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Lekcijas saturs
▪ Valsts budžeta sistēma
▪ Vidēja termiņa budžeta plānošana un gadskārtējā
valsts budžeta likuma sagatavošana
▪ Fiskālā disciplīna un valsts finanšu vadība
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Valsts budžeta
sistēma:
tiesiskais ietvars;
mērķi; subjekti; definīcijas
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Valsts budžets un tā mērķis
Likuma par budžetu un finanšu vadību 1. pants:
(1) Budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām
metodēm. Budžets ir valdības finansiālās darbības un vadības
pamatā.
(2) Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami
valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts
pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas
aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti,
izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžetu izstrādājot, jāņem
vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko
līdzsvaru.
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Budžeta plānošanas posmi
izstrādāšana
politiskie
procesi

apstiprināšana
Budžeta
plānošana

atbildība

izpilde
atskaitīšanās
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Izpilde

Fiskālās disciplīnas
likums

Apstiprināšana

Iestāžu iekšējie
noteikumi

Ministru kabineta
noteikumi

Vidējā termiņa
budžeta ietvara
likums

Izstrādāšana

Gadskārtējais
valsts budžeta
likums

Politiskie procesi

Likums par budžetu
un finanšu vadību

Nacionālās
attīstības plāns

Starptautiskie
tiesību akti

Normatīvo aktu hierarhija
Latvijas Republikas Satversme

Atbildība
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Latvijas Republikas Satversme
66.pants:
Saeima ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanās lemj par valsts
ienākumu un izdevumu budžetu, kura projektu tai iesniedz ministru
kabinets.

Ja Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem
izdevumiem, tad lēmumā jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem segt šos
izdevumus.
Pēc budžeta gada notecēšanas ministru kabinetam jāiesniedz
Saeimai apstiprināšanai norēķini par budžeta izpildīšanu.
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Valsts budžeta procesa subjekti
Budžeta iestāde
• valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi
finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī pašvaldības aģentūra
Budžeta finansētas institūcijas

• budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas
personas, visi pilnīgi vai daļēji tieši no valsts budžeta finansēti komersanti,
biedrības vai nodibinājumi
Budžeta nefinansētas iestādes (valsts aģentūras)
• Ministru kabineta locekļa padotībā esošas tiešās valsts pārvaldes
iestādes, kuras pilda noteiktas valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevumus un
kuru darbība pilnībā, izņemot šajā likumā paredzēto gadījumu, tiek
finansēta no to ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citiem pašu ieņēmumiem, dāvinājumiem, ziedojumiem un ārvalstu finanšu
palīdzības
Rīgas Tehniskā universitāte
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Budžeta sistēma
Valsts konsolidētais kopbudžets
Valsts budžets

Valsts
pamatbudžets

Valsts
speciālais
budžets
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Pašvaldību budžets
Valsts
budžeta
daļēji
finansēto
personu
budžeti

Pašvaldību
pamatbudžets

Pašvaldību
speciālais
budžets

Budžeta
nefinansētu
iestāžu
budžeti
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Līdzekļu plūsmas budžeta
sistēmā
Transferti

• Dotācija: budžeta līdzekļi,
kurus piešķir valsts vai
pašvaldību funkciju izpildei
• Mērķdotācija: valsts budžeta
līdzekļi, kurus piešķir citiem
budžetiem noteikta mērķa
finansēšanai
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Finansēšana

• Aizdevumi: nodoti budžeta
līdzekļi, ar kuriem šīm
personām ir tiesības rīkoties
un kurus ir pienākums atdot
• Aizdevumi speciālajam
budžetam
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Gadskārtējā valsts
budžeta likuma
sagatavošana

11

Ieņēmumi un izdevumi, to
līdzsvars
Finansiālā bilance = ieņēmumi - izdevumi

Ieņēmumi
Izdevumi
• Nodokļu ieņēmumi
• Uzturēšanas
izdevumi
• Nenodokļu
ieņēmumi
• Kapitālie izdevumi
• Maksas pakalpojumi
• Ārvalstu finanšu
palīdzība

Bilances finansēšana
• Aizņēmumi
• Aizdevumi
• Naudas līdzekļu
atlikumi
• Ilgtermiņa
stabilizācijas rezerve
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Maksimāli pieļaujamā izdevumu
kopapjoma noteikšana
A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms
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A

• Budžeta attīstības daļa:
• Prioritāro pasākumu finansēšana (NAP, valsts
aizsardzības koncepcija)

B

• Budžeta bāze:
• Budžeta līdzekļu daļa, kas nodrošina valsts
funkciju izpildi nemainīgā līmenī
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Prioritārie pasākumi
I. Prioritārie pasākumi, kas izriet no attīstības plānošanas dokumentiem

