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Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 
 

Valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkumā uzrāda aktīvu un pasīvu kopējo vērtību centrālās 
valdības sektorā. 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot iesniegtās 
ministriju un centrālo valsts iestāžu bilances atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija 
noteikumos Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas 
kārtība” ar grozījumiem noteiktajai kārtībai un apjomam. Iesniegtajiem gada pārskatiem 
pievienots Valsts kontroles atzinums par gada pārskata sastādīšanas pareizību atbilstoši 
likumā “Likums par budžetu un finanšu vadību” noteiktajam. 
 
Strukturālās izmaiņas 
 
2005.gada laikā notikušas sekojošas strukturālās izmaiņas ministrijās un centrālajās valsts 
iestādēs: 

• Ar Ministru kabineta 2004.gada 10.oktobra rīkojumu Nr. 784 “Par Satversmes 
aizsardzības biroja pārraudzības īstenošanu” noteikts, ka valsts drošības iestādes – Satversmes 
aizsardzības biroja pārraudzību īsteno tieslietu ministrs. Sakarā ar juridiskā statusa maiņu    
Tieslietu ministrijas konsolidētajā bilancē uz 2005.gada 1.janvāri iekļauti Satversmes 
aizsardzības biroja un Valsts zemes dienesta dati. V/A “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” 
izslēgts no Valsts kancelejas uzskaites datiem un iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas 
konsolidētajā bilancē. 

• Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem reorganizēti deviņi Kultūras ministrijas 
padotības muzeji par valsts aģentūrām. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo 
daļu izveidota valsts aģentūra “Jaunie “Trīs brāļi””, kas ir Kultūras ministrijas pārraudzībā 
esoša valsts pārvaldes iestāde; 

• Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu, 2005.gadā notikusi bezpeļņas 
organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību un valsts uzņēmumu reorganizācija. 
Reorganizācijas rezultātā izveidotas valsts aģentūras, kas pārskata gadā iekļautas ministriju un 
centrālo valsts iestāžu bilancēs. 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. Valsts zinātniskā 
bezpeļņas organizācija “Latvijas Kardioloģijas institūts” pārskata gadā pēc reorganizācijas 
pievienots Latvijas Universitātei un iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas gada pārskatā. 
 
Paskaidrojumi bilances posteņiem 
 
Ilgtermiņa ieguldījumi  
Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 1 028 947 504 vērtībā 
sekojošu bilances posteņu palielinājuma rezultātā - “Nemateriālie ieguldījumi” Ls 11 969 700 
vērtībā, “Pamatlīdzekļi” Ls 897 943 175 vērtībā un “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi”             
Ls 119 034 629 vērtībā. 
 
Nemateriālie ieguldījumi  
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 11 969 700 vērtībā. 
Iepriekšminēto palielinājumu galvenokārt veido bilances posteņa “Koncesijas, patenti, 
licences, preču zīmes un līdzīgas tiesību, datorprogrammas” palielinājums Ls 8 662 636 
vērtībā, t.sk., Iekšlietu ministrijai Ls 5 024 707 vērtībā, Zemkopības ministrijai Ls 1 097 184 
vērtībā, Aizsardzības ministrijai Ls 572 269 vērtībā un pārējām ministrijām un centrālajām 
iestādēm Ls 1 928 476 vērtībā. Aizsardzības ministrijai palielinājumu šajā bilances postenī 
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veido NBS štāba automatizētās personāla vadības sistēmas un tās licences uzskaites vērtības 
palielinājums; 
bilances posteņa “Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)” pieaugums Ls 2 424 566 vērtībā, 
t.sk., Vides ministrijai Ls 2 129 447 vērtībā un pārējām ministrijām un centrālajām iestādēm 
Ls 295 119 vērtībā;  
kā arī bilances posteņa “Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem” pieaugums 
Ls 878 025 vērtībā, t.sk., Zemkopības ministrijai Ls 322 058 vērtībā, Kultūras ministrijai     
Ls 126 037 vērtībā, Veselības ministrijai Ls 176 108 vērtībā un pārējām ministrijām un 
centrālajām valsts iestādēm Ls 253 822 vērtībā. 
 
