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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Speciālā valsts budžeta dotācija
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020.gadā

➢ IIN ieņēmumu sadalījums starp PB un VB : 80% / 20%

➢ Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetā: 1 406,62 milj. euro

➢ 100% garantija prognozētajiem IIN ieņēmumiem, ievērojot šādu

sadalījumu pa ceturkšņiem:

• I ceturksnī – 22%,

• II ceturksnī – 24%,

• III ceturksnī – 26%,

• IV ceturksnī – 28%.

➢ Ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde par ceturksni (no gada

sākuma), tad to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN

daļas. Ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā

periodā prognoze tiek pārpildīta, FM ir tiesības no pārpildes ieturēt

izmaksāto kompensāciju un pārskaitīt to valsts budžetā.
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Dabas resursu nodoklis (DRN) un azartspēļu nodoklis
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Izmaiņas DRN maksājumu ieskaitīšanā pašvaldības budžetā

Izmaiņas azartspēļu nodokļa maksājumu ieskaitīšanā pašvaldības budžetā

Spēkā esošais 

regulējums

Regulējums no 

01.01.2020. 

Pašvaldības, kuras teritorijā tiek organizēta 

azartspēle, budžetā ieskatāmā azartspēļu nodokļa 

ieņēmumu daļa

25% 5%

Spēkā esošais 

regulējums

Regulējums no 

01.01.2020. 

Par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides 

piesārņošanu 
60% 40%

Par atkritumu apglabāšanu 40% 0

Par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām 40% 0

Par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, 

iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi
100% 100%

Par radioaktīvo vielu izmantošanu 100% 100%



Nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā, milj. euro

valsts budžeta speciālā dotācija, milj. euro
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milj. euro %

NĪN 244,5         235,6        8,9 -        -3,64%

DRN 12,9          7,0            5,9 -        -45,74%

Azartspēļu nodoklis 9,8            2,2            7,6 -        -77,55%

IIN 1 384,9      1 406,6      21,7       1,56%

KOPĀ 1 652,1     1 651,4     0,7 -        -0,04%

Valsts budžeta speciālā dotācija 86,5          148,1         61,6       71,30%

KOPĀ ar speciālo dotāciju 1 738,6     1 799,5     60,9       3,50%

2019 

(Budžets), 

milj. euro

2020 

(Prognoze), 

milj. euro

2020 (Prognoze) / 

2019 (Budžets)
Nodokļi 



Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu un valsts budžeta speciālās dotācijas 

īpatsvars valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumos, 

neieskaitot VSAO iemaksas veselības aprūpes finansēšanai, %
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Nodokļu ieņēmumu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

2015.-2022.gadā, %
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2020.gadā

Pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums:  118,1 milj. euro

1) ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto

projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta

attiecināmo izmaksu kopsummu.

T.sk. kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt

pašvaldību līdzfinansējumu ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai;

2) Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu

īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo

izmaksu kopsummu;

3) piešķirto vidējā termiņa aizņēmumu izmaksai atbilstoši noslēgtajiem

aizdevuma līgumiem;

4) likumā «Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās

darbības uzraudzību» noteikto pasākumu izpildei.
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas 

demogrāfijas pasākumu īstenošanai 2020.gadā

Ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu

(nodokļu) komisija nav iebildusi pret to, Finanšu ministram ir tiesības

palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu aizņēmumiem

jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas

izglītības iestādes paplašināšanai, mazinot bērnu rindu uz vietām

pirmsskolas izglītības iestādēs.

Nosacījumi šādam investīciju projektam:

1) 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējums;

2) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu

pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;

3) ir sniegts VARAM pozitīvs atzinums par projekta atbilstību

apstiprinātajiem kritērijiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā

VARAM izvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai

esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektus,

un vērtēšanas kritērijus.
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Pašvaldību galvojumi 2020.gadā

Pašvaldību sniegto galvojumu kopējais palielinājums: 56,9 milj. euro

1) Galvojumi par tām parāda saistībām, kuras uzņemas pašvaldības

kapitālsabiedrības investīciju projektu īstenošanai;

2) Galvojumi par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošie studiju

kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes;

3) Galvojumu savas kapitālsabiedrības aizņēmumam dzīvojamo īres

māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu

vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei saistībās iekļauj 75%

apmērā no galvotās aizņēmuma summas.
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Pašvaldību citas ilgtermiņa saistības 2020.gadā

Pašvaldības var uzņemties vēl šādas ilgtermiņa saistības:

1) līdz 5 gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai

nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja

tehnikas iegādei;

2) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

nodrošināšanai;

3) ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu

un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu

īstenošanai;

4) Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto

publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas vidējā termiņā
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Likuma «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam»

16.pants:

Ikgadējais pašvaldību kopējais aizņēmumu pieļaujamais palielinājums vidējā

termiņā 2020., 2021. un 2022. gadam tiek noteikts 118 138 258 euro.

