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Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 
 

 
Vispārējie principi 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 

 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot 

iesniegtās ministriju un centrālo valsts iestāžu konsolidētās bilances atbilstoši Ministru 
kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu 
un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” noteiktajai kārtībai un apjomam. Valsts 
un pašvaldību budžeta iestādes grāmatvedību kārto atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 
15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti”. Valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkumā uzrādīta aktīvu un pasīvu kopējā 
vērtība centrālās valdības institucionālajā sektorā. Iesniegtajiem gada pārskatiem pievienots 
Valsts kontroles atzinums par gada pārskata sastādīšanas pareizību atbilstoši likumā “Likums 
par budžetu un finanšu vadību” noteiktajam. 
 
 
Strukturālās izmaiĦas 

 
SaskaĦā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daĜas 1.punktu, Publisko 

aăentūru likuma 8.panta pirmo daĜu un Ministru kabineta rīkojumiem 2007.gada laikā 
notikušas sekojošas strukturālās izmaiĦas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs: 
• Ar 2007. gada 1. janvāri stājās spēkā Tiesībsarga likums, kas tika pieĦemts 2006.gada 
6.aprīlī un tiesībsarga darbības nodrošināšanai izveidots Tiesībsarga birojs; 
• No Valsts Kancelejas konsolidētās bilances izslēgts Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs, kas ir patstāvīga tiešās valsts pārvaldes iestāde un darbojas saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.201 „Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja nolikums”; 
• Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā ar 2007.gadu ir Latvijas Zinātnes akadēmija. 

IZM padotībā esošā iestāde Latvijas Nacionālā sporta skola reorganizēta un izveidota par 
valsts aăentūru “Nacionālais sporta metodiskais centrs”, kas iekĜauta ministrijas konsolidētajā 
pārskatā. Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošā iestāde valsts aăentūra “Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūts “Silava”” nodota Zemkopības ministrijai un valsts aăentūra 
“Jaunatnes starptautisko programmu aăentūra” reorganizēta un nodota Bērnu un ăimenes lietu 
ministrijai. Abas valsts aăentūras iekĜautas šo ministriju konsolidētajā bilancē. Latvijas 
hidroekoloăijas institūts nodots Vides ministrijas pārraudzībā un 2007.gadā izslēgta no 
Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētās bilances;  
• Veselības ministrijas trīs aăentūras un citas ministrijas padotībā esošās iestādes 

reorganizētas ar 2007.gada 1.martu, to funkcijas nododot citām Veselības ministrijas 
iestādēm, kā rezultātā samazināts Veselības ministrijas iestāžu kopējais skaits konsolidētajā 
bilancē;  
• Ekonomikas ministrija no Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

pārĦēmusi valsts aăentūru „MājokĜu aăentūra”, kas realizē vienotu valsts politiku mājokĜu 
jomā, iekĜaujot to Ekonomikas ministrijas konsolidētajā bilancē; 
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• Zemkopības ministrijā 2007.gadā turpinājās iepriekšējā pārskata periodā uzsāktā 
struktūrvienību reorganizācija Valsts meža dienestā apvienojot virsmežniecības un ministrijas 
konsolidētajā bilancē samazinājās iestāžu kopējais skaits. 
 
Naudas vienība 

 
Valsts budžeta iestāžu kopsavilkuma finanšu pārskatā par vērtības mēru lietota LR 

naudas vienība lats (Ls). Finanšu pārskatos uzrādītie finanšu dati ir noapaĜoti līdz veseliem 
latiem. 
 
 
Konsolidācijas principi 
 

Sagatavojot valsts budžeta iestāžu kopsavilkuma finanšu pārskatu, izslēgti darījumi, kuri 
notikuši starp pārskatā iekĜautajām budžeta iestādēm. 

Nodrošinot valsts budžeta bilances posteĦu salīdzināmību, veikta posteĦu 
pārklasifikācija. 

 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

 
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēėināti latos pēc Latvijas Bankas 

oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā.  
Valūtas kursa starpības, kuras radušās valūtas norēėinu rezultātā, kā arī  aktīvu un 

saistību uzskaitē pielietojot valūtas kursus, kuri atšėiras no sākotnēji darījumu uzskaitei 
izmantotajiem valūtas kursiem, atzītas ieĦēmumu un izdevumu pārskatā. 
 