Pamatlīdzekļi  
Saskaņā Ministru kabineta rīkojumiem nekustamos īpašumus nodod no vienas ministrijas 
otrai vai pašvaldības valdījumā. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 
12.panta sesto daļu ministrijas pārņem valdījumā pārveidoto valsts uzņēmumu nekustamos 
īpašumus. Ministrijas un centrālās valsts iestādes apzina un reģistrē valsts īpašumā esošos 
nekustamos īpašumus. 
Pamatlīdzekļu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 897 943 175 vērtībā, t.sk.: 
palielinoties bilances posteņa “Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi” sastāvā 
uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu vērtībai par Ls 846 631 279, t.sk.: 

• dzīvojamo ēku vērtība palielinājusies Ls 3 458 767 vērtībā, t.sk., Aizsardzības 
ministrijai Ls 4 177 431 vērtībā un citām ministrijām un centrālajām iestādēm kopā Ls 446 
396 vērtībā, savukārt attiecīgo samazinājumu veido galvenokārt Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas dzīvojamo ēku vērtības samazinājums Ls (1 165 060) vērtībā. 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas dzīvojamās ēkas bez atlīdzības nodevusi 
pašvaldībām un dzīvojamo ēku īpašniekiem; 

• nedzīvojamo ēku vērtība palielinājusies par Ls 23 170 527 vērtībā, galvenokārt, 
Saeimai Ls 1 546 944 vērtībā, Ārlietu ministrijai Ls 11 838 489 vērtībā, Iekšlietu ministrijai 
Ls 3 451 617 vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 8 671 701 vērtībā, Valsts kontrolei 
Ls 3 068 282 vērtībā, savukārt samazinājusies Kultūras ministrijas nedzīvojamo ēku vērtība 
Ls (5 796 092) un pārējām ministrijām un centrālajām iestādēm kopā Ls (687 276) vērtībā. 
Ārlietu ministrijai iegādātas ēkas LR diplomātiskajai pārstāvniecībai Briselē un ASV. 
Izglītības un zinātnes ministrija iegādājās jaunus un pārņēma no reorganizētām bezpeļņas 
organizācijām nekustamos īpašumus. Kultūras ministrijai mainīts četru teātru juridiskais 
statuss, kā rezultātā teātru pamatlīdzekļi izslēgti no Kultūras ministrijas bilances. Saskaņā ar 
Ministru kabineta rīkojumiem Finanšu ministrija nodevusi Iekšlietu ministrijai, savukārt 
Kultūras ministrija nodevusi Finanšu ministrijai atsevišķus valdījumā esošus nekustamos 
īpašumus. Iekšlietu ministrija ņēmusi uzskaitē Valsts robežsardzes nedzīvojamās ēkas.  
Saeima un Valsts kontrole pārvērtējusi valdījumā esošo ēku vērtību. 

• citu celtņu, tiltu, izbūvju vērtība samazinājusies par Ls (7 590 282) vērtībā, t.sk.,  
Finanšu ministrijai Ls (4 002 211) vērtībā, Zemkopības ministrijai Ls (3 095 522) vērtībā un 
Vides ministrijai Ls (1 354 552) vērtībā un palielinājusies citām ministrijām un centrālajām 
iestādēm kopā Ls 862 003 vērtībā. 
Iepriekšminētās izmaiņas bilances postenī radušās Zemkopības ministrijai nododot bez 
atlīdzības zemes īpašniekiem meliorācijas būves un Finanšu ministrija nododot bez atlīdzības 
pamatlīdzekļus Iekšlietu ministrijai. 
Ceļu vērtība palielinājusies par Ls 44 617 846 vērtībā, t.sk., Iekšlietu ministrijai Ls 7 486 461 
vērtībā un Satiksmes ministrijai Ls 37 377 942 vērtībā, savukārt samazinājumu veido citas 
ministrijas un centrālās valsts iestādes kopā Ls (246 577) vērtībā. Satiksmes ministrija ņēmusi 
uzskaitē un noteikusi vērtību valsts ceļiem.  
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• zemes vērtība palielinājusies par Ls 222 781 780 vērtībā, galvenokārt, Ārlietu 
ministrijai Ls 8 101 654 vērtībā, Satiksmes ministrijai Ls 40 468 760 vērtībā, Zemkopības 
ministrijai Ls 169 388 761 vērtībā, Kultūras ministrijai Ls 1 460 978 vērtībā un citās 
ministrijās un centrālajās valsts iestādes kopā Ls 3 361 627 vērtībā.  
Ārlietu ministrija iegādājusies zemi LR diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Briselē. 
Kultūras ministrija iegādājusies zemi Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Akustiskās koncertzāles 
un Laikmetīgās mākslas muzeju ēku celtniecībai. Satiksmes ministrija ņēmusi uzskaitē valsts 
zemes, kas nostiprinātas Zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā un 
iegādājusies zemes gabalus zem autoceļiem, kā arī ņemti uzskaitē rekonstruētie ceļa posmi. 
Zemkopības ministrija ņēmusi uzskaitē meža zemi. 

