BUDŢETA KONSOLIDĀCIJAS PASĀKUMI

Nr.
p.k.

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Ministriju paskaidrojumi

1

2

3

PASĀKUMI IEŅĒMUMU DAĻĀ

1.

2.

PVN samazinātās likmes atcelšana dabasgāzei no 12% uz 22%
(samazinātā likme tiek piemērota tikai mājsaimniecībām, siltuma ražotājus
tas neietekmē).
PVN samazinātās likmes atcelšana dabasgāzei no 1.jūlija. Pilna gada
ietekme 2012 - 4 000 000 lati
Atcelt AN atvieglojumu dabasgāzei, kas tiek izmantota elektroenerģijas
ražošanai ar 2011.gada 1.jūliju, samazināt likmi no 15,6 latiem uz 12
latiem par 1000 m3
Dabasgāze, kuru izmanto siltumnīcās un rūpnieciskās ražošanas
tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata
nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas telpās, tiks aplikta ar AN sākot ar
2014.g.1.janvāri
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1

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5

27 164 827

48 587 654

1 595 688

4 000 000

2 496 000

10 127 000

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Nr.
p.k.

1

3.

4.

5.

6.

Ministriju paskaidrojumi

2
Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju
kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un tās pārreģistrāciju.
2011.gadā fiskālajā ietekmē tiek ietverts vienreizējs pasākums- nodeva
licences saņemšanai (50 tūkst.latu), kam nav ietekme uz 2012.gadu, un
ilgtspējīgs pasākums- nodeva licences pārreģistrēšanai (10 tūkst.latu)

3

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5
8 380 000

1 650 000

Akcīzes nodokļa alkoholam paaugstināšana no 890 uz 940 latiem par 100
litriem absolūtā spirta.
Ar 2011.gada 1.jūniju.
Lietuvā - Ls 907; Igaunijā - Ls 1004

2 250 000

4 500 000

Akcīzes nodokļa cigaretēm paaugstināšana no min.līm. 48 uz 52 latiem par
1000 cigaretēm akcīzes nodokļa cigaretēm specifiskās likmes
paaugstināšana no Ls 22,5 uz Ls 25 par 1000 cigaretēm, akcīzes nodokļa
cigaretēm procentuālās likmes samazināšana no 34,5% uz 34% un akcīzes
nodokļa smēķējamai tabakai paaugstināšana no 29 uz 34 latiem par 1 kg.
Ar 2011.gada 1.jūliju.
Igaunijā - specifiskais nodoklis (par 1000 cigaretēm) Ls 27,2;
procentuālais nodoklis 33% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;
nodokļa minimālais līmenis Ls 51,77 par 1000 cigaretēm.
Lietuvā - specifiskais nodoklis (par 1000 cigaretēm) Ls 27,2; procentuālais
nodoklis 25% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas; nodokļa
minimālais līmenis Ls 45,39 par 1000 cigaretēm.
Līdz 2018.gadam jāsasniedz ES minimālais līmenis 64 lati

3 660 000

8 784 000

Akcīzes nodokļa degvielai (benzīnam) paaugstināšana par 2 santīmiem par
litru (no 269 uz 289 latiem par 1000 litriem) pie pieņēmuma par patēriņa
samazinājuma par 0,5%
Ar 2011.gada 1.jūniju. AN bezsvina benzīnam par 1000 litriem - Lietuvā
308 lati, Igaunijā 300 lati

4 350 000

8 700 000
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Nr.
p.k.

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Ministriju paskaidrojumi

1

2

3

7.

Izložu un azartspēļu nodoklis
Ar 2011.gada 1.jūniju. Azartspēļu nodokļa likmes paaugstināšana no Ls
9600 uz Ls 10 560 par ruletes (cilindriskā spēle) — par katru ruletes
rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu, un kāršu un kauliņu spēles —
par katru galdu gadā. Likmes paaugstināšana videospēlēm un
mehāniskiem automātiem, par katra automāta katru spēles vietu — Ls
1680 uz Ls 1920 gadā. Pieaugums aptuveni 14%, pēc azartspēļu biznesa
prognozes, tas neradīs būtisku spēļu iekārtu skaita samazināšanu.
2012.gadā vēl papildus pieaugums par 10%. No 2011.gada 1.julija atcelt
marķēšanas nodevu.

8.

PVN samazinātās likmes medicīnisko ierīču piegādēm piemērošanas
ierobežošana atbilstoši ES direktīvai (samazināto likmi piemēros tikai
invalīdiem paredzētām ierīcēm).
Ar 2011.gada 1.jūniju.

9.

VAS "Latvijas valsts meži" papildus maksājums valsts budžetā par valsts
kapitāla izmantošanu

10

Akcīzes nodokļa atvieglojuma samazināšana dīzeļdegvielai
lauksaimniekiem no 100% uz 80%, PVN piemērošanas kārtība
nemainīsies, faktiski palielinot maksu par 1 litru par 4,7 santīmiem. Ar
2011.gada 1.jūliju.

