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Latvijas Republikas 2018. gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 

pašvaldību budžetiem 
 

Satura rādītājs 

 

Piel. Nr. Nosaukums Lpp. 
   

 2. sējums  

   

 Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2018. gadā 4 

   

 Skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi  5 

   

6. Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde 2018. gadā 

12 

   

 Skaidrojums pārskatam par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu 

atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu 

izpildi 

13 

   

7. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2018. gadā 40 

   

7.1. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

42 

7.2. Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu 

daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

45 

7.3. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības 

iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā 

reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām 

internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 

 

48 

7.4. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

50 

7.5. Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

53 

7.6. Valsts izsniedzamie galvojumi 2018. gadam 

 

56 

8. Valsts budžeta ieņēmumi 2018. gadā 57 

   

9. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2018. gadā 62 

   

10. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2018. gadā 109 
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Piel. Nr. Nosaukums Lpp. 
   

   

11. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2018. gadā 

111 

   

12. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018. gadā 390 

   

13. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2018. gadā 

391 

   

14. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms 402 

   

15. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 

un izdevumi 2018. gadā 

446 

   

16. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2018. gadā 

457 

   

17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2018. gadā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) 

476 

   

 Skaidrojums pārskatam par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi 477 

   

18. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2018. gadā 489 

   

19. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2018. gadā 495 

   

20. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2018. gadā 499 

 