• mežu vērtība palielinājusies Ls 558 723 442 vērtībā , t.sk., Zemkopības ministrijai   
Ls 557 515 064 vērtībā un Izglītības un zinātnes ministrijai vērtībā Ls 1 208 358 vērtībā. 
Zemkopības ministrija ņēmusi uzskaitē mežaudzes; 
 
samazinoties bilances posteņa “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” sastāvā uzrādīto 
pamatlīdzekļu vērtībai par Ls 10 073 074, galvenokārt, Aizsardzības ministrijai                   
Ls (1 391 630) vērtībā, Iekšlietu ministrijai Ls (8 654 602) un Finanšu ministrijai Ls (2 631 
368) vērtībā un palielinoties ministrijās un citās ministrijās un centrālajās valsts iestādēs kopā 
pamatlīdzekļiem Ls 2 604 526 vērtībā;  
 
palielinoties bilances posteņa “Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu 
izmaksas” sastāvā uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu vērtībai par Ls 41 493 774, t.sk., 
Aizsardzības ministrijai Ls 3 413 730 vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 2 034 622 
vērtībā; Satiksmes ministrijai Ls 44 627 480 vērtībā; Labklājības ministrijai Ls 1 446 040 
vērtībā, Tieslietu ministrijai Ls 527 421 un citās centrālajās valsts iestādēs kopā pamatlīdzekļu 
vērtībai par Ls 1 528 761 vērtībā, samazinājums Iekšlietu ministrijai Ls (12 084 280).  

Bilances posteņa vērtības pieaugumu veido izmaksas ēku kapitālajiem remontiem, 
rekonstrukcijai un tehnisko iekārtu izveidošanai. Posteņa palielinājumu veido Iekšlietu 
ministrijas valsts robežas izbūves izmaksas, Satiksmei ministrijas investīciju un ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu nepabeigtās celtniecības izmaksas. 
 
palielinoties bilances posteņa “Pārējo pamatlīdzekļu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu 
vērtībai par Ls 11 202 305, t.sk., Iekšlietu ministrijai palielinājums Ls 12 296 219 vērtībā un 
citās ministrijās un centrālajās valsts iestādēs kopā Ls 1 528 761 vērtībā, savukārt 
samazinājumu veido Tieslietu ministrijas pārējo pamatlīdzekļu samazinājums Ls 1 187 608 
vērtībā; 
 
palielinoties bilances posteņa “Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem” sastāvā uzrādīto 
ilgtermiņu ieguldījumu vērtībai par Ls 8 688 891, t.sk., palielinājumu galvenokārt veido 
Iekšlietu ministrijas nemateriālie ieguldījumi  Ls 3 075 047 vērtībā, Tieslietu ministrijas        
Ls 1 551 685 vērtībā, Veselības ministrijas Ls 2 522 618 vērtībā; Izglītības un zinātnes 
ministrijas Ls 591 040 vērtībā un citās ministrijās un centrālajās valsts iestādēs kopā             
Ls 948 501 vērtībā. 
 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 119 034 629 
vērtībā. 
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem Satiksmes ministrijai, Vides ministrijai, Kultūras 
ministrijai un Zemkopības ministrijai palielināti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
komercsabiedrībās.  
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Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā  
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā palielinājusies Ls 82 354 377 vērtībā, t.sk., Finanšu 
ministrijai Ls 25 693 371 vērtībā, Zemkopības ministrijai Ls 21 250 237 vērtībā; Veselības 
ministrijai Ls 10 263 042 vērtībā; Ekonomikas ministrijai Ls 7316 647 vērtībā; Satiksmes 
ministrijai Ls 13 651 130 vērtībā, Vides ministrijai Ls 4 645 343 vērtībā un samazinājums 
citās ministrijās un centrālajās valsts iestādēs kopā Ls (465 393) vērtībā. 
Pārskata periodā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 
23.augusta rīkojumu Nr.567 “Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes 
banka" kapitāla palielināšanu un saistību pārņemšanu” un 2005.gada 26.augusta rīkojumu 
Nr.577 “Par valsts akciju sabiedrības "Mājokļu garantiju fonds" pamatkapitāla samaksai 
piešķirto finanšu līdzekļu nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes 
banka", kā arī Ekonomikas ministrijas 2005.gada 15.septembra nacionālo programmu 
“Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai”, izlaistas VAS “Hipotēku un 
zemes banka” 25 693 371 akcijas. Finanšu ministrijas ilgtermiņa finanšu ieguldījums valsts 
akciju sabiedrībā “Hipotēku un zemes bankā” palielinājies Ls 25 693 371 vērtībā.  
Veselības ministrijai palielinājies ieguldījums radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā               
Ls 10 263 042 vērtībā, jo pārvērtēts kapitālsabiedrību ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes. 
Ar Ministru kabineta 2005.gada 23.marta rīkojumu Nr.181 “Par valsts nekustamās mantas 
nodošanu Liepājas rajona Vaiņodes pagasta pašvaldības īpašumā” Satiksmes ministrijai 
samazināta līdzdalība AS “Latvijas dzelzceļš”. 
Detalizēta informācija par līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā izmaiņām sniegta gada 
pārskata 7.pielikumā. 
 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā samazinājusies kopumā Ls (1117) vērtībā.  
Detalizēta informācija par līdzdalību asociēto uzņēmumu kapitālā sniegta gada pārskata 
8.pielikumā. 
 
