Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi
Pārskatā par valsts konsolidētā budžeta izpildi uzrādīta valsts budžeta izpilde 2008.gadā.
Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas un uzkrāšanas principa. Tajā apkopoti dati par pārskata
gada ieĦēmumiem, izdevumiem, kā arī par budžeta finansēšanu.
Pārskata par valsts konsolidētā budžeta izpildi sagatavošanas pamatprincipi
Pārskats par valsts konsolidētā budžeta izpildi sagatavots, apkopojot un konsolidējot
ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetu izpildes pārskatus. Konsolidācija veikta
atbilstoši Likumam par valsts budžetu 2008.gadam.
Gada pārskata 34.pielikums koriăēts par ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts
pamatbudžetam, valsts pamatbudžeta iestāžu saĦemtiem transferta pārskaitījumiem no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta līdzekĜiem un valsts pamatbudžetā
saĦemtajiem transferta pārskaitījumiem no Finanšu ministrijas apakšprogrammas „LīdzekĜi
neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu šādās pozīcijās:
– pēc naudas plūsmas:
• dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem – Ls 197 643 914;
• pamatbudžeta iestāžu saĦemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas
no vispārējiem ieĦēmumiem- Ls 4 309 431;
• pamatbudžeta iestāžu saĦemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekĜiem –Ls 1 560 541;
• subsīdiju un dotāciju transferti- Ls 4 242 157;
• ārvalstu finanšu palīdzība- Ls 1 279 327;
• izdevumi – Ls 168 477 052;
• slēgtie asignējumi – Ls (36 064 090).
– pēc uzkrāšanas principa:
• dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem – Ls 161 904 586;
• pamatbudžeta iestāžu saĦemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas
no vispārējiem ieĦēmumiem- Ls 5 660 659;
• pamatbudžeta iestāžu saĦemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekĜiem –Ls 532 796;
• subsīdiju un dotāciju transferti- Ls 3 968 558;
• ārvalstu finanšu palīdzība –Ls 1 196 662,
• izdevumi – Ls 169 199 211
Valsts pamatbudžeta aizdevumi koriăēti par Izglītības ministrijas aizdevumu studiju un
studējošo kreditēšanai:
• aizdevumi – Ls (2 429 247);
Gada pārskata 31. un 32.pielikumā par valsts konsolidētā budžeta izpildi izslēgta šāda
pozīcija – pamatbudžeta izdevumi un speciālā budžeta ieĦēmumiem:
• valsts budžeta transferts uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu – Ls 16 791 920;
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Valsts konsolidētā budžeta ieĦēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) 2008.gadā ir
4 668.,2 milj. latu, kas ir par 6.4 % vairāk salīdzinājumā ar 2007.gadu, bet izdevumi ir 5 094,3
milj. latu, kas ir par 19.3 % vairāk nekā 2007.gadā. IeĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, palielinājās par 0,14 milj. latu jeb 1.6 %, bet izdevumi
palielinājās par 4,4 milj. latu jeb 55.3 %.
2008.gadā valsts konsolidētā budžeta ieĦēmumu izpilde ir 88.7 % no Likumā par valsts
budžetu 2008.gadam apstiprinātā gada plāna, bet valsts konsolidētā budžeta izdevumi veido
96.8 % no šajā likumā apstiprinātā gada plāna. Valsts konsolidētā budžeta finansiālais iztrūkums
2008.gadā ir 426,1 milj. latu, kas ir par 542,3 milj. latu vairāk kā budžetā ieplānots.
Valsts pamatbudžeta izpilde 2008.gadā
Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi 2008. gadā bija 3 243,9 milj. latu, kas ir par 131,9 milj.
latu jeb 4.2 % vairāk nekā 2007. gadā, bet izdevumi bija 3 897,2 milj. latu, kas salīdzinājumā ar
2007. gadu ir par 521,8 milj. latu jeb 15.5 % vairāk. Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts
2008. gadā bija 653,5 milj. latu, salīdzinoši 2007. gadā finansiālais deficīts bija 263,5 milj. latu
apmērā.
2008. gadā valsts pamatbudžetā iekasēti 85.0 % no Likumā par valsts budžetu 2008.gadam
apstiprinātās gada ieĦēmumu kopsummas, bet izdevumi izlietoti 96.1 % apmērā no gadam
paredzētā izdevumu apjoma.
Valsts pamatbudžeta ieĦēmumos 2008.gadā lielāko daĜu – 2 430,5 milj. latu vērtībā jeb
74.9 % no kopējās ieĦēmumu summas veido nodokĜu ieĦēmumi. Savukārt 1 117,2 milj. latu no
šiem ieĦēmumiem ir pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumi, sasniedzot 88.4 % no gada plāna.
Salīdzinājumā ar 2007.gadu pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumi ir samazinājušies par
85,8 milj. latu jeb 7.1 %.
SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju lielākos Pievienotās vērtības nodokĜa
maksājumus 2008.gadā veica uzĦēmumi, kas darbojas (kur uzĦēmuma darbības veidu nosaka pēc
Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas, turpmāk tekstā - NACE
klasifikācija):
•

