Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot iesniegtās
valsts budžeta iestāžu bilances atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un apjomam.
Gada pārskatam pievienots Valsts kontroles atzinums par gada pārskata sastādīšanas pareizību
atbilstoši likumā “Likums par budžetu un finanšu vadību” noteiktajam.
Strukturālās izmaiņas
2004.gada laikā notikušas sekojošas strukturālās izmaiņas ministrijās un centrālajās iestādēs:
• Ar Ministru kabineta protokollēmuma “Par valsts budžetu 2004.gadam un fiskālās
situācijas stabilizāciju” 8.punktu noteiktas izmaiņas speciālā budžeta statusam valsts budžetā
2004.gadam un tā saglabāšanu tikai valsts sociālās apdrošināšanas budžetam.
• Pamatojoties uz 2004.gada 29.aprīļa grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā un
Ministru kabineta 2004.gada 27.maija rīkojumu Nr. 369 “Par īpašu uzdevumu ministra bērnu
un ģimenes lietās sekretariāta reorganizāciju un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
izveidošanu” izveidota Bērnu un ģimenes lietu ministrija.
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 3.marta rīkojumu Nr.141 “Par
profesionālās izglītības iestāžu nodošu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā”
Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošās
profesionālās izglītības iestādes nodotas Izglītības un zinātnes ministrijai.
• Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu 2004.gadā, reorganizējot
bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību un valsts uzņēmumus,
izveidotas un gada pārskatā uzrādītas valsts aģentūras.
• Saskaņā ar likuma “Par bezpeļņas organizāciju” 14.pantu un Komerclikuma 25.panta
pirmo daļu bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārveidotas par
valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem,
vairākas ministrijas ir ieceltas par valsts kapitāla daļu turētājām iepriekšminētajās valsts
sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. Ministru kabineta noteikumi nosaka arī kārtību par
minimālo kapitāla daļu, ko privatizācijas procesā pārveidojamie valsts un pašvaldību
uzņēmumi nodod pensiju fondam.
Pārskata 1.pielikumā “Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums
2004.gadā” uzrādītas būtiskākās izmaiņas pārskata periodā:
Ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 124 750 880 vērtībā,
galvenokārt, palielinoties bilances posteņa “Pamatlīdzekļi” sastāvā uzrādīto ilgtermiņa
ieguldījumu vērtībai par Ls 75 362 95 un “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” sastāvā uzrādīto
ilgtermiņa ieguldījumu vērtībai par Ls 43 976 738.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 5 411 947 vērtībā,
palielinoties bilances posteņa “Koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību”
sastāvā uzrādīto nemateriālo ieguldījumu vērtībai par Ls 6 101 178, t.sk., Labklājības
ministrijai Ls 758 159 vērtībā, Veselības ministrijai Ls 1 269 387 vērtībā, Finanšu ministrijai
Ls 1 691 963 vērtībā, Iekšlietu ministrijai Ls 1 769 373 vērtībā un bilances posteņa
“Pētniecības un uzņēmumu attīstības izmaksas” vērtībai par Ls 102 647, un samazinoties
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bilances postenim ”Pārējie nemateriālie aktīvi” Ls 300 644 vērtībā un “Avansa maksājumi par
nemateriālajiem aktīviem” Ls 491 234 vērtībā.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 75 62 195 vērtībā, galvenokārt,
palielinoties bilances posteņa “Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi” sastāvā
uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu vērtībai par Ls 69 877 315, no kuriem nedzīvojamo ēku
vērtība palielinājusies par Ls 26 671 736, citu celtņu, tiltu, izbūvju vērtība par Ls 4 783 168,
ceļu vērtība par Ls 24 591 860 (galvenokārt, Satiksmes ministrijai Ls 23 924 875 vērtībā,
Iekšlietu ministrijai Ls 446 368 vērtībā un Ekonomikas ministrijai Ls 580 947 vērtībā), zemes
vērtība par Ls 14 984 194, mežu vērtība par Ls 11 455 914 (Zemkopības ministrijai Ls 10 933
097 vērtībā un Izglītības ministrijai vērtībā Ls 522 817). Palielinājuma pieaugums
skaidrojams ar ceļu, zemes, mežu un ēku vērtību pārvērtēšanu.
Samazinājusies dzīvojamo ēku vērtība par Ls 11 661 768. Samazinājums skaidrojams ar ēku
vērtību pārvērtēšanu un atlikumu pārgrāmatošanu starp posteņiem “Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas” Ls 1 487 070 vērtībā, “Pārējie pamatlīdzekļi” Ls 3 726 484 vērtībā, “Pamatlīdzekļu
izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” Ls 6 760 056 vērtībā.