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 
Bilances postenis “Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi” palielinājies Ls 37 732 494  vērtībā, 
t.sk., Labklājības ministrijai palielinoties Ls 37 756 109 vērtībā par valsts pensiju speciālajam 
budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvērtēšanu un samazinoties Izglītības un 
zinātnes ministrijai Ls (23 615) vērtībā; 
Detalizēta informācija par pārējiem vērtspapīriem un ieguldījumiem sniegta gada pārskata 9. 
un 13.pielikumā. 
 
Pārējie aizdevumi 
Bilances postenis “Pārējie aizdevumi”  samazinājies  Ls (1 051 125) vērtībā Veselības 
ministrijai par aizdevumu atmaksu no ārstniecības iestādēm par vizuālās diagnostikas 
aparatūras iegādi. 
 
Apgrozāmie līdzekļi  
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 133 382 825 vērtībā. 
Galvenokārt palielinājies bilances postenis “Krājumi” Ls 19 463 037 vērtībā, t.sk., 
Aizsardzības ministrijai par Ls 7 338 373, Zemkopības ministrijai par Ls 4 047 233 un pārējās 
ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs par Ls 9 348 867 vērtībā.  
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Nākamo periodu izdevumi 
Nākamo periodu izdevumu vērtība palielinājusies par Ls 9 738 515, t.sk., galvenokārt 
palielinājumu veido Satiksmes ministrija Ls 22 745 071 vērtībā, Vides ministrija                   
Ls 3 872 723 vērtībā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Ls 1 811 448 
vērtībā, samazinājumu Finanšu ministrija Ls (16 136 321) un Labklājības  ministrija             
Ls (4 531 254) vērtībā.  
Palielinājumu galvenokārt veido Satiksmes ministrijai un Vides ministrijai nākamo periodu 
izdevumi par ārvalstu finanšu palīdzības projektiem. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai dotācija no valsts pamatbudžeta pašvaldību novadu infrastruktūras izveidei; 
Finanšu ministrijai samazinājumu veido iemaksas Eiropas Komisijai par pašu resursiem. 
Labklājības ministrijai samazinājumu veido procentu maksājumi par pamatbudžeta 
aizdevumiem saskaņā līgumiem. 
 
Norēķini par prasībām (debitoriem)  
Debitoru kopsumma pārskata periodā samazinājusies Ls 5 105 474 vērtībā.  
Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiņām sniegta gada pārskata 3.pielikumā. 
 
Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos  
Pārskata periodā kopsumma palielinājusies Ls 17 014 vērtībā, t.sk. Zemkopības ministrijai    
ņemtas uzskaitē A/S “Aizkraukles banka” akcijas Ls 45 vērtībā un Labklājības ministrijai      
Ls 16 969 vērtībā Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras valsts pensiju speciālajam 
budžetam nodotās kapitāla daļas. 
 
Naudas līdzekļi  
Naudas līdzekļu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 109 257 961 vērtībā, 
galvenokārt, palielinoties bilances postenī “Speciālā budžeta konti” uzrādītajiem Labklājības 
ministrijas naudas līdzekļiem Ls 91 770 007 vērtībā. Bilances postenī “Pamatbudžeta konti” 
naudas līdzekļu atlikumi palielinājušies Ls 28 826 968 vērtībā par maksas pakalpojumiem un 
citiem pašu ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izmaiņām, “Depozītu konti” 
uzrādīti naudas līdzekļu palielinājums Ls 145 087 vērtībā, šajā kontā uzrādīti arī deponētie 
līdzekļi. Savukārt atlikums bilances postenī “Citu budžetu līdzekļu konti” līdzekļi 
samazinājušies Ls 11 743 630 vērtībā. Veselības ministrija nav uzrādījusi “Citu budžetu 
līdzekļu kontos” Ls 12 vērtībā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, uzrādot 
šos naudas līdzekļu kā naudas līdzekļu atlikumu budžeta iestādes kasē.  
Detalizēta informācija par naudas līdzekļu izvietojumu uzrādīta gada pārskata 18.pielikumā. 
 