Latvijas Nacionālais
attīstības plāns

Valsts aizsardzības
koncepcija

Tautas
saimniecības
izaugsme

Valsts militārās aizsardzības
stratēģiskie pamatprincipi

Cilvēka
drošumspēja

Prioritātes un pasākumi valsts
aizsardzības nodrošināšanai

Izaugsmi
atbalstošas
teritorijas

Valsts aizsardzības pasākumu
kopums un to īstenošanai
nepieciešamie resursi

Attīstības plānošanas
dokumenti, MK
rīkojumi un
protokollēmumi
Normatīvie akti

Deklarācija par
MK iecerēto
darbību norādītie
uzdevumi

II. Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi
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Budžeta process un iesaistītas puses

Finanšu ministrija
• makroekonomiskās
prognozes;
• fiskālie
ierobežojumi;
• bāzes izdevumu
apmērs;
• izdevumu
pārskatīšana;
• budžeta
pieprasījumu
izvērtēšana;
• gadskārtējā valsts
budžeta likuma
projekta
sagatavošana un
15 iesniegšana
Ministru kabinetā;

Nozaru ministrijas
un citas centrālās
valsts iestādes
• bāzes izdevumu
aprēķināšana;
• priekšlikumi
prioritārajiem
pasākumiem;
• pārskata budžeta
izdevumus;
• budžeta
pieprasījumu
sagatavošana;
• diskutē MK par
gadskārtējā valsts
budžeta likuma
projektu

Ministru Kabinets
• valsts fiskālos
mērķu un
maksimāli
pieļāujamo
izdevumu lielumu
apstiprināšana;
• izdevumu
pārskatīšana
turpmākajiem
gadiem;
• gadskārtējā valsts
budžeta likuma
projektu
iesniegšana
Saeimā

Saeima
• budžeta
pieņemšana
2.lasījumos;
• diskusijas Budžeta
komisijā;
• ja balsojot par MK
iesniegto
gadskārtējo valsts
budžeta, to
noraida, tad izsaka
neuzticību MK

Latvijas Valsts
prezidents
• izsludina
gadskārtējo valsts
budžeta likumu
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Gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūra un saturs
Likums:

Pielikumi:

• Budžeta bilances, valsts
parāda apmēri, aprēķinos
izmantojamā IKP prognoze
• Finanšu vadības īpašie
nosacījumi attiecīgajā
saimnieciskajā gadā
• Īpašie pienākumi un
tiesības budžeta
programmu izpildītājiem,
citām iesaistītām pusēm
• Sociālās apdrošināšanas
speciālo budžetu ieņēmumu
īpatsvars
• Apropriāciju pārdales vai
palielināšanas īpašie
nosacījumi
• Cits attiecīgajam gadam
nepieciešamais specifiskais
regulējums

• Valsts budžeta nodokļu un
nenodokļu ieņēmumi,
sadalījumā pa atbildīgajām
ministrijām
• Valsts pamatbudžeta un
speciālā budžeta ieņēmumu
un izdevumu kopsavilkums
• Valsts pamatbudžeta un
speciālā budžeta
atšifrējums pa budžeta
programmām,
apakšprogrammām un
izdevumu ekonomiskās un
funkcionālās klasifikācijas
kodiem
• Mērķdotācijas pašvaldībām
un pašvaldību pasākumiem
• Valsts izsniedzamo
galvojumu apmērs
• Valsts budžeta ilgtermiņa
saistības
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Budžeta
paskaidrojumi
• Makroekonomiskās un
fiskālās attīstības apskats
• Ieņēmumu analīze
• Valsts budžeta izdevumu
plānošanas būtiskākie
elementi
• Budžeta programmu
paskaidrojumi un
rezultatīvie rādītāji
• Valsts budžeta izdevumi
funkcionālajā,
administratīvajā un
ekonomisko kategoriju
sadalījumā
• Informācija par valsts
investīciju projektiem
• Valsts finansiālo saistību
kopsavilkums
• Informācija par
pavadošajiem
likumprojektiem
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Budžeta resora programmu
sadalījums

Kopš 2010.gada budžeta programmas tiek sadalītas pēc ārvalstu
finanšu palīdzības pazīmes:

Valsts pamatfunkciju
īstenošana
(01.00.00- 59.00.00)

ES politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības
līdzfinansēto un
finansēto projektu un
pasākumu īstenošana
(60.00.00-…)
18

