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Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 

 

 
Vispārējie principi 

 

Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
Atbilstoši likumam “Likums par budžetu un finanšu vadību” saĦemti un apkopoti 15 
ministriju un 15 centrālo valsts iestāžu 2008.gada konsolidētie pārskati.  
Informācijas analīzes dienesta, kam ir slepenības statuss, gada pārskats nav iekĜauts valsts 
budžeta iestāžu 2008.gada pārskatā. Šī pārskata bilances kopējā vērtība ir 0,022%, rēėinot 
bilances vērtību pārskata perioda sākumā pret kopējo valsts budžeta iestāžu bilances vērtību 
pārskata perioda sākumā, un nerada būtisku ietekmi uz pārskatu. 
Valsts budžeta iestāžu gada pārskati sagatavoti atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, 
“Likumam par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra 
noteikumiem Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu 
sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un citiem normatīvajiem 
aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā. 
2008.gada pārskati sagatavoti atbilstoši pārskatu kvalitātes prasībām un vispārējiem 
apsvērumiem, tai skaitā ievērojot darbības turpināšanas, uzkrāšanas un piesardzības principus. 
 
Valsts kontroles un zvērinātu revidentu atzinumi 
Valsts kontroles atzinumus par 2008.gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību 
saĦēmušas 15 ministrijas un 13 centrālās valsts iestādes. SaskaĦā ar atbilstošiem tiesību 
aktiem 2 centrālās valsts iestādes saĦēmušas zvērinātu revidentu atzinumus.  
Valsts kontroles atzinumus ar iebildēm saĦēmušas 5 ministrijas, atzinumus bez iebildēm ar 
norādītu apstākĜu akcentējumu saĦēmušas 2 centrālās valsts iestādes, bet pārējās ministrijas 
un centrālās valsts iestādes saĦēmušas atzinumus bez iebildēm. 
 
Strukturālās izmaiĦas 
2008.gada laikā reorganizētas padotības un pārraudzības iestādes Veselības ministrijā un 
Ekonomikas ministrijā, to funkcijas apvienojot ar citām ministrijas iestādēm. 
Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās trīs profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādes nodotas Rīgas pilsētas pašvaldībai un divas profesionālās izglītības iestādes 
apvienotas ar ministrijas pakĜautībā esošo profesionālās izglītības iestādi. 
Labklājības ministrijas padotībā esoša iestāde pievienota Ekonomikas ministrijas iestādei, kā 
rezultātā samazināts kopējo iestāžu skaits konsolidētajā bilancē. 
Pārskata gadā izveidotas divas patstāvīgas vienības - Civildienests un Informācijas analīzes 
dienests. 
 
Naudas vienība 
Valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkumā 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 bilanču kopsavilkuma finanšu pārskatu, izslēgti pārskatā 
iekĜauto budžeta iestāžu savstarpējie darījumi. 
 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
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Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēėināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli 
noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā.  
Valūtas kursa starpības, kas radušās valūtas norēėinu rezultātā, kā arī aktīvu un saistību 
uzskaitē pielietojot valūtas kursus, kuri atšėiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem 
valūtas kursiem, tiek atzītas ieĦēmumu un izdevumu pārskatā: 
 

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos) 
Valūta 31.12.2008 31.12.2007. 
EUR 0.702804 0.702804 
USD 0.495000 0.484000 
DKK 0.094300 0.094200 
GBP 0.728000 0.963000 
SEK 0.063500 0.074400 

 

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 
apjomu. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieĦēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Aplēšu izmaiĦu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos.  

 
 

Uzskaites un novērtēšanas metodes 

 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti kā ilgtermiĦa ieguldījumi, kam nepiemīt lietiskā forma, 
bet pārsvarā tās ir tikai lietošanas tiesības, kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu. 
Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaitītas par atlīdzību iegūtās tiesības.  
Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un 
aprēėināto vērtības samazinājumu.  
Nemateriālo ieguldījumu vērtības amortizētas aktīva lietderīgās lietošanas laikā, pielietojot 
lineāro metodi. 