Pašu kapitāls  
Pašu kapitāla kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 1 106 639 623 vērtībā, ko 
ietekmē iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultāta Ls 219 794 347 vērtībā pārnese 
uz posteni “Iepriekšējā gadu budžeta izpildes rezultāts” un “Pārskata gada (perioda) budžeta 
izpildes rezultāts” Ls 968 572 624 vērtībā, t.sk., citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējošu 
darījumu palielinājumu veido, galvenokārt Zemkopības ministrijas pamatbudžeta uzskaitē 
ņemto mežu Ls 557 499 986 vērtība un meža zemju Ls 169 333 653 vērtība, Ekonomikas 
ministrijas kapitāldaļu komercsabiedrībās Ls 196 680 036 vērtība un nekustamo īpašumu 
pārņemšana Ls 1 720 vērtībā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžeta 
programmu “Mērķdotācijas pašvaldībām” un “Dotācijas pašvaldībām” izpilde Ls 623 692 
vērtībā. 
Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiņām sniegta gada pārskata 5.pielikumā. 
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Kreditori  
Kreditoru kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 55 690 706 vērtībā, galvenokārt, 
palielinoties bilances posteņa “Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu” sastāvā 
uzrādītajām saistībām Ls 15 825 605 vērtībā un “Norēķini ar piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem” sastāvā uzrādītajām saistībām Ls 6 766 870 vērtībā, “Norēķinu par 
aizņēmumiem un saistībām” sastāvā uzrādītajām saistībām Ls 13 311770 vērtībā un “Norēķini 
par nākamo periodu ieņēmumiem” Ls 16 630 018 vērtībā. 
Bilances postenī “Norēķini par aizņēmumiem un saistībām” uzrādīta vērtība Ls 154 981 230, 
pārskata 15.pielikumā “Pārskats par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem 2005.gadā”  uzrādīta 
vērtība Ls 83 592 553. Starpība Ls 71 388 677 vērtībā veidojas par Satiksmes ministrijas 
saistībām ar Kohēzijas fonda projektiem un Eiropas Komisiju Ls 53 529 130 vērtībā, 
Labklājības ministrijai par aizņēmuma procentu maksājumiem Ls 315 260 vērtībā un Vides 
ministrijai par saistībām ar Eiropas Komisiju Ls 17 544 287 vērtībā. 
Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiņām sniegta 3.pielikumā. 
 
Zembilances konti 
Zembilances vērtība palielinājās par Ls 65 876 956, galvenokārt palielinoties zembilances 
postenim “Nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem” Ls 52 021 053 vērtībā, kur 
lielākais pieaugums ir Labklājības ministrijai Ls 27 590 856 vērtībā un Ekonomikas 
ministrijai Ls 24 841 535 vērtībā un postenim “Atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un 
materiālās vērtības” Ls 17 397 722 vērtībā, kur lielākais pieaugums vērojams Finanšu 
ministrijai Ls 18 312 782 vērtībā un lielākais samazinājums ir Iekšlietu ministrijai                 
Ls (774 082) vērtībā. 
 
 
Izmaiņas bilanču kopsavilkuma datos uz gada sākumu 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma dati uz 2005.gada 1.janvāri 
precizēti šādos bilances posteņos:  
“Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi” palielināti par Ls 1, t.sk., citas celtnes, 
būves, tilti, izbūves Ls 1;  
“Pārējie pamatlīdzekļi” samazināti par Ls 1, t.sk., transporta līdzekļi palielināti par Ls 1, 
saimnieciskie pamatlīdzekļi samazināti par Ls 2;  
“Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls), ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves” 
samazinātas par Ls 1, t.sk., pamatlīdzekļu fonds palielināts par Ls 1, pamatkapitāls 
(līdzdalības kapitāls) samazināts par Ls 2;  
“Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts” palielināts par Ls 1, t.sk., pamatbudžets par Ls 1 
Valsts kancelejas strukturālo izmaiņu rezultātā. 
Aizsardzības ministrijai saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam” 
pārcelti citu budžetu līdzekļi Ls 436 apmērā, palielinot pamatbudžeta atlikumu un samazinot 
citu budžetu līdzekļu atlikumu. 
 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi 
Paskaidrojumi valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti gada 
pārskata 3., 5., 7., 8., 9., 13., 15., 18. pielikumos. 
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