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos) 
Valūta 31.12.2007. 31.12.2006. 
EUR 0.702804 0.702804 
USD 0.484000 0.536000 
DKK 0.094200 0.094300 
GBP 0.963000 1.048000 
SEK 0.074400 0.077800 

 
Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, Ħemtas vērā aplēses un pieĦēmumi, kas ietekmējuši 
atsevišėus bilances un ieĦēmumu vai izdevumu aprēėina posteĦu atlikumus, kā arī iespējamo 
saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieĦēmumus, pamatojoties uz kuriem 
veiktas attiecīgās aplēses. Aplēšu izmaiĦu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos. 

 
 

Uzskaites un novērtēšanas metodes 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
 

Nemateriālos ieguldījumos uzskaita ieguldījumus, ja tie paredzēti budžeta iestādes 
funkciju nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai vai iznomāšanai un paredzētais lietošanas 
laiks ir ilgāks par gadu. 
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 Nemateriālo ieguldījumu vērtības amortizētas aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, 
izmantojot lineāro metodi. Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot 
uzkrāto amortizāciju un vērtības samazinājumu. 
 
PamatlīdzekĜi 
 

PamatlīdzekĜi uzskaitīti to sākotnējā vērtība, atskaitot uzkrāto nolietojumu un  vērtības 
samazinājumu. PamatlīdzekĜu nolietojums aprēėināts pēc lineārās metodes un pielietojot 
pamatlīdzekĜu nolietojuma normas. 

Ministrijas, ievērojot normatīvo aktu prasības, bilancē ir uzskaitījušas Zemesgrāmatā 
reăistrētās piekrītošās un piederošās zemes, uzrādot pārskatā atbilstoši to kadastrālajai vērtībai 
pārskata sagatavošanas dienā. 

Zemei, bioloăiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekĜiem, bibliotēku fondiem, 
mākslas priekšmetiem un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojums netiek rēėināts. 

Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie ilgtermiĦa ieguldījumi izslēgti no uzskaites, 
atzīstot attiecīgos izdevumus. 

 Nomātie pamatlīdzekĜi uzskaitīti zembilancē. Nomas maksājumi atzīti izdevumos 
saskaĦā ar uzkrāšanas principu.  
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi un aizdevumi 
 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc izmaksu un pašu kapitāla metodēm. - 
2007.gadā pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīti 90% un pēc izmaksu metodes 10% ilgtermiĦa 
finanšu ieguldījumu. 

Atsevišėi pārskatos ir uzrādīta valsts līdzdalība radniecīgo uzĦēmumu 
(kapitālsabiedrību) kapitālos un līdzdalība asociēto uzĦēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos.  
Gada beigās aprēėināti, pārgrāmatoti un atsevišėi norādīti finanšu ieguldījumi, kuru termiĦš 
nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā 
laikā un kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā no pārskatu datuma, norādīti kā 
īstermiĦa finanšu ieguldījumi. 

SaskaĦā ar 1995.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.357 “Noteikumi 
par privatizācijas procesā uzĦēmējsabiedrībās pārveidojamo valsts un pašvaldību uzĦēmumu 
minimālo kapitāla daĜu, kas jānodod pensiju fondam” bezatlīdzības kārtā piešėirtas 
privatizējamo uzĦēmumu kapitāla daĜas un nodotas valsts pensiju speciālajam budžetam 
pārvaldīšanā. Kapitāla daĜu pārdošanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2003.gada 
29.jūlija noteikumi Nr.418 “Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daĜu 
pārdošanas noteikumi”. 
 
Krājumi 
 

Krājumos norādīti īstermiĦa aktīvi, kas paredzēti budžeta iestāžu darbības 
nodrošināšanai, atsavināšanai vai materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti 
saimnieciskās darbības procesā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai 
paredzētie ilgtermiĦa ieguldījumi, valsts stratēăiskās rezerves, speciālais militārais inventārs,  
un lauksaimniecības krājumi.  
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Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai budžeta iestādes 
piemērojušas “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodi, atsevišėos gadījumos izmantojot 
vidējo svērto cenu metodi. 

Krājumiem, kam noteikts vērtības samazinājums veidoti uzkrājumi vai tie norakstīti 
izdevumos.  