11

Akcīzes nodokļa cigarillām paaugstināšana līdz 50% no cigarešu
minimālās akcīzes no 24 uz 26 latiem. Ar 2011.gada 1.jūliju.

PASĀKUMI IZDEVUMU DAĻĀ
12.

Mērķdotācijas apjoma korekcija, saistībā ar skolēnu skaita un plūsmas
izmaiņām. Ietekmes aprēķins no 2011.gada 1.septembra.
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3

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5
804 750

2 805 900

1 500 000

2 990 000

193 449

386 898

1 909 940

4 583 856

25 000

60 000

-6 781 135

-11 249 781

-700 000

-2 100 000

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Nr.
p.k.

1
13.

Ministriju paskaidrojumi

2
Izdevumu samazinājums, veicot sagatvošanās pasākumus augstākās
izglītības strukturālām reformām 2012.gadā,tai skaitā:

3

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5
-232 210

-540 840

13.1.

Izglītības un zinātnes ministrija IZM apņemas nodrošināt izdevumu samazinājumu, ja tiek
atbalstīta finansējuma pārdale no apakšprogrammas
70.07.00 "ES starptautiskās sadarbības programmu un
inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" uz
apakšprogrammu 03.01.00 "Augstskolas". Atbilstoši MK
01.03.11. sēdē nolemtajam KM noteiktais izdevumu
samazinājums augstākās izglītības studiju vietu
samazinājumam 2011.gadā 38 210 latu apmērā tiks
nodrošināts no IZM apakšprogrammā 70.07.00 "ES
starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju
izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" plānotā
finansējuma.

-232 210

-464 420

13.2.

Kultūras ministrija 2011.gadā finansējuma samazinājums 38 210 latu apmērā
tiks nodrošināts no Izglītības un zinātnes ministrijas
apakšprogrammā 70.07.00 "ES starptautiskās sadarbības
programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas
nodrošināšana" plānotā finansējuma, bet 2012.gadā
finansējuma samazinājums tiks nodrošināts, samazinot
finansējumu 76 420 latu apmērā Kultūras ministrijas
programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība".

0

-76 420

-107 558

-107 558

14.

NBS mācību korpusa renovācijas darbu pabeigšanas atlikšana.
Finansējuma samazinājums no AM budžeta programmā "Aizsardzības
īpašumu pārvaldīšana" 2011.gadā plānotajiem izdevumiem
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Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Nr.
p.k.

1
15.

2
Finansējuma samazinājums NBS uzturēšanai plānotajiem izdevumiem
precēm un pakalpojumiem (izņemot ilgtermiņa saistības).
Finansējuma samazinājums Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām: Gaisa
telpas novērošanas radaru tehniskā atbalsta pasākumu samazināšana;
Munīcijas resursu atjaunošanai; NBS vienību uzturēšanas izdevumu
samazinājums

16.

Nodarbināto skaita samazinājums valsts pārvaldē (bruto ietekme), tajā
skaitā:
Atalgojuma fonda samazinājums (kombinējot nodarbinātā skaita
samazinājumu un atalgojuma līmeņa samazinājumu) vai
nozaru ministriju ierosināts izdevumu samazinājums citiem ilgtspējīgiem
pasākumiem:
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

Ministriju paskaidrojumi

3

atlīdzības samazinājumam, tai skaitā:
Sabiedrības integrācijas fondam;
kultūras nozares institūcijām.
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5

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5
-347 198

-347 198

-2 244 169

-4 438 337

-157 476
-31 971
-183 785
-257 537
-470 928
-161 827
-86 042
-36 042
-12 995
-23 047

-314 951
-63 941
-367 570
-515 074
-941 856
-323 655
-122 084
-72 084
-25 990
-46 094

Nr.
p.k.

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

1

2

16.8.
16.9.
16.10.
16.11.

16.12.
16.13.

16.14.

16.15.
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Ministriju paskaidrojumi

3
Valsts budžeta apakšprogrammā 19.07.00 „Mākslas un
literatūra” tiks samazināts finansējums 50 000 latu
apmērā kultūras pieejamībai.