Samazinājies postenis “Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem” Ls 6 488 730 vērtībā.
Saskaņā ar Komerclikuma 12.panta sesto daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta
rīkojumiem vairākām ministrijām īpašumā nodots valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
nekustamais īpašums (zeme), Satiksmes ministrijai nodots viss valsts aģentūras “Rīgas
motormuzejs” īpašums un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodots
bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Teritorijas attīstības
plānošanas centrs” īpašums.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 43 976 738
vērtībā. Galvenokārt, pārskata periodā palielinājies bilances postenis “Pārējie vērtspapīri un
ieguldījumi” Ls 51 051 888 vērtībā un “Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā” Ls 3 814
878 vērtībā, samazinājies bilances postenis “Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā” Ls 9
353 291 vērtībā.
Labklājības ministrijai bilances postenī “Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi” kā pieaugums Ls
59 402 089 vērtībā uzrādīts valsts pensiju speciālajam budžetam piešķirto uzņēmumu kapitāla
daļu vērtības palielinājums. Finanšu ministrijai “Pārējo vērtspapīru un ieguldījumu”
samazinājums Ls 7 637 925 vērtībā skaidrojams ar to, ka Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku CAOA garantijas fonda ieguldījums Latvijas valsts vērtspapīros un obligācijās
izslēgts ar administrējamā Satiksmes biroja likvidāciju (2004.gada 20.augusta Ministru
kabineta rīkojums Nr.583 “Par Satiksmes biroja likvidāciju”).
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā palielinājusies Ls 3 814 878 vērtībā, t. sk. Finanšu
ministrijai Ls 4 142 500 vērtībā par uzskaitītajām valsts kapitāla daļām saskaņā ar Ministru
kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumu Nr.937 “Par valsts kapitāla daļu turētāju
maksātnespējīgajā akciju sabiedrībā “Jelgavas siltums”.
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā samazinājusies Ls 9 353 291 vērtībā, t. sk. izslēgtas
valsts kapitāla daļas no bezpeļņas organizācijām valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
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sakarā ar juridiskā statusa maiņu Labklājības ministrijai Ls 3 447 156 vērtībā un Veselības
ministrijai Ls 3 234 159 vērtībā. Iekšlietu ministrijai Ls 14 185 092 vērtībā izslēgtas valsts
kapitāla daļas no valsts uzņēmuma “Materiālās rezerves” sakarā ar uzņēmuma izslēgšanu no
Uzņēmumu reģistra 2004.gada 2.novembrī.
Detalizēta informācija par līdzdalības radniecīgo un asociēto, un pārējo uzņēmumu kapitālā
izmaiņām sniegta 7.pielikumā “Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats”
un 8.pielikumā “Līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats” un 9.pielikumā
“Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats”.
Apgrozāmie līdzekļi
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 115 448 649 vērtībā.
Galvenokārt palielinājies bilances postenis “Krājumi” Ls 25 142 158 vērtībā, kur Iekšlietu
ministrijai materiālo rezervju resursu vērtība palielinājusies par Ls 6 339 508, Veselības
ministrijai par Ls 2 657 063 vērtībā, Aizsardzības ministrijai par Ls 10 340 727, Izglītības un
zinātnes ministrijai par Ls 2 592 405 un Ekonomikas ministrijai par Ls 2 168 974.
Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumu vērtība palielinājusies par Ls 18 976 477.
Norēķini par prasībām (debitoriem)
Debitoru kopsumma pārskata periodā samazinājusies Ls 8 923 299 vērtībā. Detalizēta
informācija par debitoru prasību izmaiņām sniegta 3.pielikumā “Informācija par valsts
budžeta iestāžu debitoru - kreditoru saistībām 2004.gadā”.
Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos
Pārskata perioda beigās uzrādītā kopsumma samazinājusies Ls 3 964 539 vērtībā. Finanšu
ministrijai izslēgti Satiksmes biroja vērtspapīri, parādzīmes Ls 3 964 539 vērtībā sakarā ar
Satiksmes biroja likvidāciju (2004.gada 20.augusta Ministru kabineta rīkojums Nr.583 ”Par
Satiksmes biroja likvidāciju”).
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 84 240 153 vērtībā,
galvenokārt, palielinoties bilances postenī “Speciālā budžeta konti” uzrādītajiem naudas
līdzekļiem Ls 51 773 568 vērtībā Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas speciālajā
budžetā, “Pamatbudžeta konti” Ls 18 588 996 vērtībā par maksas pakalpojumiem un citiem
pašu ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, “Citu budžetu līdzekļu konti” Ls
28 621 540 vērtībā. Savukārt atlikums bilances postenī “Depozītu konti” uzrādītajiem naudas
līdzekļiem samazinājies Ls 15 641 977 vērtībā.