 
PamatlīdzekĜi 
PamatlīdzekĜi pārskatā uzrādīti to atlikušajā vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un aprēėināto vērtības samazinājumu. PamatlīdzekĜu nolietojums aprēėināts pēc 
lineārās metodes atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 
“Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma normām un pielietošanas 
nosacījumiem”. 
Zemei, bioloăiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekĜiem, bibliotēku fondiem, 
mākslas priekšmetiem un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojums netiek aprēėināts. 
Ministrijas, ievērojot normatīvo aktu prasības, uzskaitījušas piekrītošās un piederošās zemes 
vienības un mežaudzes. Mežaudzēm vērtības noteikšanai izmantoti Meža valsts reăistra dati 
un to vērtības palielinājums 2008.gadā atzīts pārējās rezervēs. 
2008.gadā valsts budžeta iestādes aktīvus uzskaitīja kā pamatlīdzekĜus vai inventāru atbilstoši 
paredzētā lietošanas laika ilgumam un vērtības kritērijiem, kas noteikti iestāžu grāmatvedības 
politikās. 
Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie pamatlīdzekĜi izslēgti no uzskaites, atzīstot attiecīgos 
izdevumus. 
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Atsavināšanai paredzētie pamatlīdzekĜi uzskaitīti apgrozāmo līdzekĜu sastāvā to atlikušajā 
vērtībā. 2008.gadā ministrijas un centrālās valsts iestādes atsavināšanai paredzētos 
pamatlīdzekĜus pilnībā (100%) uzskaitīja krājumu sastāvā. 
Nomātie pamatlīdzekĜi uzrādīti zembilancē. Nomas maksājumi atzīti izdevumos saskaĦā ar 
uzkrāšanas principu.  
 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi un aizdevumi 
Valsts ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi kapitālsabiedrībās ir uzskaitīti pēc izmaksu un pašu 
kapitāla metodēm.  
Pielietojot izmaksu metodi 2008.gadā uzskaitīti 70% ieguldījumu, savukārt pielietojot pašu 
kapitāla metodi, novērtēti 30% valsts ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu kapitālsabiedrībās. 
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 pārskata 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 galvenokārt norādīti ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiĦa aktīvi, kas 
paredzēti budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, atsavināšanai vai materiālu un izejvielu 
veidā paredzēti izlietot iestāžu saimnieciskās darbības procesos. 
Krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai paredzētie ilgtermiĦa ieguldījumi, lauksaimniecības 
krājumi, valsts stratēăiskās rezerves un speciālais militārais inventārs.  
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” krājumu novērtēšanai no 2008.gada piemērota 
“pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metode.  
Speciālo militāro inventāru krājuma sastāvā uzskaita un noraksta atbilstoši Ministru kabineta 
2008.gada 14. jūlija instrukcijai Nr.10 “Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas 
kārtība”. Šajā kontā Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija un 
Finanšu ministrija uzrāda 59% no ministriju un centrālo valsts iestāžu krājumu kopējās 
vērtības. 
 
Debitori (norēėini par prasībām) 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes prasību grupā uzrāda visus norēėinus ar debitoriem –
īstermiĦa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā.  
Debitoru parādi saskaĦoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēėinu salīdzināšanās 
aktus.  
Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, prasībām un samaksātiem avansiem 2008.gada 
pārskatos iekĜauti attiecīgo aktīvu sastāvā, atskaitot no aktīvu vērtības izveidoto uzkrājumu 
vērtības. Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēėināta, no prasību uzskaites 
vērtības atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoru parādiem izveidotos uzkrājumus.   
Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) parādiem veidoti gadījumos, ja šo debitoru parādu atgūšana 
uzskatāma par apšaubāmu. Izveidoto uzkrājumu vērtība iekĜauta pārskata perioda izdevumos. 
SaĦemot nedrošo parādu atmaksu, samazināti izveidotie uzkrājumi un atzīti ieĦēmumi no 
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uzkrājumu samazinājuma. Aptuveni 51.6% ministriju un centrālo valsts iestāžu izveidojušas 
uzkrājumus nedrošo (šaubīgo) debitoru parādiem. 
 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti kā ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā 
un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu.  ĪstermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā uzrādīti 
arī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi, kurus paredzēts pārdot. 
 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
Nākamo periodu izdevumos uzrādīti faktiskie maksājumi, kas attiecas uz nākamajiem 
periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un projektiem.  
Nākamo periodu izdevumi iekĜauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas principa, 
parasti - saĦemot pakalpojumus vai preces. 
SaĦemtie rēėini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādītas kā zembilances saistības.  
 
Naudas līdzekĜi 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekĜus veido nauda kasēs un norēėinu kontos 
Valsts kasē un kredītiestādēs. 
 
Pašu kapitāls 
Pašu kapitāls sastāv no rezervēm un budžeta izpildes rezultātiem. 
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs uzskaitīts ilgtermiĦa aktīvu pārvērtēšanas 
rezultātā radies vērtības palielinājums. 
Pārējās rezerves atzītas, ja ministriju finanšu ieguldījumi novērtēti saskaĦā ar pašu kapitāla 
metodi vai kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiĦas, kuras nav norādītas šīs 
kapitālsabiedrības peĜĦas un zaudējumu aprēėinā. 
2008.gadā ministrijas Ħēmušas uzskaitē līdz šim neuzskaitītās mežaudzes un to vērtībā 
palielinās rezerves. 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts un pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts uzrādīti sadalījumā pa budžetu veidiem. 
 