Labklājības ministrija
Valsts kanceleja
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija Priekšlikums samazināt izdevumus no dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem Tieslietu ministrijas
apakšprogrammā 54.02.00 "Uzturlīdzekļu fonds" 2011.g.
par 100 000 latiem un 2012.g. par 200 000 latiem,
attiecīgi par šādām summām samazinot atalgojuma
fondā noteikto samazinājumu.
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atlīdzības samazinājums VARAM centrālajam aparātam,
Valsts reģionālās attīstības aģentūrai un Dabas
aizsardzības pārvaldei
Izdevumu precēm un pakalpojumime samazinājums
VARAM centrālajam aparātam, Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai, Dabas aizsardzības pārvaldei un
Vides aizsardzības fonda administrācijai
Izdevumu samazinājums atbalstam Plānošanas
reģioniem
Zemkopības ministrija ZM lūdz precizēt atlīdzības samazinājumu v/a
"Lauksaimniecības datu centrs", samazinot piemērojamo
atlīdzības samazinojumu par 5520 latu un šo starpību
segt no papildus "Latvijas valsts meži" maksājuma valsts
budžetā.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

6

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5
-50 000

-50 000

-188 639
-38 451
-35 003
-138 827

-377 278
-76 902
-70 006
-277 654

-146 812
-155 377
-61 180

-293 624
-310 754
-122 360

-80 324

-160 648

-13 873

-27 746

-151 321

-302 642

-40 173

-80 346

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Nr.
p.k.

1
17.

2
Likuma "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz
2012.gadam" darbības termiņa pagarināšana līdz 2014.gada beigām.
Ja pabalstu ierobežojumu termiņu pagarina, tad nebūs nepieciešami
papildu izdevumi speciālajā budžetā 2013.gadā - 31,7 milj. latu, 2014.gadā
- 32,5 milj. latu, kā tas būtu gadījumā, ja pabalstu ierobežojumu termiņš
beigtos 2012.gada 31.decembrī (tas nav uzskatāms par izdevumu
samazinājumu attiecībā pret 2011.gada izdevumiem)

18.

Samazinājums dotācijai zaudējumu segšanai dzelzceļa pakalpojumu
sniedzējiem
Samazināta dotācija VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" par drošības,
glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšanu, paredzot
normatīvajos aktos drošibas maksu par katru pārvadāto pasažieri vai
drošibas pasākumus jānodrošina no lidostas līdzekļiem
Zvērinātu tiesu izpildītāju piedzīto naudas līdzekļu uzglabāšanu atsevišķā
depozīta kontā Valsts kasē, tā rezultātā samazinot Valsts kases (Finanšu
ministrijas) izdevumus valsts parāda apkalpošanai.

19.

20.

Ministriju paskaidrojumi

3

4

5

0

0

-3 000 000

-3 000 000

0

-415 848

-150 000

-300 000

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu (latos) ietekme uz 2012.gadu (latos)

Pasākums

PASĀKUMU KOPĒJĀ FISKĀLĀ IETEKME
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Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)

33 945 962

7

59 837 436

Nr.
p.k.

Pasākumi,
skaidrojumi/ piezīmes,
atbildīgā ministrija/ cita centrālā valsts iestāde

Ministriju paskaidrojumi

1

2

3

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu
ietekme uz 2012.gadu
(latos; (+) pozitīva ietekme uz (latos; (+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)
4

5

Konsolidācijas summas neto Konsolidācijas summas neto
ietekme uz 2011.gadu (latos; ietekme uz 2012.gadu (latos;
(+) pozitīva ietekme uz
(+) pozitīva ietekme uz
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ieņēmumiem; (-) pozitīva
ietekme uz izdevumiem)
ietekme uz izdevumiem)

Papildu pasākums publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, t.sk.
fiskālās disciplīnas nodrošināšanai

21.

Konsolidācijas pasākumi 2012.gadā pašvaldību budžetos: IIN proporcijas
maiņa starp valsti un pašvaldībām, palielinot valsts daļu par 4 %, neto
samazinājums 5 milj Ls pašvaldībām, ievērojot NĪN politikas izmaiņas
(novērtējums+7 milj Ls) un IIN prognožu pieaugumu.
Indikatīvs novērtējums, tiks precizēts atbilstoši aktualizētajām makro
prognozēm 2012.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā

0

-5 000 000

22.

Ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi
Darba rezultāts ar nozaru asociācijas uzņēmumiem, ar kurām ir noslēgta
vienošanās par sadarbību ar VID;
Nelegālās akcīzes preču aprites samazināšana, īpaši attiecībā uz degvielu
un tabaku (UIN, IIN, VSAOI, PVN, Akcīzes nodoklis)

12 800 000

12 800 000

23.

Veikt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam" paredzot
izmaiņas likuma 30.pantā, samazinot maksimāli iespējamo apropriācijas
palielinājuma procentu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdz 0,2
procentiem no iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma (šobrīd tas
nedrīkst pārsniegt 0,4 procentus, palielinājumā neieskaitot sociālās
drošības tīkla stratēģijas pasākumiem nepieciešamo finansējumu). Nav
tiešas ietekmes uz izdevumu samazinājumu, bet pasākums nodrošina
fiskālās disciplīnas ievērošanu

-26 273 000

-27 612 800

73 018 962

105 250 236

PASĀKUMU KOPĒJĀ FISKĀLĀ IETEKME KOPĀ AR
PUBLISKĀS PĀRVALDĪBAS EFEKTIVITĀTES
UZLABOŠANAS PASĀKUMIEM
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