• Sabiedrības integrācijas fonda 2013.gada programma 02.00.00
“Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas»
• Ārlietu ministrijas 2013.gada programma 07.00.00 “Attīstības
sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība”
• Ekonomikas ministrijas 2013.gada apakšprogramma 27.01.00
“Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana”
•…

• Ministru kabineta 2013.gada apakšprogramma 63.07.00
“Strukturālo reformu ieviešana valsts pārvaldē”
• Ekonomikas ministrijas 2013.gada apakšprogramma 67.06.00
“Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti”
•…
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Valsts speciālais budžets
Valsts sociālās apdrošināšanas budžets
▪ Sastāv no šādām
apakšprogrammām:
– Valsts pensiju speciālais budžets
– Nodarbinātības speciālais
budžets
– Darba negadījumu speciālais
budžets
– Invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets
– Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras speciālais budžets

▪ Ieņēmumu īpatsvars katrai no šīm
apakšprogrammām tiek noteikts
gadskārtējā valsts budžeta likumā
Rīgas Tehniskā universitāte
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Budžeta paskaidrojumi
Sasniedzamais galvenā darbības
mērķis jomas problemātika
Politikas izriet no attīstības
rezultatīvie plānošanas
rādītāji dokumentiem
izdevumi izvirzīto
Ieguldījumi politikas mērķu
sasniegšanai
Darbības
rezultatīvie
rādītāji
Kvalitātes
rādītāji
20

norādīti budžeta
programmu
(apakšprogrammu)
sadaļā
raksturo nozares
nemateriālo
novērtējumu
20

Budžeta pārdalāmais
finansējums («rezerves»)
NEJAUKT AR:
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
• katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, citiem
neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši
nozīmīgiem pasākumiem
Apropriācijas rezerve
• Rezerve, lai ministrijas un citas centrālās valsts
iestādes varētu veikt galīgā norēķina maksājumus
par iepriekšējā saimnieciskajā gadā saņemtajiem
pakalpojumiem un īstenotajiem investīciju
projektiem, ievērojot gadskārtējā valsts budžeta
likumā noteiktos ierobežojumus
“80.00.00 programma”
• Nepārdalītais finansējums Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai

Ilgtermiņa stabilizācijas
rezerve
• fiskālās politikas instruments, kura
mērķis ir, samazināt vispārējos
ekonomiskos riskus, izvairīties no
sociālekonomiskas krīzes vai
mazināt tās ietekmi, nodrošināt
finanšu līdzekļu pieejamību ārkārtas
situācijas gadījumā
Fiskālā nodrošinājuma
rezerve

• Plānots gadskārtējā valsts budžeta
likum plānot “ar rezervi” pret Ietvara
likumu, lai nodrošinātos pret nelielām
makroekonomiskām svārstībām un
iespējamo fiskālo risku izraisītajiem
izdevumiem

Citi, pēc nepieciešamības
• Piemēram, “Latvijas Prezidentūras ES Padomē
21 nodrošināšana”
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Budžeta apropriāciju pārdale
(«elastības rīki»)
Ar finanšu ministra rīkojumu, informējot par to Saeimu
• Pārdales viena budžeta resora ietvaros starp programmām, apakšprogrammām, ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, ja pārdales apmērs nepārsniedz 5% u.c.

Ar MK lēmumu, un ja Saeimas Budžeta un finanšu komisija nav
iebildusi
• Pārdales viena budžeta resora ietvaros starp programmām, apakšprogrammām, ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, ja pārdale pārsniedz ierobežojumus

Ar Ministru kabineta lēmumu, un ja Saeima ir piekritusi
• Starp budžeta resoriem, funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumā

Ar finanšu ministra rīkojumu, un ja Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisija nav iebildusi
• Palielināt apropriāciju norēķiniem ar Eiropas Savienību, starptautisko un Satversmes tiesu
lēmumu izpildei, sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai, iestāžu
iepriekšējā gada pašu ieņēmumu atlikumu izmantošanai
Papildus informācija par budžeta elastību: http://www.fm.gov.lv/files/files/Kas_ir%20apropriaciju_izmainas.pdf
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Vidējā termiņa
budžeta plānošana

Rīgas Tehniskā universitāte
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Vidējā termiņa budžeta
plānošana
Tiek sagatavots katru gadu, nākamo trīs gadu periodam, un to apstiprina
Saeima (likuma spēks)
Tiek sasaistīs ar attīstības plānošanas dokumentiem, tādējādi nodrošinot
pieejamo resursu sasaisti ar valdības politikas prioritātēm vidējā termiņā
Pakļaujas Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajiem fiskālajiem nosacījumiem,
tādējādi nodrošinot pārredzamu un atbildīgu fiskālo politiku

Ietvara likuma darbības perioda pirmais gads tiek detalizēti izvērsts
gadskārtējā valsts budžeta likumā
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Ietvara likums
Saturs:

Paskaidrojumi:

• Budžeta mērķi un
prioritārie attīstības virzieni;
• Fiskālās politikas mērķu
formulējums;
• IKP prognozes;
• Ieņēmumu prognozes;
• Max deficīts vai min
pārpalikums;
• Maksimālais valsts budžeta
izdevumu kopapjoms;
• Maksimālais izdevumu
apjoms katram resoram;
• Fiskālā nodrošinājuma
rezerve;
• Citi lielumi.