Uzkrājumi 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaĦā 
ar uzkrāšanas principu uzkrājumu sastāvā atzinušas uzkrājumus paredzamajām saistībām. 
Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, prasībām un samaksātiem avansiem 2008.gada 
pārskatos iekĜauti attiecīgo aktīvu sastāvā, atskaitot no aktīvu vērtības izveidoto uzkrājumu 
vērtības.  
Uzkrājumi ir paredzēti saistībām, kas radušās no pārskata gada vai iepriekšējo periodu 
darījumiem, un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru vērtība, 
rašanās vai apmaksas datums nav precīzi zināmi. Šādus uzkrājumus veido 19.4% ministriju 
un centrālo valsts iestāžu. 
 
Kreditori (norēėini par saistībām) 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes kreditoru grupā uzrāda pašreizējās saistības 
(pienākumus), kas radušās pagātnes notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta 
iestādei vajadzēs lietot tās resursus (naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu 
sniegšana). 
Atsevišėi norādītas ilgtermiĦa un īstermiĦa saistības. Ministrijas un centrālās iestādes 76.8% 
no kopējā saistību apjoma uzrāda kā ilgtermiĦa saistības.  
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Budžeta iestāžu kreditoru sastāvā uzrādīti norēėini par aizĦēmumiem un saistībām, norēėini 
par saĦemtajiem avansiem, norēėini ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem, norēėini par darba 
samaksu, norēėini par nodokĜiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, pievienotās vērtības 
nodoklis). Kreditoru parādu atlikumi saskaĦoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos 
norēėinu salīdzināšanās aktus. 
 

Uzkrātās saistības  
Uzkrātās saistības atzītas, ja saistību lielums un apmaksas termiĦi ir samērā precīzi 
aprēėināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Uzkrāto saistību 
vērtība aizĦēmuma procentiem un saistību maksājumiem noteikta saskaĦā ar noslēgtajiem 
līgumiem, tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu.  
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaĜinājumiem 90,3% ministriju un centrālo valsts 
iestāžu aprēėina katram iestādes darbiniekam, pamatojoties uz kopējo pienākošos, bet 
neizmantoto atvaĜinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu 
pēdējo sešu mēnešu laikā, un pieskaitot attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. Savukārt 9,7% ministriju un centrālo valsts iestāžu uzkrātās saistības aprēėina, 
izmantojot 1/12 daĜu no perioda darba samaksas izdevumiem un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas.  
 

Nākamo periodu ieĦēmumi 
Nākamo periodu ieĦēmumos ministrijas un centrālās valsts iestādes uzskaita saĦemto ārvalstu 
finanšu palīdzību un finansiālo atbalstu, tai skaitā 2008.gadā apgūtos Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekĜus, kā arī saĦemtos ziedojumus un dāvinājumus, 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 kā nākamo periodu ieĦēmumi.  
Nākamo periodu ieĦēmumi iekĜauti ieĦēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, 
ieĦēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.  
 

IeĦēmumi  
Ministriju un centrālo valsts iestāžu ieĦēmumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie 
radušies, neatkarīgi no naudas saĦemšanas.  
SaĦemtās dotācijas gada beigās samazinātas par slēgtajiem pamatbudžeta asignējumiem.  
Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜi, ja tie nav plānoti kā dotācija no vispārējiem 
ieĦēmumiem, un iestāde tos saĦēmusi tieši naudas maksājuma veidā, uzskaitīti kā nākamo 
periodu ieĦēmumi. IeĦēmumi no nākamo periodu ieĦēmumos atzītajiem ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekĜiem atzīti atbilstoši izdevumiem, vienlaicīgi par šo izdevumu summu 
palielinot ieĦēmumus un samazinot nākamo periodu ieĦēmumus.  
IeĦēmumi no valsts pamatbudžeta dotācijas speciālā budžetā atzīti asignējumu saĦemšanas 
brīdī saskaĦā ar finansēšanas plānu.  
Speciālā budžeta ieĦēmumi no transfertiem no valsts pamatbudžeta ir vienādi ar valsts 
pamatbudžeta izdevumiem valsts dotāciju apakšprogrammās. 
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 saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.272 “Noteikumi par valsts fondēto 
pensiju shēmas darbību” un atbilstoši “Valsts fondēto pensiju likuma” 4.pantā noteiktajai 
likmei.  
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Soda naudu un nokavējuma naudas ieĦēmumi atzīti naudas saĦemšanas dienā.  
IeĦēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem klasificēti saskaĦā ar Ministru 
kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieĦēmumu 
klasifikāciju”. 
SaĦemtie ziedojumi, dāvinājumi un mantojumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot 
ieĦēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie 
ziedojumi, dāvinājumi vai mantojumi. 
 