 
Norēėini par prasībām (debitori) 
 

Šajā bilances postenī uzrādīti norēėini ar debitoriem – īstermiĦa parādi, kuri 
atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādu atlikumi saskaĦoti, noformējot un apstiprinot 
savstarpējos norēėinu salīdzināšanās aktus.  

Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēėināta, no debitoru prasību 
uzskaites vērtības atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoru parādiem izveidotos 
uzkrājumus. Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem uzkrājumi 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem veidoti gadījumos, ja šo debitoru parādu atgūšana (izpilde) 
uzskatāma par apšaubāmu.  

Izveidoto uzkrājumu vērtība iekĜauta pārskata perioda izdevumos. 
 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
 

Nākamo periodu izdevumos uzrādītas faktiskās izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem 
periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un projektiem. Nākamo periodu izdevumi 
iekĜauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas principa, parasti, kad budžeta iestādes ir 
saĦēmušas preces vai pakalpojumus. 

SaĦemtie rēėini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādīti kā zembilances 
saistības. 

 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
 

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti kā ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā 
laikā un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi, kurus 
paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiĦa ieguldījumiem.  
 
Naudas līdzekĜi 
 

Budžeta iestāžu naudas līdzekĜus veido nauda budžeta iestādes kasē un naudas līdzekĜi 
Valsts kasē vai norēėinu kontos kredītiestādēs.  

 
Pašu kapitāls 
 

Pašu kapitālu veido rezerves, iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāti un pārskata 
gada budžeta izpildes rezultāts. 

IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidojas no ilgtermiĦa aktīvu 
pārvērtēšanas rezultātā radītā vērtības palielinājuma.  

Pārējās rezerves atzītas, ja finanšu ieguldījumi novērtēti saskaĦā ar pašu kapitāla metodi 
un kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiĦas, kuras nav norādītas šīs 
komercsabiedrības peĜĦas un zaudējumu aprēėinā.   
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Uzkrājumi 
 

Budžeta iestādes atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem 
Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaĦā ar 
uzkrāšanas principu atzinušas uzkrājumus aktīviem un paredzamajām saistībām.  

 Uzkrājumi aktīviem ir nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izveidoti uzkrājumi. 
Uzkrājumi paredzamajām saistībām ir saistības, kuras attiecas uz iepriekšējā perioda 
darījumiem un ir paredzamas vai noteikti zināmas, bet kuru apjoms, rašanās vai apmaksas 
datums nav precīzi zināms. 

 
Kreditori 
 

Kreditori ir budžeta iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes 
notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta iestādei vajadzēs lietot tās resursus. 
Budžeta iestāžu kreditoru sastāvā uzrādīti norēėini par aizĦēmumiem un saistībām, par 
saĦemtajiem avansiem, norēėini ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem, norēėini par darba 
samaksu, norēėini par nodokĜiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, pievienotās vērtības 
nodoklis, kuri jāpārskaita līdz 2008. gada 15. janvārim). Kreditoru parādu atlikumi saskaĦoti, 
noformējot un apstiprinot savstarpējo norēėinu salīdzināšanās aktus. 

Atsevišėi uzrādītas ilgtermiĦa un īstermiĦa saistības. 
 

Uzkrātās saistības  
 

Uzkrātās saistības atzītas un uzrādītas pārskatos, ja saistību lielums un apmaksas termiĦi 
ir samērā precīzi aprēėināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. 
Uzkrāto saistību vērtība noteikta saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai pēc 
iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu.  
 
Nākamo periodu ieĦēmumi 
 

Pārskata gadā nākamo periodu ieĦēmumos uzskaitīta saĦemtā ārvalstu finanšu palīdzība, 
saĦemtais finansiālais atbalsts un saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja ir spēkā Ministru 
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” norādītie dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumi. 

 IeĦēmumi, kas saĦemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz 
nākamajiem pārskata periodiem, norādīti bilances pasīvā kā nākamo periodu ieĦēmumi. 
Nākamo periodu ieĦēmumi iekĜauti ieĦēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, 
ieĦēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.  

