņas, % 2,9%



Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalga

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2016.gadā: 859 euro (CSP dati)

(2015.gadā: 818 euro, pieaugums: 5%)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

3.pielikums «Mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas»
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Nr.p.k.
Mēnešalgu 

grupa

Mēnešalgas 

maksimālais apmērs 

(euro )

1. 16 ne vairāk kā 2441

2. 15 ne vairāk kā 2353

3. 14 ne vairāk kā 2264

4. 13 ne vairāk kā 1917

5. 12 ne vairāk kā 1647

6. 11 ne vairāk kā 1382

7. 10 ne vairāk kā 1287

8. 9 ne vairāk kā 1190

9. 8 ne vairāk kā 1093

10. 7 ne vairāk kā 996

11. 6 ne vairāk kā 899

12. 5 ne vairāk kā 802

13. 4 ne vairāk kā 705

14. 3 ne vairāk kā 608

15. 2 ne vairāk kā 511

16. 1 ne vairāk kā 430



Valsts atbalsts mājokļa iegādei jaunajiem speciālistiem

MK un LPS 2018.gada vienošanās un domstarpību protokols.

Vienošanās:

Turpmākā valsts atbalsta programmas mājokļa iegādei attīstība tiek

plānota, paredzot garantijas izsniegšanu arī kvalificētiem

speciālistiem – personām, kuras ieguvušas profesionālo vai augstāko

izglītību un kuras nepārsniedz 35 gadu vecumu.

Likumprojekts «Grozījums likumā «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā»» (Nr. 1049/Lp12)

27.1 pants. Palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

No 2018.gada 1.janvāra valsts sniegto palīdzību, daļēji sedzot aizņēmēja

neizpildītās parādsaistības attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai

būvniecībai ņemto aizdevumu, varēs saņemt arī persona, kura ieguvusi

profesionālo vai augstāko izglītību un kura nepārsniedz 35 gadu vecumu.
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Pašvaldībām pieeja Kontu reģistra informācijai

MK un LPS 2018.gada vienošanās un domstarpību protokols.

Vienošanās:

Likumdošanā paredzēt pašvaldībām kā nekustamā īpašuma nodokļa

administrācijām tiesības saņemt Kontu reģistra informāciju par

juridisko un fizisko personu kontu esamību kredītiestādēs.

Likumprojekta “Grozījumi Kontu reģistra likumā” (Nr: 1054/Lp12) 3.pants

paredz:

Papildināt «Kontu reģistra likuma» 6.panta “Reģistra informācijas lietotāji un

reģistrā iekļauto ziņu apstrādes mērķi” pirmo daļu ar 12.punktu šādā

redakcijā:

"12) pašvaldībām – lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus

kārtībā, atmaksātu pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto nekustamā īpašuma

nodokli un ar to saistītos maksājumus, kā arī naudas soda summas,

atmaksātu nepareizi piedzītās nekustamā īpašuma nodokļa summas un

administratīvajā procesā noskaidrotu informāciju par konta esību.”
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Var izmantot mērķdotācijas līdzekļus atlaišanas pabalstu izmaksai 

pedagogiem

MK un LPS 2018.gada vienošanās un domstarpību protokols.

Vienošanās:

Pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un

VSAO iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai

pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai

reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta

ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31.augustam.

Likumprojekts “Par valsts budžetu 2018. gadam” 3.panta (4) daļa:

“(4) Noteikt, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir

tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē

darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja

reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2018.gada

31.augustam.”
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Finansējums pašvaldību internātskolām

MK un LPS 2018.gada vienošanās un domstarpību protokols.

Domstarpība:

LPS: No valsts budžeta segt nepieciešamo internātskolu finansējumu

līdz IZM ir izstrādājusi internātskolu finansēšanas modeli, izskatot

iespēju internātskolu darbību nodrošināt arī no valsts budžeta

līdzekļiem.

MK: Likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā” no 2018.gada

1.janvāra internātskolu uzturēšanas izdevumus paredzēts segt no

pašvaldību budžeta. No valsts budžeta tiks nodrošināta pedagogu

darba samaksa un 1.-4.klases skolēnu ēdināšana, savukārt

izglītojamo uzturēšanos citu pašvaldību internātskolā pašvaldības

segs pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā.
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Finansējums likumprojektā “Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas

likums” paredzētā regulējuma izpildei

MK un LPS 2018.gada vienošanās un domstarpību protokols.

Vienošanās:

➢ Likumprojekts “Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums”

var stāties spēkā tikai tad, ja valsts budžetā pilnā apmērā tiek

paredzēts nepieciešamais valsts budžeta finansējums likumprojektā

“Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums” paredzētā

regulējuma ieviešanai un izpildei.

➢ 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.
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Paldies par uzmanību!
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