• Prognozēta
makroekonomiska attīstība;
• Fiskālās politikas vidēja
termiņa mērķi, īstenojamie
pasākumi;
• Ieņēmumu prognoze
vidējam termiņam;
• Valdības parāda vidēja
termiņa attīstības tendences;
• Paskaidrojumi par
būtiskākajiem veiktajiem
aprēķiniem (korekcijas,
pieņēmumi, starprezultāti).
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Vidēja termiņa budžeta
plānošana
Nacionālais attīstības plāns, Valsts aizsardzības koncepcija,
institūciju darbības stratēģijas, citi attīstības plānošanas dokumenti
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums
2017

2018

2019

Likums "Par
valsts budžetu
2017.gadam"

Likums par
budžetu un
finanšu
vadību
Fiskālās
disciplīnas
likums

Vidēja termiņa budžeta ietvara likums
2018

2019

2020

Likums "Par
valsts budžetu
2018.gadam"

Vidēja termiņa budžeta ietvara likums
2019

2020

2021

Likums "Par
valsts budžetu
2019.gadam"
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Ietvara likums – Kopējo
maksimālo izdevumu noteikšana
spēkā esošais
Ietvara likums un
tajā apstiprinātie
maksimālie
izdevumi

aktualizētas
makroekonomikas
attīstības
prognozes
nākamajiem trijiem
gadiem

prognozēti valsts
budžeta ieņēmumu
apjomi

noteikts valsts
budžeta bilances
mērķis (deficīts vai
pārpalikums)

aprēķināts
maksimāli
pieļaujamais
izdevumu apjoms

aprēķinātais
izdevumu apjoms
salīdzināts ar spēka
esošajā Ietvara
likumā noteiktiem
izdevumu
apjomiem

izdarīti secinājumi
par iespējamajiem
(nepieciešamajiem)
budžeta attīstības
(vai optimizācijas)
pasākumiem

MK pieņem
lēmumus par
konkrētiem budžeta
attīstības (vai
optimizācijas)
pasākumiem

Pārsniegt Ietvara likumā iepriekš noteikto
izdevumu apjomu drīkst tikai īpašos
Fiskālās disciplīnas likumā noteiktos
gadījumos!
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ES prasības attiecībā uz budžeta bilanci tiek
izteiktas pēc Eiropas kontu sistēmas 95
aprēķina metodoloģijas, tāpēc pēc nacionālās
metodoloģijas aprēķinātai budžeta bilancei
būs jāpiemēro korekcijas (pārrēķins). 27

Ietvara likums – ministriju
maksimālie izdevumi
Kopējie
Maksimāli pieļaujamais kopējo izdevumu apjoms
maksimālie
Maksimāli
izdevumi tiek
pieļaujamie
pakļauti fiskāliem
izdevumu apjomi
ministrijām un
nosacījumiem,
citām
centrālajām
tāpēc ministriju
valsts iestādēm
izdevumu
līmeņiem ir
jāiekļaujas kopējā
maksimāli
MK lēmumi par
pieļaujamajā
attīstības, optimizācijas
izdevumu apjomā.
vai reorganizācijas
pasākumiem
konkrētajā
Palielināt Ietvara likumā
Izmaiņas vienas
ministrijā un
iepriekš plānoto izdevumu
ministrijas
konkrētās ministrijas
līmeni ministrijai drīkst
izdevumu līmenī
bāzes izdevumi
tikai Likumā par budžetu
ietekmes citas
un finanšu vadību
ministrijas
noteiktajos gadījumos
izdevumu līmeni!
28

28

Fiskālā disciplīna

29

Budžeta veidošanas principi
• pieejamie resursi
izmantojami
lietderīgi un
efektīvi