 
IeĦēmumi  
 

SaĦemtās dotācijas, līdzekĜi neparedzētiem gadījumiem un ieĦēmumi no realizētiem 
projektiem uzskaitīti pēc naudas plūsmas principa un gada beigās samazināti par slēgtajiem 
pamatbudžeta asignējumiem.  

IeĦēmumi no valsts pamatbudžeta dotācijas speciālā budžetā atzīti asignējumu 
saĦemšanas dienā saskaĦā ar finansēšanas plānu. Speciālā budžeta ieĦēmumi no transfertiem 
no valsts pamatbudžeta ir vienādi ar valsts pamatbudžeta izdevumiem valsts dotāciju 
apkšprogrammās.  
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SaskaĦā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 8.panta 1.punkta 1. apakšpunktu, 
Valsts pensiju speciālā budžeta līdzekĜus veido obligātās un brīvprātīgās iemaksas pensiju 
apdrošināšanai, izĦemot iemaksas valsts fondētajā pensiju shēmā, kuras uzrāda kā Valsts 
pensiju speciālā budžeta sociālo apdrošināšanas iemaksu ieĦēmumu samazinājumu atbiklstoši 
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.272 “Noteikumi par valsts fondēto 
pensiju shēmas darbību” un “Valsts fondēto pensiju likuma” 4.pantā noteiktajai likmei.  

Soda naudu un nokavējuma naudas ieĦēmumi atzīti naudas saĦemšanas dienā. 
IeĦēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem klasificēti un uzrādīti saskaĦā 

ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžetu 
ieĦēmumu klasifikāciju”.  

 
 

Izdevumi 
 

Izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 
samaksas.  

Budžeta iestāžu darījumi un izdevumi klasificēti un uzrādīti saskaĦā ar Ministru 
kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” un Ministru kabineta 2005.gada 
13.decembra noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”.  

 
 

Paskaidrojumi bilances posteĦiem 
 
Bilances posteĦu pārklasifikācija: 
 

Bilances postenis 
Pārklasificētā 

summa 
Piezīmes 

1 2 4 

Pārējie ilgtermiĦa ieguldījumi -665 
Vides ministrijas darbiniekam 
sakarā ar tiesas lēmumu  

Debitori 665  

 
Nemateriālie ieguldījumi  
 

Nemateriālo ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 13 130 005 
vērtībā. Šo palielinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Licences, koncesijas un patenti, 
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības” palielinājums Ls 9 580 702 vērtībā, posteĦa 
“Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” palielinājums Ls 3 594 623 vērtībā un posteĦa 
“Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem” palielinājums Ls 1 718 446 vērtībā, 
kurā iekĜauts nemateriālo ieguldījumu izveidošanas atlikums, galvenokārt, Iekšlietu ministrijai 
-Ls 4 131 785 vērtībā par datorprogrammām, lietošanas licencēm, vīzu informācijas sistēmas 
programmatūras izstrādes un tās ieviešanai nepieciešamo licenču iegādes izmaksas Schengen 
Facility ietvaros realizētiem projektiem; Finanšu ministrijai - Ls 1 439 378 vērtība par VID 
digitalizācijas programmas izstrādi; Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariātam - Ls 2 405 399 vērtībā par 2007.gadā ERAF nacionālās programmas „E-
pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projektā „E – pārvaldes portfelis” 
esošo informācijas sistēmu pilnveidošanu un jaunas valsts informācijas sistēmas attīstīšanu un 
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to integrēšanu vienotā sistēmā, Tieslietu ministrijai - Ls 1 548 285 vērtībā par Tiesu 
informācijas sistēmas iegādi. 

Samazinājumu veido bilances postenis “Pārējie nemateriālie ieguldījumi” Ls 1 661 510 
vērtībā un “Attīstības pasākumi un programmas” Ls 102 256 vērtībā, t. sk., Vides ministrijai 
Ls 1 841 043 vērtībā, kas radušies veicot korekcijas atbilstoši nemateriālo ieguldījumu 
ekonomiskai būtībai un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem un atzīstot 
izdevumus, skat. tabulā Nr.1 Nemateriālo ieguldījumu izmaiĦas: 

 
                                                                                                                                       Tabula Nr.1 

Rādītāji 
Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

IzmaiĦas  
(+,-) 

1 2 3 4 

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā  50 664 717 37 534 712 13 130 005 