Izdevumi 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie 
radušies, neatkarīgi no naudas samaksas.  
Budžeta iestāžu darījumi un izdevumi klasificēti saskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 
27.decembra noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžeta 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 pārskata 

perioda sākumā  

Pārklasificētā summa 

perioda beigās 
Piezīmes 

Pārējie finanšu 
ieguldījumi  

-665 
-305 Korekcija Vides ministrijai  

Debitori 
 

665 305 
Korekcija Vides ministrijai par 
darbinieka parādu sakarā ar tiesas 
lēmumu 

 
 
Nemateriālie ieguldījumi  
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 75 464 041 vērtībā.  

 

Rādītāji 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

IzmaiĦas  

(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi - kopā  126 128 758 50 664 717 75 464 041 

Attīstības pasākumi un 
programmas 

367 783 415 479 -47 696 

Licences koncesijas, patenti, 
preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības 

114 623 597 37 276 231 77 347 366 

Pārējie nemateriālie aktīvi 
(ieguldījumi) 

1 084 587 1 273 919 -189 332 

Nemateriālo ieguldījumu 
izveidošana 

8 746 947 8 524 902 222 045 

Avansa maksājumi par 
nemateriālajiem ieguldījumiem 

1 305 844 3 174 186 -1 868 342 
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Palielinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Licences koncesijas, patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības” palielinājums Ls 77 347 366 vērtībā, kurā iekĜauts nemateriālo 
ieguldījumu izveidošanas atlikums, t.sk., Vides ministrijai Ls 70 280 400 vērtībā par valstij 
piederošām SEG emisijas kvotu vienībām un Finanšu ministrijai Ls 3 372 689 vērtībā 
datorprogammu un licenču iegādes izmaksas.  
Bilances postenis “Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem” samazinājies Ls (1 
868 342) vērtībā. 
 

PamatlīdzekĜi  
SaskaĦā ar likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu, likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 2.punktu un Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daĜu un saskaĦā ar Ministru kabineta 
rīkojumiem valstij piekrītošās dzīvojamās mājas kopā ar valstij piekrītošajiem zemes 
gabaliem nodotas attiecīgo administratīvo teritoriju pašvaldību īpašumā, saglabāti valsts 
īpašumā vai iegādāti no jauna. 2008.gadā ministrijas un centrālās valsts iestādes turpinājušas 
apzināt un reăistrēt valsts īpašumā esošos nekustamos īpašumus.  
 
PamatlīdzekĜu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 130 857 055 vērtībā . 
 

Rādītāji 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

IzmaiĦas  

(+,-) 

PamatlīdzekĜi - kopā  3 515 313 139 3 384 456 084 130 857 055 
Zemes gabali, ēkas, būves - kopā 2 400 119 878 2 360 568 152 39 551 726 

Dzīvojamās ēkas 27 074 904 38 364 825 -11 289 921 
Nedzīvojamās ēkas  299 873 937 251 051 607 48 822 330 
Citas celtnes un būves, tilti, 

izbūves 
1 604 585 593 1 661 310 645 -56 725 052 

Inženierbūves 32 687 218 37 715 026 -5 027 808 
Zeme 427 694 215 363 442 909 64 251 306 

Pārējais nekustamais īpašums 8 204 011 8 683 140 -479 129 
Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas 70 358 767 64 014 074 6 344 693 
Pārējie pamatlīdzekĜi - kopā  173 414 802 158 776 807 14 637 995 

Transporta līdzekĜi 48 586 429 42 173 490 6 412 939 
Saimnieciskie pamatlīdzekĜi 23 878 011 22 534 329 1 343 682 
Bibliotēku fondi 15 532 808 14 378 300 1 154 508 
DārgakmeĦi un dārgmetālu 
izstrādājumi 

5 366 5 366 0 

Antīkie un citi mākslas priekšmeti 3 682 077 3 676 563 5 514 
Pārējie pamatlīdzekĜi 82 185 468 76 351 684 5 833 784 

PamatlīdzekĜu izveidošana un 
nepabeigto celtniecības objektu 
izmaksas 

192 108 487 130 061 030 62 047 457 

Bioloăiskie un pazemes aktīvi 633 312 518 630 684 733 2 627 785 
IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekĜos 