Noteikt, ka galvenā aizņēmumu prioritāte ir aizņēmumi ES un pārējās

ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma

apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.



Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumi Nr. 590 

«Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem»

➢ Izveidots Valsts kases e-pakalpojums - eAizņēmumi - pašvaldību

aizņēmumu un galvojumu pieteikšanai un pārvaldībai

➢ Izmantojot eAizņēmumus, iesniedz tikai aizņēmuma un galvojuma

pieprasījumus.

➢ Pārējā informācija tiek sniegta uz e-pastu: fmpadomes@fm.gov.lv.

➢ Nosacījumi dokumentu iesniegšanai nav mainīti: 10 darba dienas pirms

sēdes iesniegti visi dokumenti.

➢ Pieprasījumi tikai pēc iepirkuma komisijas lēmuma un/vai līguma

noslēgšanas.

➢ Noslēgts attiecīgais līgums ar atbildīgo / sadarbības iestādi par ES un EKII

projekta īstenošanu.

➢ Informācija par kārtējo PAGKPP sēdi ir publicētā FM mājas lapā sadaļā:

pašvaldību finanšu uzraudzība: PAGKPP.
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Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumi Nr. 590 

«Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem»

Galvenās izmaiņas

➢ Samazināts iesniedzamo dokumentu skaits. Pilnveidots aizņēmumu /

galvojumu pieprasījumu ekonomiskais pamatojums.

➢ Vienkāršota pašvaldību saistību pielikumā iesniedzamā informācija:

✓ Esošo saistību un budžeta plāna datu automātiska atlase no pašvaldības

mēneša pārskata;

✓ Automātiska saistību apmēra (%) un saistību pieauguma /

samazinājuma (euro) aprēķināšana.

➢ Jauna iesniedzamā informācija:

✓ Projekta īstenošanas naudas plūsma atbilstoši darbu izpildes grafikam;

✓ Informācija par neapgūtā aizņēmuma apmēru un iemesliem –

iesniegšanas termiņš kārtējā gada 1.oktobris.
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Brīvpusdienas 1.-4.klases skolēniem

Izglītības likuma 59.panta (31) daļa:

(31) To izglītojamo ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst

pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no valsts budžeta

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to

izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības

administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts

izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un

4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības

budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.
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Brīvpusdienas 1.-4.klases skolēniem

➢ Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību un

privātajās izglītības iestādēs: 0,71 euro dienā.

(MK 10.12.2019. noteikumi Nr. 614 «Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un

izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai»)

➢ Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus, izglītības iestādes izdevumu

tāmē varēs iekļaut arī ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuri klātienē

apgūst pamatizglītības programmas 1.-4. klasē (izņemot valsts budžeta

finansējumu ēdināšanai)

(MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija

noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””)
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Nozaru jautājumi

➢ Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 2020. gadā: 53,8 milj. euro.

(2019.gadā: 50,9 milj. euro. Izmaiņas: +2,9 milj. euro jeb +5,9%)

➢ Finansējums valsts vietējo autoceļu atjaunošanai 2020.gadā: 16,9 milj.

euro.

(2019.gadā: 18,6 milj. euro. Izmaiņas: -1,7 milj. euro jeb -9,1%)

➢ No 2020. gada 1. janvāra GMI līmenis vienai personai: 64 euro mēnesī

(2019.gadā: 53 euro. Izmaiņas: +11 euro jeb +21%)
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No 2020.gada mainās pašvaldību budžetu iedalījums un 

pašvaldību budžeta projektu paskaidrojumu saturs

Likuma «Par pašvaldību budžetiem» 12.pants: Pašvaldību budžeti sastāv no

pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

Likuma «Par pašvaldību budžetiem» 17.pants:

(1) Vienlaikus ar gadskārtējā pašvaldības budžeta projektu sagatavo

paskaidrojumus, kuros ietver:

1) domes priekšsēdētāja ievadziņojumu;

2) vispārīgu informāciju par ekonomisko situāciju pašvaldībā;

3) informāciju par budžeta ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem;

4) informāciju par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām;

5) informāciju par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto

galvojumu apjomu;

6) citu informāciju, kuru dome atzīst par nepieciešamu.

(2) Vienlaikus ar pašvaldības budžeta grozījumu projektu sagatavo paskaidrojumus,

kuros ietver informāciju par grozījumu būtību, skaitlisku informāciju par būtiskākajām

izmaiņām ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas sadaļās, kā arī citu informāciju, kuru

dome atzīst par nepieciešamu.

(3) Pēc gadskārtējā pašvaldības budžeta vai budžeta grozījumu apstiprināšanas

pašvaldība paskaidrojumus publisko savā tīmekļvietnē. 18



Paldies par uzmanību!
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