1. Licences, koncesijas un patenti, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības 

37 176 231 27 695 529 9 580 702 

2. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 8 524 902 4 930 279 3 594 623 

3. Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem 

3 174 186 1 455 740 1 718 446 

4. Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1 273 919 2 935 429 -1 661 510 

5. Attīstības pasākumi un programmas 415 479 517 735 -102 256 

 
 
PamatlīdzekĜi  
 

SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas 
noteikumu 3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
74.panta trešo daĜu un pārejas noteikumu 2.punktu Finanšu ministrijai, Veselības ministrijai 
un Izglītības un zinātnes ministrijai atĜauts nodot bez atlīdzības pašvaldībām nekustamos 
īpašumus.  

SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro 
daĜu, 5.pantu un 9.pantu Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” atĜauts pārdot 
izsolē valsts nekustamo mantu, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu 
ministrijas un Finanšu ministrijas personā. Ar Ministru kabineta rīkojumiem nekustamie 
īpašumi nodoti no vienas ministrijas otrai vai pašvaldības valdījumā, saglabāti valsts īpašumā, 
nodoti ministrijas valdījumā vai iegādāti no jauna. Atbilstoši šiem normatīvajiem aktiem 
ministrijas un centrālās valsts iestādes apzina un reăistrē valsts īpašumā esošos nekustamos 
īpašumus.  

PamatlīdzekĜu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 1 415 157 346 vērtībā, 
t.sk.: palielinājums bilances posteĦa “Zemes gabali, ēkas un būves” sastāvā uzrādīto 
ilgtermiĦu ieguldījumu vērtībai par Ls 1 333 511 739, skat. tabulu Nr.2: 
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                                                                                                                                                                 Tabula Nr.2 

AKTĪVS 
Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

IzmaiĦas  (+,-) 

1 2 3 4 

PamatlīdzekĜi  3 384 456 084 1 969 298 738 1 415 157 346 

Zemes gabali, ēkas, būves 2360568152 1 027 056 413 1 333 511 739 

dzīvojamās ēkas 38 364 825 45 197 028 -6 832 203 

nedzīvojamās ēkas 251 051 607 23 004 4374 21 007 233 

transporta būves 1 661 310 645 317 346 522 1 343 964 123 

zeme zem ēkām un būvēm 124 125 805 112 644 370 11 481 435 

inženierbūves 37 715 026 104 007 020 -66 291 994 

pārējais nekustamais īpašums 8 683 140 10 464 062 -1 780 922 

Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas 64 014 074 58206044 5 808 030 

Pārējie pamatlīdzekĜi 158 776 807 119 116 185 39 660 622 

transporta līdzekĜi 42 173 490 27 576 748 14 596 742 

saimnieciskie pamatlīdzekĜi 22 534 329 17 324 728 5 209 601 

bibliotēku fondi  14 378 300 12 851 571 1 526 729 

antīkie un citi mākslas priekšmeti 3 676 563 652 860 3 023 703 

datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 60 941 101 46 106 734 14 834 367 

PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 130 061 030 159 502 218 -29 441 188 

Bioloăiskie un pazemes aktīvi 630 684 733 572 112 173 58 572 560 

IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekĜos 11 105 158 4 611 191 6 493 967 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem 29 246 130 28 694 514 551 616 

 
t.sk.: 

• nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums Ls 21 004 233 vērtībā, galvenokārt nekustamo 
īpašumu vērtībai palielinoties pārvērtēšanas rezultātā, kā arī no jauna pārĦemot īpašumus no 
reorganizētajām valsts zinātniskajām iestādēm, vai pārvietojot pamatlīdzekĜus starp kontu 
grupām - Labklājības ministrijai Ls 3 000 985 vērtībā, Zemkopības ministrijai Ls 4 789 201 
vērtībā, Iekšlietu ministrijai Ls 6 511 778 vērtībā, Tieslietu ministrijai Ls 3 842 244 vērtībā, 
Vides ministrijai Ls 3 746 673 vērtībā, Valsts kontrolei Ls 2 990 957 vērtībā un Izglītības un 
zinātnes ministrijai Ls 8 972 741 vērtībā. Savukārt nedzīvojamo ēku vērtība samazinājums 
Finanšu ministrijai Ls (10 272 638) vērtībā par valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie 
īpašumi” nodotām ēkām;  