13 113 312 11 105 158 2 008 154 

Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekĜiem 

32 885 375 29 246 130 3 639 245 
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Bilances posteĦa “Zemes gabali, ēkas un būves” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu 
kopējā vērtība palielinājusies par Ls 39 551 726. 
Nedzīvojamo ēku kopējā vērtība palielinājusies par Ls 48 822 330, t.sk.: Izglītības un zinātnes 
ministrijas Ls 22 956 944 vērtībā par realizētajiem ES projektiem, ēku renovācijas rezultātā 
un ēku vērtības palielinājumus uzskaitot pēc kadastrālās vērtības; Aizsardzības ministrijai Ls 
21 596 653 vērtībā par bez atlīdzības saĦemtām ēkām un Ħemot uzskaitē pamatlīdzekĜus, par 
kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi; Zemkopības ministrijai Ls 1 
646 634 vērtībā, Ħemot uzskaitē pamatlīdzekĜus, par kuriem iepriekšējos pārskata  periodos 
veikti  avansa  maksājumi; Veselības  ministrijai Ls 1 219 316 vērtībā par saĦemtiem 
pamatlīdzekĜiem no reorganizētās Valsts rezervju Centrālo medicīnas iekārtu bāzes. 
Dzīvojamo ēku vērtība samazinājusies par Ls (11 289 921), t.sk., Ārlietu ministrijai Ls (8 726 
0520) vērtībā par nodoto nekustamo īpašumu Finanšu ministrijai valdījumā (valsts akciju 
sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā), kas paredzēts Latvijas Republikas 
pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā; Izglītības un zinātnes ministrijai Ls (1 991 
787) vērtībā par nodotām dzīvojamām ēkām pašvaldību valdījumā; Zemkopības ministrijai Ls 
(685 608) vērtībā, nododot bez atlīdzības nekustamos īpašumus Cēsu rajona pašvaldībai un 
inventarizācijas korekciju rezultātā. 
Citu celtĦu, tiltu, izbūvju vērtība samazinājusies par Ls (56 725 052), galvenokārt, Satiksmes 
ministrijai Ls (56 320 411) vērtībā, norakstot transporta būvju (rekonstruēto posmu) esošo 
vērtību un uzkrāto nolietojumu, vienlaicīgi palielinot auto ceĜu vērtību saskaĦā ar rekonstruēto 
objektu kopējām izmaksām. 
Inženierbūvju vērtība samazinājusies par Ls (5 027 808), t.sk., Zemkopības ministrijai Ls (18 
151 434) vērtībā par valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu VSIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”; palielinājusies Vides ministrijai Ls 5 250 066 vērtībā par 
ekspluatācijā nodotiem objektiem, kas finansēti ERAF projektu ietvaros; Aizsardzības 
ministrijai Ls 5 601 113 vērtībā par ekspluatācijā nodotiem objektiem. 
Zemes vērtība palielinājusies par Ls 64 251 306, galvenokārt Ls 38 022 829 vērtībā par 
Satiksmes ministrijas grāmatvedības uzskaitē Ħemto zemi zem ceĜa seguma un zemes 
gabaliem dzelzceĜa infrastruktūras nodalījuma joslās; un Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 
12 761 157 vērtībā, novērtējot zemi atbilstoši kadastra vērtībai 
 
Bilances postenī “Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas” palielinājusies pamatlīdzekĜu vērtība 
par Ls 6 344 693, galvenokārt Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 6 944 472 vērtībā par 
iegādātām iekārtām un samazinājusies Tieslietu ministrijai Ls (169 865) vērtībā un Vides 
ministrijai Ls (231 467) vērtībā par likvidētiem un bez atlīdzības nodotiem pamatlīdzekĜiem. 
 
Bilances posteĦa “PamatlīdzekĜu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” 
vērtība palielinājusies par Ls 62 047 457, galvenokārt Satiksmes ministrijai uzrādot 
nepabeigtos autoceĜu būvniecības darbus Ls 58 966 472 vērtībā un pamatlīdzekĜu izveidošanu 
Ls 15 722 vērtībā. 
 
Bilances posteĦa “Pārējie pamatlīdzekĜi” vērtība palielinājusies par Ls 14 637 995, t.sk., 
Iekšlietu ministrijai Ls 7 402 101 vērtībā,  Kultūras ministrijai Ls 3 250 261 vērtībā  un  
Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 2 870 157 vērtībā par iegādātiem transporta līdzekĜiem, 
saimnieciskiem pamatlīdzekĜiem, bibliotēku fondiem un citiem iegādātiem pamatlīdzekĜiem. 
 
