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Pašvaldību finanšu izlīdzināšana Latvijā

Īsteno kopš 1995.gada, sākotnēji pieņemot likumu 
katram gadam
1998.gadā pieņemts šobrīd spēkā esošais likums “Par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”
Likums praktiski bez izmaiņām – vienīgās izmaiņas 
saistītas ar datu avotu par iedzīvotāju skaitu
Viens no “visjūtīgākajiem” likumiem



Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums (1998.g.)

Esošajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā aprēķini tiek 
veikti saskaņā ar 1998.gada likumā noteiktu algoritmu un 
koeficientiem.  Likums paredzēja koeficientu (īpatsvaru) 
regulāru pārskatīšanu un izmaiņas.

Latvijas pašvaldību finanšu izlīdzināšana nodrošināja:
Vietējo pašvaldību daļēju ieņēmumu izlīdzināšanu;
Rajonu pašvaldību finansēšanu.

Likums nosaka aprēķinu secību,  praksē ieviesās situācija, ka 
izejot no visu pašvaldību vērtētajiem ieņēmumiem un no 
nemainīgā valsts dotācijas apjoma, iterācijas ceļā tiek noteikta 
pašvaldību finanšu nepieciešamība.



Kāpēc nepieciešami grozījumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmā

 
?

Sistēmā sajaukta vietējo pašvaldību izlīdzināšana 
un rajonu pašvaldību finansēšana

Jānovērš deformācija, kas izveidojusies sakarā ar 
ilgstoši nemainītajiem  kritēriju svara 
koeficientiem

Administratīvi teritoriālās reforma



Grozījumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā
 –

 
pagaidu risinājums 1-2 gadiem

Valsts budžeta dotācija PFIF bez izmaiņām - 7,2 milj.Ls

Saglabāts dalījums pilsētas novadi, bet mainīts sadalījums:
republikas pilsētas (9) - 47%
novadi (109) – 53%

Papildus speciāla mērķdotācija bērniem bērnu namos un 
iemītniekiem pansionātos, kas ievietoti līdz  1998.gadam* -
3,3 milj.Ls

*Par iemītniekiem, kas ievietoti pēc 1998.gada –

 

pašvaldību savstarpējie norēķini



Krīzes sociālās drošības tīkls (1)

1.
 

Veselības aprūpes sistēmas reforma
2.

 
Izglītības sistēmas reforma

3.
 

Minimālās sociālās drošības nodrošināšana



Krīzes sociālās drošības tīkls (2)

GMI līmeņa paaugstināšana 
(37 Ls      40 Ls un 37 Ls      45 Ls) 
Pacientu līdzmaksājumu daļēja segšana veselības aprūpē, 
medikamentu iegādē;
Mājokļu pabalstiem;
Jauna mācību plāna (mācību programmas) nodrošināšanai 5 un 
6 gadīgiem  bērniem; 
Bērnu nogādāšanai skolās (skolēnu autobusi) – 158 autobusi;
Viens no instrumentiem – Sabiedrisko darbu programma (50 
000 līdz 100 000cilvēkiem, Eiropas Soc.fonds – 20 milj.Ls



Izdevumi atlīdzībai pašvaldību budžetā

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Kopā

2008 44 046 661 55 283 720 57 752 682 66 500 382 57 990 422 281 573 867

2009 47 430 020 58 574 381 59 214 936 63 811 372 59 153 176 288 183 885

Starpība(

 2009-

 2008)

3 383 359 3 290 661 1 462 254 -2 689 010 1 162 754 6 610 018



Sociālās palīdzības izdevumi pašvaldības 
pamatbudžetā

Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Kopā

2008 3 561 615 5 034 074 5 979 964 5 806 870 5 158 982 25 541 505

2009 3 218 502 4 236 267 5 017 277 5 816 727 3 712 955 22 001 728

Starpība(

 2009-

 2008)

-343 113 -797 807 -962 687 9 857 -1 446 027 -3 539 777



Sociālās palīdzības izdevumu salīdzinājums pa gadiem
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Citas aktualitātes



Citas aktualitātes (1)

2009.gada 11.jūnijā VSS izsludināts likumprojekts “Par 
vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības sistēmu”

Šā likuma mērķis ir noteikt vienotus nosacījumus valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības 
noteikšanā. 

Plānots, ka likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.



Citas aktualitātes (2)

Dotācija novada infrastruktūras attīstībai 
101 milj.Ls     95 milj.Ls
5,4 milj.Ls     1,9 milj.Ls

3,4 milj.Ls
izlietojuma termiņš 2 gadi
infrastruktūras objektu grozījumi



Citas aktualitātes (3)

2009.gada 25.jūnijā MK apstiprināja noteikumus „Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu 
konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās” nolikums”. Šī konkursa mērķis ir oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas 
patēriņu pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas 
nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

Konkursa izsludināšana notiks 15 darbdienu laikā pēc 
augstāk minēto noteikumu spēkā stāšanās.



Citas aktualitātes (4)

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 17 570 000 latu. 
Vienam projektam pieejamais minimālais finansējums ir 
50 000 latu, maksimālais finansējums ir 2 000 000 latu;

Iespējams avansa maksājums, kas ir līdz 50 % apmērā no 
projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summas;

Pašvaldību līdzfinansējums 15 % no projekta kopējam 
attiecināmajām izmaksām; 

Aktivitātes jāīsteno līdz 2010. gada 1.decembrim;



RAPLM ierosina izvērtēt iespējas iesniegt 
energoefektivitātes pasākumus finansējuma 
saņemšanai no Vides ministrijas pārziņā esošā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 
ēkās” (kontaktinformācija - Vides ministrija Klimata 
un atjaunojamo energoresursu departamenta 
Pilotprojektu ieviešanas nodaļas vadītāja Ilze Prūse 
tālr. 67026538, e-pasts: ilze.pruse@vidm.gov.lv).



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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