• transporta būvēm vērtības palielinājums Ls 1 343 964 123 vērtībā, no kā lielāko daĜu 
veido Satiksmes ministrijai pamatlīdzekĜu vērtības palielinājums Ls 1 341 1464 65 vērtībā 
pamatlīdzekĜu pārvērtēšanas rezultātā un ekspluatācijā nodoto autoceĜu vērtība; 

• zemei zem ēkām un būvēm vērtības palielinājums Ls 11 481 435 vērtībā, galvenokārt, 
Labklājības ministrijai Ls 2 674 504 vērtībā un Satiksmes ministrijai Ls 6 573 688 vērtībā par 
inventarizācijas rezultātā uzskaitē Ħemto zemes vērtību; 

• inženierbūvēm vērtība samazinājums Ls (66 291 994) vērtībā, galvenokārt 
Zemkopības ministrijai Ls (63 000 727) vērtībā par koplietošanas meliorācijas būvju 
izslēgšanu Lauku atbalsta dienesta reăionālajām struktūrvienībām; 

• dzīvojamo ēku vērtības samazinājums Ls (6 832 203) vērtībā, t.sk., Aizsardzības 
ministrijai Ls (5 175 564) vērtībā, Ārlietu ministrijai Ls (1 651 778) vērtībā un Labklājības 
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ministrijai Ls (837 936) vērtībā. Šo samazinājumu veido starp kontu grupām pārvietoto 
pamatlīdzekĜu vērtības; 

• bilances posteĦa “Pārējo pamatlīdzekĜu” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu 
vērtības palielinājums par Ls 39 660 622, t.sk., Iekšlietu ministrijai Ls 23 609 299 vērtībā, 
Izglītības un zinātnes ministrijai par Ls 7 155 689, Tieslietu ministrijai Ls 1 056 478 vērtībā, 
un Kultūras ministrijai Ls 2 763 511 vērtībā. Šo pieaugumu galvenokārt veido 
transportlīdzekĜu, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas, saimniecības pamatlīdzekĜu 
un bibliotēkas fondu iegāde, kā arī starp kontu grupām pārvietoto pamatlīdzekĜu vērtība un 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārĦemtie pamatlīdzekĜi no Latvijas ZinātĦu akadēmijas; 

• bilances posteĦa “PamatlīdzekĜu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu 
izmaksas” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu vērtības samazinājums Ls (29 441 188) 
vērtībā, t.sk., galvenokārt Satiksmes ministrijai Ls (39 407 606) vērtībā par ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu celtniecību PHARE projekta pamatlīdzekĜiem, kas nodoti ekspluatācijā, 
Kohēzijas projektu autoceĜu jomā pabeigto celtniecību un ERAF projektu pabeigto 
celtniecību; 

• bilances posteĦa ”Bioloăiskie un pazemes aktīvi” vērtības palielinājums Ls 58 572 560 
vērtībā, galvenokārt Zemkopības ministrijai Ls 44 272 281 vērtībā par uzskaitē Ħemtām mežu 
platībām, kas ir 12.2 % no kopējās valsts vārdā ministrijas personā ierakstāmās mežu platības. 
 