Bilance posteĦa “Bioloăiskie un pazemes aktīvi’’ vērtība palielinājusies par Ls 2 627 785, 
galvenokārt Aizsardzības ministrijai Ls 2 146 120 vērtībā par bilancē Ħemtajām mežaudzēm. 
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Bilances posteĦa “Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem” vērtība par Ls 3 639 245 
palielinājusies, t.sk., ministriju un centrālo valsts iestāžu funkciju nodrošināšanai samaksāti 
avansi iekārtu piegādēm projektu ietvaros, ēku būvdarbiem, datortehnikas u.c. iegādēm. 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem samazinājušies, veicot pamatlīdzekĜi iegādes un 
nodošanas ekspluatācijā. Satiksmes ministrijai 2008.gadā veikti avansa maksājumi par 
pamatlīdzekĜiem autoceĜu būvniecībai Ls 6 095 978 vērtībā. 
Atbilstoši ministriju un centrālo valsts iestāžu sniegtajai informācijai aptuveni 60% valstij 
piederošo nekustamo īpašumu reăistrēti Zemesgrāmatā kopējā vērtībā Ls 458 120 253, t.sk. 
zeme Ls 185 356 213 vērtībā, ēkas Ls 231 488 522 vērtībā, būves Ls 36 338 875 vērtībā. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi  
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 738 038 8 55 
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 nekustamos īpašumus valsts akciju sabiedrībās un ilgtermiĦa 
finanšu ieguldījumus komercsabiedrībās. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā pārskata periodā palielinājusies galvenokārt līdzdalība 
radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā Ls 176 880 287 vērtībā. 
Satiksmes ministrijai līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību pamatkapitālā pieaugusi Ls 23 
940 060 vērtībā, t.sk.: palielināts pamatkapitāls VAS „"Latvijas autoceĜu uzturētāja" Ls 
582 100 vērtībā, ieguldot nekustamo īpašumu (zemi) saskaĦā ar Ministru kabineta 2008. gada 
29.jūlija rīkojumu Nr.436 "Par zemes vienību ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas 
autoceĜu uzturētāja" pamatkapitālā"; VAS "Latvijas autoceĜu uzturētājs" palielināts 
pamatkapitāls Ls 5 758 045, vērtībā palielinot pamatkapitālu par iepriekšējo gadu nesadalīto 
peĜĦu Ls 2 563 011 vērtībā un pārējās rezerves Ls 3 195 034 vērtībā; palielināts VAS 
„Latvijas Valsts ceĜi” pamatkapitāls Ls 318 200 vērtībā, ieguldot nekustamo īpašumu (zemi) 
saskaĦā ar Ministru kabineta 2007. gada 10.oktobra rīkojumu Nr.629 „Par zemes vienību 
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceĜi” pamatkapitālā”; VAS "Latvijas 
valsts ceĜi" pamatkapitāls palielināts par Ls 481 715, palielinot pamatkapitālu par rezerves 
fondu Ls 31 209 vērtībā un iepriekšējo gadu nesadalīto peĜĦu Ls 450 506 vērtībā; palielināts 
VAS "CeĜu satiksmes drošības direkcijas" pamatkapitāls Ls 2 8000 000 vērtībā, ieguldot 
nekustamo īpašumu saskaĦā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra rīkojumu Nr.784 
"Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu VAS "CeĜu satiksmes drošības direkcijas" 
pamatkapitālā"; VAS "CeĜu satiksmes drošības direkcijas" palielināts pamatkapitāls par Ls 1 
000 000 vērtībā, emitējot jaunas akcijas, pamatkapitālā ieskaitot daĜu no pozitīvās starpības 
starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuru saskaĦā ar likumu 
neieskaita pamatkapitāla palielināšanai; iegādātas AS ”Pasažieru vilciens” kapitāla daĜas Ls 
14 666 147 vērtībā saskaĦā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra rīkojumu Nr.526 „Par 
akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” akciju pirkšanu un akciju turētāju” un 2008.gada 
2.oktobra Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas dzelzceĜš” akciju pirkuma līgums Ls 
13 000 000 vērtībā. 
Ekonomikas ministrijai līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā pieaugusi vērtībā Ls 
124 086 320, t.sk., AS “Latvenergo” pamatkapitālā saskaĦā ar Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 40.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daĜas 
5.punktu Ls 118 101 420 vērtībā, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, 
kopējā vērtībā Ls 20 054 420 (2008.gada martā pārreăistrētas). 
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Izglītības un zinātnes ministrijai līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā pieaugusi Ls 
21 622 864 vērtībā, t.sk., mantiskais ieguldījums nekustamo īpašumu SIA “Tenisa centra 
“Lielupe” pamatkapitālā Ls 7 800 000 vērtībā un Ls 10 860 000 vērtībā palielinot 
kapitālsabiedrības “Sporta centrs”Mežaparks” pamatkapitālu. 
  