vairumtirdzniecībā, (izĦemot automobīĜus un motociklus) – 541,1 milj. latu, kas
salīdzinājumā ar 2007.gadu ir par 0,7 milj. latu jeb 0.1 % mazāk;

•

mazumtirdzniecībā, (izĦemot automobīĜus un motociklus) – 223,5 milj. latu, kas
salīdzinājumā ar 2007.gadu ir par 16,8 milj. latu jeb 8.1 % vairāk;

•

un būvniecībā – 189,7 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 16,4 milj. latu jeb
9.5 % vairāk.

Pievienotās vērtības ieĦēmumus būtiski ietekmē mazumtirdzniecības apgrozījuma apjoma
izmaiĦas. SaskaĦā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu,
mazumtirdzniecības apgrozījuma apjoms sazinājies par 8.2 % (salīdzināmajās cenās).
Pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumu pieaugumu vienlaicīgi ietekmēja patēriĦa cenu
indeksa pieaugums. PatēriĦa cenu indekss precēm un pakalpojumiem pēc Centrālās statistikas
pārvaldes datiem 2008.gadā pieauga līdz 15.3 %. Būtisku ietekmi uz pievienotās vērtības nodokĜa
ieĦēmumu pieaugumu noteica cenu līmeĦa pieaugums pārtikai un ar mājokĜa uzturēšanu saistīto
preču un pakalpojumu cenu kāpums.
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Pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumus ietekmē šā nodokĜa atmaksu summas, iekšzemē
iekasētās atmaksu summas pēdējā gada laikā ir būtiski pieaugušas, decembrī atmaksājamā
summa sasniedza jau 63,5 milj. latu. Kopā 2008. gadā iekšzemē iekasētās pievienotās vērtības
nodokĜa atmaksātas faktiski tika veiktas 605,6 milj. latu apmērā, t.i., par 147,1 milj. latu jeb
32.1%vairāk nekā 2007.gadā.
SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju lielākās pievienotās vērtības nodokĜa
atmaksas 2008. gadā bija tādās tautsaimniecības nozarēs (NACE klasifikācija) kā
vairumtirdzniecība (izĦemot automobiĜus un motociklus) – 100,5 milj. latu, sauszemes transports,
cauruĜvadu transports – 58,1 milj. latu un operācijas ar nekustamo īpašumu – 58,5 milj. latu.
Akcīzes nodokĜa kopējie ieĦēmumi 2008.gadā ir 540,9 milj. latu. Salīdzinājumā ar
2007.gadu akcīzes nodokĜa ieĦēmumi palielinājās par 92,8 milj. latu jeb 20.7 %. 2008.gadā
akcīzes nodokĜa ieĦēmumu gada plāna izpilde ir 100.0 %.
Kopējos akcīzes nodokĜa ieĦēmumos 2008.gadā vislielākais īpatsvars ir akcīzes nodokĜa
naftas produktiem2008.gadā bija dīzeĜdegvielai – 60.0 %, benzīnam 39.0 % Akcīzes nodokĜa
naftas produktiem ieĦēmumi salīdzinājumā ar 2007.gadu pamatā noteica akcīzes nodokĜa
dīzeĜdegvielas ieĦēmumu palielinājums par 15,5 milj. latu jeb 9.8 %
Akcīzes nodokĜa ieĦēmumu pieaugumu 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu galvenokārt
sekmēja akcīzes nodokĜa likmju pieaugums no 2008.gada 1. janvāra. SaskaĦā ar likumu „Par
akcīzes nodokli” no 2008. gada 1. janvāra tika palielināta akcīzes nodokĜa likme naftas
produktiem. Akcīzes nodokĜa likme svinu nesaturošam benzīnam palielināta no Ls 209 līdz
Ls 228 par 1000 litriem, savukārt dīzeĜdegvielai no Ls 178 līdz Ls 193 par 1000 litriem. SaskaĦā
ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju naftas produktu kopējā patēriĦa apjoms 2008. gadā
salīdzinājumā ar 2007. gadu ir samazinājies par 1.5 %.
Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi, kurus ieskaita valsts pamatbudžetā, 2008.gadā ir
204,7 milj. latu, kas ir par 18,2 milj. latu jeb 9.8 % vairāk nekā 2007.gadā. Sākot ar 2008. gada
janvāri valsts pamatbudžetā pārskaitīti 20.0 % no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokĜa
ieĦēmumiem iepriekšējo 21.0 % vietā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumu pieaugums liecina, ka arī 2008. gadā turpinājās
tautsaimniecībā nodarbināto darba samaksas pieaugums. SaskaĦā ar Centrālās statistikas
pārvaldes informāciju, 2008. gada salīdzinājumā ar 2007. gada strādājošo mēneša vidējā bruto
darba samaksa pieauga par 20.4 % un bija 479 lati. Jāatzīmē, ka sākot ar 2007.gada IV ceturksni
darba samaksas pieauguma temps samazinās. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits
2008.gada III ceturksnī salīdzinājumā ar atbilstošo periodu pieaudzis tikai par 0.2 %. Iedzīvotāju
ienākuma nodokĜa ieĦēmumu pieaugumu 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu veicināja arī
minimālās darba algas paaugstināšana no 120 latiem līdz 160 latiem.
Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokĜa attīstību negatīvi ietekmēja ar nodokli neapliekamā
minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošam personām ikgadējā paaugstināšana, kas uzsākta
kopš 2005.gada un tiek vērsta uz nodokĜa sloga samazināšanu iedzīvotājiem ar zemiem
ienākumiem. 2008.gada 1.janvārī neapliekamais minimums paaugstināts no 50 latiem uz 80
latiem mēnesī, bet atvieglojumu par apgādībā esošajam personām apmērs – no 35 latiem līdz 56
latiem mēnesī.
Vienlaicīgi aizvien vairāk iedzīvotāju ienākuma nodokĜa maksātāju izmanto likumdošanā
paredzētās iespējas saĦemt atpakaĜ nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem

FMInf_300609_32.p.sk; Latvijas Republikas 2008.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 12
3.sējums

izdevumiem izglītībai un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas 2008. gadā bija 18,9 milj. latu un
salīdzinājumā ar 2007. gadu palielinājās par 7,0 milj. latu jeb 58.1 %.
IeĦēmumi no juridisko personu ienākuma nodokĜa valsts pamatbudžetā 2008.gadā ir
503,1 milj. latu jeb tikai 95.1 % no gada plāna. UzĦēmumu ienākuma nodokĜa ieĦēmumi
2008. gadā palielinājās par 103,3 milj. latu jeb 25.9 % salīdzinājumā ar 2007. gadu. 2008.gadā
lielo nodokĜu maksātāju veiktie ienākuma nodokĜa maksājumi veidoja 221.8 milj. latu, bet pārējo
nodokĜu maksātāju veiktās uzĦēmumu ienākuma nodokĜa iemaksas bija 281.3 milj. latu.
Salīdzinājumā ar 2007.gadu lielo nodokĜu maksātāju uzĦēmumu ienākuma nodokĜa maksājumi
palielinājušies par 74, 7 milj. latu jeb 57.2 % . 2008.gadā lielo nodokĜu maksātāju uzĦēmumu
ienākuma nodokĜa iemaksas veidoja 44.1 % no kopējiem uzĦēmumu ienākuma nodokĜa
ieĦēmumiem.
SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju lielākos uzĦēmumu ienākuma nodokĜa
maksājumus 2008. gadā veica uzĦēmumi, kas darbojās šādās ekonomikas nozarēs (NACE
klasifikācija):
 finanšu pakalpojumu darbības, izĦemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu – 105,7 milj. latu,
kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 26,6 milj. latu jeb 33.7 % vairāk;
 būvniecība – 72,7 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 17,5 milj. latu jeb
31.8 % vairāk;
 vairumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus – 66,5 milj. latu, kas salīdzinājumā ar
2007. gadu ir par 12,5 milj. latu jeb 23.1 % vairāk.
Muitas nodokĜa ieĦēmumi 2008. gadā bija 26,4 milj. latu jeb 85.1 % no gada plāna.
Salīdzinājumā ar 2007. gadu muitas nodokĜa ieĦēmumi ir samazinājušies par 1,4 milj. latu jeb
5.2 %. SaskaĦā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu
imports no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, palielinājās par 91,7 milj. latu jeb
5.3 %.
Dabas resursu nodokĜa ieĦēmumi 2008. gadā valsts pamatbudžetā (ieskaitot pašvaldībām
nepārskaitīto daĜu) ieskaitīti 6,3 milj. latu apmērā, kas ir 78.8 % no gada plāna. Salīdzinājumā ar
2007. gadu dabas resursu nodokĜa ieĦēmumi valsts pamatbudžetā ir samazinājušies par 1,3 milj.
latu jeb 17.2 %.
Izložu un azartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi 2008. gadā ir 21,4 milj. latu, kas salīdzinājumā ar