 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi  
 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies                   
Ls 247 546 182 vērtībā. SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 
40.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daĜas 5.punktu, lai nodrošinātu 
publiskas personas komercdarbību un izpildītu tiesību aktos noteikto uzdevumu- valsts 
institūcijām nepieciešamo objektu būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju ar Ministru 
kabineta rīkojumiem ministrijas iegulda valsts akciju sabiedrībās nekustamos īpašumus, 
tādējādi palielinoties ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem komercsabiedrībās:  
Finanšu ministrijai- Ls 47 949 768 vērtībā ieguldījuma daĜas palielinājums VAS “Nekustamie 
īpašumi” pamatkapitālā un no Ārlietu ministrijas bezatlīdzības ceĜā saĦemtais VAS 
“Diplomātiskais serviss” pamatkapitāls; 
 Zemkopības ministrijai- Ls 29 144 700 vērtībā par ieguldījumu VAS “Latvijas valsts meži” 
pamatkapitālā;  
Veselības ministrijai- Ls 4 405 658 vērtībā un Kultūras ministrijai- Ls 1 811 770 vērtībā 
ieguldījums pārvērtēts pēc pašu kapitāla metodes; 
Tieslietu ministrijai- Ls 3 024 883 vērtībā, veicot ieguldījumu Tiesu Namu aăentūras 
pamatkapitālā; 
Satiksmes ministrijai- Ls 11 657 784 vērtībā, pamatojoties uz 20.04.2007 UzĦēmuma reăistra 
lēmumu Nr.6-12/47551 Ls 1 597 300 vērtībā veicot 39 valsts zemes gabalu ieguldīšanu, 
pamatojoties uz 21.12.2007 UzĦēmumu reăistra lēmumu Nr.6-12/160903 izdarīts ieraksts 
komercreăistrā: emitētas 9 558 562 vārda akcijas un saskaĦā ar likuma "Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām" 73.panta 1' daĜas 2.punktu Ls 9 558 562 
vērtībā pamatkapitāls palielināts VAS „Latvijas autoceĜu uzturētājs", kā arī pārklasificēts 
ieguldījums no līdzdalības asociēto uzĦēmumu kapitālā AS “Biėernieku kompleksā sporta 
bāze” Ls 904 970 vērtībā.  
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Bilances postenis “IlgtermiĦa aizdevumi” samazināts Ls (3 790 635) vērtībā, Izglītības un 
zinātnes ministrijas bilancē samazinoties studentu un studējošo ilgtermiĦa aizdevuma daĜai un 
kredītam pielīdzināto stipendiju atmaksas ilgtermiĦa daĜai. 
  
Bilances postenis “Pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi” palielinājies Ls 156 438 580 
vērtībā, t.sk., Labklājības ministrijai - Ls 116 469 811 vērtībā par valsts pensiju speciālajam 
budžetam nodoto kapitāla daĜu pārvērtēšanu; Finanšu ministrijai - Ls 40 049 768 vērtībā par 
ieguldījumiem starptautiskajās finanšu institūcijās. 
 
Krājumi 
 
         Krājumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 79 065 216 vērtībā, t.sk., 
Aizsardzības ministrijai par Ls 66 969 013 un Ekonomikas ministrijai Ls 28 843 990 vērtībā, 
skat. tabulu Nr.3:  
                                                                                                                                     Tabula Nr.3 

Rādītāji 
Uz pārskata 

perioda beigām 
Uz pārskata gada 

sākumu 
IzmaiĦas  (+,-) 

1 2 3 4 

Krājumi - kopā  239 262 029 160 196 813 79 065 216 

Izejvielas un materiāli 47 792 469  24 089 781 23702688 

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 569 952 504 984 64 968 

Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 
atsavināšanai 

9 724 345 11981647 -2 257 302 

Lauksaimniecības krājumi 383 826 325 032 58 794 

Stratēăiskās rezerves 10 973 867 13 085 104 -2 111 237 

Inventārs 143 082 798 100 982 362 42 100 436 

Avansa maksājumi par krājumiem 26 734 772 9 227 903 17 506 869 

 
 
 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
 

Nākamo periodu izdevumu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par              
Ls 83 455 830, galvenokārt palielinājumu veido Satiksmes ministrija - Ls 35 030 706 vērtībā; 
Veselības ministrija - Ls 21 671 299 vērtībā; Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija - Ls 19 877 110 vērtībā; Aizsardzības ministrija - Ls 4 032 821 vērtībā; Izglītības 
un zinātnes ministrija - Ls 2 155 287 vērtībā par avansa maksājumiem un priekšapmaksām 
būvniecībai, remontiem, medicīniskām iekārtām, pamatlīdzekĜiem, kā arī par maksājumiem 
Kohēzijas fonda un ES politikas instrumentu finansēto projektu ietvaros.   
 
Norēėini par prasībām (debitoriem)  
 

Debitoru kopsumma pārskata periodā samazinājusies Ls 16 878 098 vērtībā.  
Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiĦām sniegta gada pārskata 3.pielikumā. 
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ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
 

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 1 045 473 
vērtībā, t.sk., Zemkopības ministrijai - Ls 364 370 vērtībā (Ls 212 954 Latvijas Valsts agrārās 
ekonomikas institūtam un Ls 151 416 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam „Silava”) par 
atvasināto publisko personu– zinātnisko institūtu ieguldījumiem Latu rezerves fondā 
Unibankā; Izglītības un zinātnes ministrijai - Ls 681 193 vērtībā palielinoties studiju, 
studējošo kredītu un kredītam pielīdzinātās stipendijas doktora grāda iegūšanai atmaksas 
īstermiĦa daĜai. 
 