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam” izmaiņām speciālajā valsts budžetā un
pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2003.gada 17.decembra vēstuli Nr.30.1.8.5/3454
pārgrāmatoti speciālā budžeta kontu atlikumi uz gada sākumu: speciālā budžeta kontu
atlikums samazināts Ls 14 370 966 vērtībā, t. sk. Vides ministrijai Ls 27 500 vērtībā, Kultūras
ministrijai Ls 381 937 vērtībā, Veselības ministrijai Ls 4 936 433 vērtībā, Finanšu ministrijai
Ls 2 189 819 vērtībā, Zemkopības ministrijai Ls 5 804 vērtībā, Satiksmes ministrijai Ls 3 921
151 vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 2 867 620 vērtībā, Ekonomikas ministrijai Ls
12 731 vērtībā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Ls 27 971 vērtībā;
debitoru kontu atlikums palielinājies Ls 12 190 040 vērtībā, t. sk. Vides ministrijai Ls 27 500
vērtībā, Kultūras ministrijai Ls 381 937 vērtībā, Veselības ministrijai Ls 4 936 433 vērtībā,
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Finanšu ministrijai Ls 26 963, Zemkopības ministrijai Ls 5 804, Satiksmes ministrijai Ls 3
921 151 vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 2 867 620 vērtībā, Ekonomikas
ministrijai Ls 12 731 vērtībā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Ls 9 901
vērtībā; pamatbudžeta kontu atlikums palielinājies Ls 2 180 926 vērtībā, t. sk. Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Ls 18 070 vērtībā saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 23.februāra rīkojumu Nr.115 “Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
24.decembra rīkojumā Nr.810 “Par Tehniskās vienības likvidāciju” un Finanšu ministrijai Ls
21 62 856 vērtībā saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam” 32.pantu.
Pašu kapitāls
Pašu kapitāla kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 207 309 509 vērtībā, galvenokārt,
palielinoties bilances postenim “Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts” Ls 139 568 885
vērtībā un “Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts” Ls 75 584 462 vērtībā.
Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiņām sniegta 5.pielikumā “Valsts budžeta iestāžu
pašu kapitāla izmaiņu pārskats”.
Kreditori
Kreditoru kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 32 960 672 vērtībā, galvenokārt,
palielinoties bilances posteņa “Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu” sastāvā
uzrādītajām kreditoru saistībām Ls 43 639 373 vērtībā un “Norēķini ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem” sastāvā uzrādītajām saistībām Ls 2 467 466 vērtībā, “Norēķinu par
aizņēmumiem un saistībām” sastāvā uzrādītajām kreditoru saistībām Ls 6 318 643 vērtībā, un
samazinoties bilances postenim “Norēķini par aizņēmumiem un saistībām” Ls 21 977 825
vērtībā.
Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiņām sniegta 3.pielikumā “Informācija par
valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru saistībām 2004.gadā”.
Pārskata sastāvs
Paskaidrojumi valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti 3., 5., 7.9.pielikumos.
Zembilances konti
Zembilances kontu vērtības: nomātie pamatlīdzekļi uz 01.01.2004. Ls 70 44 351 vērtībā, uz
31.12.2004. Ls 12 238 332 vērtībā; atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un materiālās vērtības
uz 01.01.2004. Ls 6 388 526 vērtībā, uz 31.12.2004. Ls 4 788 808 vērtībā; norakstītie
bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi uz 01.01.2004. Ls 2 723 227 vērtībā, uz 31.12.2004. Ls
4 112 554 vērtībā; pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi uz
01.01.2004. Ls 0 vērtībā, uz 31.12.2004 Ls 46 838 vērtībā; audzēkņu un studentu parāds par
neatdotajām materiālajām vērtībām uz 01.01.2004. Ls 122 vērtībā, uz 31.12.2004. Ls 122
vērtībā; ceļojošās sporta balvas un kausi uz 01.01.2004. Ls 141 vērtībā, uz 31.12.2004. Ls 782
vērtībā; nākotnes maksājumi par noslēgtiem līgumiem uz 01.01.2004. Ls 23 113 276 vērtībā,
uz 31.12.2004. Ls 25 354 231 vērtībā; pārējie zembilances konti uz 01.01.2004. Ls 26 830
746 vērtībā, uz 31.12.2004. Ls 90 600 388 vērtībā.
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