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā pārskata perioda beigās palielinājusies par Ls 
23 048 268, galvenokārt Ekonomikas ministrijai Ls 23 059 700 vērtībā bez atlīdzības saĦemot 
līdzdalību saskaĦā ar Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumu Nr.125 „Par valsts 
kapitāla daĜu turētāju akciju sabiedrībā „Rīgas siltums” valsts kapitāla daĜas nodošanu 
Ekonomikas ministrijai (230 597 piederošo akciju ar vienas akcijas nominālvērtību 100 lati), 
savukārt samazinājusies Kultūras ministrijai Ls (9 244 590) vērtībā par nodotām AS ''Rīgas 
kinostudija" kapitāla daĜām VAS “Privatizācijas aăentūra”. 
 

Bilances postenis “Pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi” palielinājies Ls 540 517 481 
vērtībā, galvenokārt palielinoties valsts ieguldījumiem starptautiskajās finanšu institūcijās. 
Finanšu ministrijas finanšu ieguldījumi palielinājušies Ls 322 306 023 vērtībā, kuru lielāko 
daĜu Ls 224 707 028 vērtībā veido uzskaitē Ħemtie iepriekš zembilancē uzrādītie ilgtermiĦa 
finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās un Ls 830 721 vērtībā ilgtermiĦa 
finanšu ieguldījumu sākotnējā atzīšana bez atlīdzības saĦemtajiem ilgtermiĦa ieguldījumiem. 
Labklājības ministrijai palielinājušies finanšu ieguldījumi Ls 218 644 131 vērtībā par valsts 
fondēto pensiju shēmas līdzekĜiem. 
 
Krājumi 
Bilances posteĦa “Krājumi” kopējā vērtība pārskata periodā palielinājies par Ls 37 144 070. 
  

Rādītāji 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

gada 

sākumā 

IzmaiĦas  (+,-) 

Krājumi - kopā  276 406 099 239 262 029 37 144 070 
Izejvielas un materiāli 24 615 500 47 792 469 -23 176 969 
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 4 282 675 569 952 3 712 723 
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 
krājumi 

35 691 050 9 724 345 25 966 705 

Lauksaimniecības krājumi 419 144 383 826 35 318 
Stratēăiskās rezerves 11 186 147 10 973 867 212 280 
Inventārs vērtībā līdz Ls 50 
(ieskaitot) par vienību un dažāda 
specifiska veida inventārs* 

18 561 505 143 082 798 -124 521 293 

Speciālais militārais inventārs* 138 403 295 0 138 403 295 
Avansa maksājumi par krājumiem 43 246 783 26 734 772 16 512 011 

 
*Krājumu postenis “Speciālais militārais inventārs” uz pārskata perioda beigām pārgrāmatots no kontu grupas “Inventārs 
vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventārs” 
 
Krājumu vērtība palielinājies galvenokārt Aizsardzības  ministrijai  par  Ls 51 663 291, 
savukārt samazinājusies Iekšlietu ministrijai Ls (5 709 665) vērtībā, Izglītības un zinātnes 
ministrijai Ls (2 430 569) vērtībā, Tieslietu ministrijai Ls (2 025 135) vērtībā, Kultūras 
ministrijai Ls (1 535 2460) vērtībā, Finanšu ministrijai Ls (1 812 606) vērtībā, Veselības 
ministrijai Ls (1 374 703) vērtībā un Labklājības ministrijai Ls (1 033 761)vērtībā.  
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Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
Nākamo periodu izdevumu vērtība palielinājusies par Ls 96 240 220 t.sk., nākamo periodu 
izdevumu un avansu palielinājums Ekonomikas ministrijai Ls 64 195 593 vērtībā par ārvalstu 
finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem Latvijas Investīciju 
fondā pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgumu par 
Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fondu ieviešanu; Vides ministrijai par ES 
politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem Ls 32 162 009 vērtībā un Labklājības 
ministrijai Ls 17 217 280 vērtībā par sociālajiem norēėiniem, savukārt samazinājums 
Satiksmes ministrijai Ls (29 977 071) vērtībā, jo samazinājušies avansa maksājumi auto ceĜu 
uzturēšanas pakalpojumiem un maksājumi Kohēzijas projektu ietvaros. 
 
Debitori (norēėini par prasībām)  
Debitoru kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 16 601 759 vērtībā.  
Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiĦām sniegta gada pārskata 3.pielikumā. 
 