Naudas līdzekĜi  
 

Naudas līdzekĜu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 351 745 879 vērtībā, 
galvenokārt, palielinājumu veido: 

• bilances postenī “Speciālā budžeta konti” uzrādītais Labklājības ministrijas naudas 
līdzekĜu palielinājums Ls 173 973 453 vērtībā par naudas līdzekĜu atlikumiem Valsts sociālās 
apdrošināšanas aăentūras speciālajā budžetā;  

• bilances postenī “TermiĦnoguldījumi” uzrādītais naudas līdzekĜu atlikumu 
palielinājums Ls 194 848 510 vērtībā;  
bet, samazinājumu veido:  

• bilances postenī “Pamatbudžeta konti” naudas līdzekĜu atlikumu samazinājums         
Ls 29 253 754 vērtībā par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜiem, maksas pakalpojumu un citu 
pašu ieĦēmumu kontu atlikumu samazinājumu.  

Detalizēta informācija par naudas līdzekĜu izvietojumu uzrādīta gada pārskata 
14.pielikumā. 
 
Pašu kapitāls  
 

Pašu kapitāla kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 2 006 305 143 vērtībā, t.sk., 
bilances postenis “Rezerves” palielinājies Ls 1 213 151 263 vērtībā, galvenokārt palielinoties 
Iekšlietu ministrijas pašu kapitālam Ls 466 631 vērtībā; Izglītības un zinātnes ministrijas -   
Ls 1 155 378 vērtībā; Satiksmes ministrijas - Ls 1 211 222 226 vērtībā; Labklājības 
ministrijas - Ls 3 452 056 vērtībā; Vides ministrijas - Ls 2 996 829 vērtībā. Pašu kapitāls 
palielinājies ilgtermiĦa aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, palielinoties rezervju vērtībai.  
Iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts palielinājies Ls 635 516 614 vērtībā, ko 
ietekmē  pārskata gada budžeta izpildes rezultāts pārnese uz posteni “Iepriekšējā pārskata 
gada budžeta izpildes rezultāts”. 

Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiĦām sniegta gada pārskata 7.pielikumā. 
 
Uzkrājumi 
 

Uzkrājumu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies Ls 16 070 290 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties Labklājības ministrijas uzkrājumiem iespējamām saistībām            
Ls 14 689 274 vērtībā par valsts pensiju speciālā budžeta saistībām ar valsts fondēto pensijas 
shēmu.  
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Kreditori  
 

Kreditoru kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 151 892 400 vērtībā, 
galvenokārt, palielinoties bilances posteĦa vērtībai “Norēėini par nākamo periodu 
ieĦēmumiem” par Ls 43 049 047, postenim ”Pārējās ilgtermiĦa saistības” Ls 127 488 948 
vērtībā un ilgtermiĦa saistību īstermiĦa daĜai Ls 9 331 521 vērtībā. Samazinājies bilances 
postenis “IlgtermiĦa aizĦēmumi” Ls (9 968 029) vērtībā un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa 
daĜa Ls (10 893 606) vērtībā.  
Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiĦām sniegta gada pārskata 5.pielikumā. 
 
Zembilances konti 
 

Zembilances vērtība palielinājusies par Ls 23 938 036, galvenokārt palielinoties 
zembilances aktīva postenim “Nomātie pamatlīdzekĜi” Ls 13 138 183 vērtībā; zembilances 
saistībām-  “Nākotnes nomas maksājumi’’ Ls 136 783 840 vērtībā un  “Nākotnes saistības” - 
Ls 247 932 199 vērtībā, bet samazinoties zembilances postenim “Nākotnes maksājumi 
saskaĦā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem projektiem” Ls (172 331 850) vērtībā. 
 
 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi 

Paskaidrojumi valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti 
gada pārskata 3., 5., 7., 9., 11., 13. un 16. pielikumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.2008. 
3892 
Irēna Šuksta 
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv 
 