• ja to ļauj ekonomiskā
situācija, budžets tiek
plānots un izpildīts ar
pārpalikumu

taupības

uzkrājuma
veidošanas

• nodrošina, lai
vispārējās valdības
parāda apjoms
neuzliek nesamērīgu
slogu ekonomikai, un
veicina tās attīstību
ilgtermiņā

ilgtspējīgas

30

• fiskālajā politikā tiek
ņemta vērā tās
finansiālā ietekme uz
sabiedrību gan
šobrīd, gan
nākamajās paaudzēs

paaudžu
atbildības

• ekonomikas cikla
augšupejas fāzē tiek
realizēta ierobežojoša,
bet lejupslīdes fāzē —
stimulējoša fiskālā
politika

• finanšu politika ir
paredzama un
pēctecīga, un
tādējādi tā veicina
ekonomikas
attīstību un finanšu
stabilitāti

pretcikliskas

stabilitātes

• nodrošināta publiski
pieejama informācija
par fiskālās politikas
mērķiem, to
sasniegšanas
metodēm un
rezultātiem

• vispārējās valdības
sektorā iekļautās
institūcijas solidāri
ievēro noteiktos
fiskālos
nosacījumus

atklātuma

solidaritātes
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Ietvara likuma sasaiste ar
Fiskālās disciplīnas likumu
Ietvara likums:

Fiskālās disciplīnas likums:

noteiktie finanšu rādītāji (ieņēmumi,
izdevumi) aptver centrālās valdības
sektoru:

noteiktie fiskālie ierobežojumi
aptver
vispārējas
valdības
sektoru atbilstoši Eiropas kontu
sistēmas
95
metodoloģijai:
centrālā valdība, pašvaldību
sektors,
valsts
sektoram
pieklasificētie komersanti

- ministrijas; citas centrālās valsts
iestādes;
sociālais
budžets;
pašvaldībām paredzētais valsts
finansējums
Budžeta bilances mērķi tiek
noteikti gan centrālās valdības,
gan vispārējās valdības līmenī
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Budžeta programmu rezultatīvie
rādītāji
Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas mērķis ir atbilstoši vienotiem principiem noteikt
un mērīt sabiedrībā un tautsaimniecībā panāktās pārmaiņas, kā arī materiālo un
nemateriālo labumu, kuru sabiedrība un valsts gūst, izlietojot valsts budžeta līdzekļus.
Kopš 2012.gada katrai budžeta programmai tiek definēts programmas mērķis, atbildīgie
izpildītāji, un darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji 5 gadiem (pēdējā gada izpilde,
tekošā gada plāns, nākamā gada prognoze un divu nākošo gadu novērtējums)
Finanšu ministrija, izvērtējot iestādes budžeta pieprasījumā iekļautos rezultātus, var
pieprasīt papildināt tos ar budžeta izlietojuma analīzei nepieciešamajiem rezultātiem

Informāciju par valsts budžeta programmu rezultātu izpildi iestādes katru gadu iesniedz
FM, un FM veic valsts budžeta programmu izpildes rezultātu analīzi

Informāciju centralizēti uzkrāj un sistematizē Finanšu ministrija
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Ilgspējīgas fiskālās politikas
nosacījumu neievērošanas sekas
Padomes regula Nr. 1175/2011
Regulā noteikts, ka Padome un Komisija veicot uzraudzību saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 121. panta 3. punktu, uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi.
Ja tiek konstatēta faktiska vai paredzama būtisku budžeta stāvokļa novirzīšanās no vidēja termiņa
budžeta mērķa, valstij tiek izteikts brīdinājums un ieteikumi ar termiņiem to ieviešanā. Ja netiek
ieviesti ieteikumi, tiek pieņemts lēmums, ka valsts nav veikusi efektīvu rīcību. Pēc šī lēmuma
saskaņā ar ES fondu regulu, var apturēt struktūrfondus.
Brīdinājums → ieteikumi ar termiņiem→ lēmums par to, ka nav veikta efektīva rīcība →
struktūrfondu apturēšana.
Fiskālais līgums
Ja Eiropas Komisija secina, ka dalībvalsts nav nodrošinājusi, ka valsts ir ieviesusi likumus, kas
nodrošina fiskālajā līgumā noteiktā strukturālā deficīta nosacījuma ievērošanu, valsts tiek
iesūdzēta Eiropas Savienības Tiesā. Tiesas spriedums ir saistošs . Ja Tiesas noteiktā termiņā
netiek izpildīts spriedums, Eiropas Savienības
ES Tiesa → soda nauda līdz 0,1% no IKP.
Padomes rekomendācijas par Stabilitātes programmu
Eirozonas dalībvalstīm saskaņā ar ES struktūrfondu regulu par Padomes rekomendāciju par
Stabilitātes programmu nepildīšanu var apturēt struktūrfondus.
Struktūrfondu apturēšana
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