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
Pārskata periodā īstermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma palielinājusies Ls 2 001 185 
vērtībā, t.sk., Zemkopības ministrijai īstermiĦa finanšu ieguldījums AIF latu rezerves fondā 
Ls 2 060 896 vērtībā, savukārt samazinājusies Izglītības un zinātnes ministrijai Ls (59 711) 
vērtībā par studentu un studējošo ilgtermiĦa aizdevuma daĜu un kredītam pielīdzināto 
stipendiju atmaksas ilgtermiĦa daĜu. 
 
Naudas līdzekĜi  
Naudas līdzekĜu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 211 803 026 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties bilances postenim “TermiĦnoguldījumi” Ls 517 786 339 vērtībā, kur 
lielāko palielinājumu veido speciālā budžeta līdzekĜi.  
Bilances postenī “Speciālā budžeta līdzekĜi” samazinājušies uzrādītie Labklājības ministrijas 
naudas līdzekĜi Ls (288 569 441) vērtībā par Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras speciālā 
budžeta naudas līdzekĜu atlikumiem.  
Bilances postenī “Pamatbudžeta līdzekĜi” samazinājušies naudas līdzekĜu atlikumi vērtībā Ls 
(11 013 794) par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieĦēmumiem un ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekĜu izmaiĦām Ls (6 250 033) vērtībā. 
Detalizēta informācija par naudas līdzekĜu izvietojumu sniegta gada pārskata 16.pielikumā. 
 
Pašu kapitāls  
Pašu kapitāla kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 705 038 086 vērtībā, t.sk., par 
iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu Ls 793 000 669 vērtībā. 
Pašu kapitāla kopsumma pārskata periodā samazinājusies par bilances posteni “Rezerves” Ls 
(3 086 364) vērtībā, galvenokārt Izglītības un zinātnes ministrijai Ls (4 245 008) vērtībā par 
ilgtermiĦa pārvērtēšanas rezerves izslēgšanu pamatlīdzekĜiem, kas likvidēti vai nodoti bez 
atlīdzības.  
Pašu kapitāls palielinājies Aizsardzības ministrijai Ls 2 146 120 vērtībā par bilancē Ħemtajām 
mežaudzēm. 
Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiĦām sniegta gada pārskata 7.pielikumā. 
 
Uzkrājumi 
Uzkrājumu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par Ls 33 974 490, galvenokārt 
palielinoties Labklājības ministrijas izveidotajiem uzkrājumiem Ls 33 045 224 vērtībā par 
Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras uzkrājumiem paredzamajām valsts pensiju speciālā 
budžeta saistībām pret valsts fondēto pensijas shēmu. 
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Kreditori (norēėini par saistībām) 
Kreditoru kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 569 137 635 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties bilances postenim “Pārējās ilgtermiĦa saistības” Ls 540 445 914 vērtībā.  
Finanšu ministrijai pārējās ilgtermiĦa saistības palielinājušās Ls 326 689 879 vērtībā, t.sk., par 
Ls 224 707 028 vērtībā uzskaitē Ħemtajām iepriekš zembilancē uzrādītajām ilgtermiĦa 
saistībām valsts finanšu ieguldījumiem starptautiskajās finanšu institūcijās.  
Labklājības ministrijai pārējās ilgtermiĦa saistības palielinājušās Ls 218 644 131 vērtībā par 
fondēto pensiju shēmas dalībnieku ieguldījumu, kas nodots pensiju shēmu līdzekĜu 
pārvaldītāju rīcībā. 
Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiĦām sniegta 5.pielikumā. 
 
Zembilance 
Zembilances aktīvu kopējā vērtība 2008.gadā palielinājusies par Ls 153 861 255, galvenokārt, 
palielinoties zembilances aktīva postenim “Citi zembilances aktīvi” Ls 142 509 894 vērtībā 
par Finanšu ministrijas zembilancē uzrādītiem valsts nekustamajiem īpašumiem, kas uzskaitīti 
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” bilancē. 
Zembilances prasību kopējā vērtība palielinājusies par Ls 2 731 446, galvenokārt, 
palielinoties Bērnu un ăimenes lietu ministrijas zembilancē uzrādītajam finansējumam Ls 1 
288 654 vērtībā par pārskaitījumiem pašvaldībām skolnieku brīvpusdienu nodrošināšanai. 
Zembilancē uzrādītās kopējās saistības palielinājušās Ls 22 831 551 vērtībā. Zembilances 
saistību pieauguma lielāko daĜu veido posteĦa “Nākotnes maksājumi saskaĦā ar līgumiem, 
kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu 
finansētajiem projektiem” palielinājums Satiksmes ministrijai Ls 25 351 168 vērtībā par 
Kohēzijas fonda projektu ietveros noslēgtajiem līgumiem. 
 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi 
Paskaidrojumi valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti gada 
pārskata 3., 5., 7., 9., 11., 13., 16.pielikumos. 
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