2007. gadu ir par 0,8 milj. jeb 3.9 % mazāk. IeĦēmumu samazinājumu noteica azartspēĜu iekārtu
skaita samazinājums. SaskaĦā ar Izložu un azartspēĜu uzraudzības inspekcijas informāciju
2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu azartspēĜu automātu skaits samazinājās par 3209
azartspēĜu automātiem, ruletes un kāršu galdu skaits – par 46 galdiem.
Valsts pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2008.gadā ir 261,8 milj. latu jeb 88.5 % no
apstiprinātā gada plāna. Salīdzinot ar 2007.gadu nenodokĜu ieĦēmumi palielinājās par 37,4 milj.
latu jeb 16.7 %. Lielākais īpatsvars valsts pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumos ir:
– ieĦēmumiem no dividendēm (ieĦēmumi no valsts kapitāla izmantošanas) – 89,3 milj. latu,
tas ir par 29,8 milj. latu vairāk nekā 2007.gadā kur lielāko maksājumu veica VAS “Latvijas
valsts meži” – 28,7 milj. latu SIA “Lattelekom” –21,0 milj. latu un VAS “Latvijas
dzelzceĜš” – 13,3 milj. latu;
– ieĦēmumiem no valsts nodevām par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un
citiem pakalpojumiem – 63,3 milj. latu, kur lielākos ieĦēmumus veido ieĦēmumi no
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nodevas par īpašuma tiesību un ėīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā – 35,0 milj. latu,
nodevas par juridiskiem pakalpojumiem tiesu iestādes 6,7 milj. latu un valsts nodeva par
pasu izsniegšanu 5,8 milj. latu;
– ieĦēmumiem no procentu ieĦēmumiem – 40,4 milj. latu;
– ieĦēmumiem no transportlīdzekĜu ikgadējās nodevas – 27,5 milj. latu.
Kopējie nenodokĜu ieĦēmumi 2008.gadā pārsvarā visās pozīcijās nepārsniedz 2008.gada
plānu.
Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi no maksājumiem par valsts budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem 2008.gadā ir 124,5 milj. latu jeb 85.7 % no apstiprinātā gada plāna.
2008.gadā valsts pamatbudžetā uzrādīta ārvalstu finanšu palīdzība 427,3 milj. latu apmērā,
kas ir tikai 56.7 % no apstiprinātā gada plāna, taču salīdzinot ar 2007.gadu, ārvalstu finanšu
palīdzības ieĦēmumi samazinājušies par 31,8 milj. latu jeb 6.9 %. Lielākos ārvalstu finanšu
palīdzības ieĦēmumus 2008.gada veido saĦemtie noslēguma un starpposma maksājumi 2004.2006. gada programmēšanas perioda Kohēzijas fonda projektiem 70,2 milj. latu apmērā, 2004.2006.gada programmēšanas perioda ES struktūrfondu starpposma maksājumi 80,1 milj. latu
apmērā, maksājumi Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda ietvaros 68,0 milj. latu apmērā,
2007.-2013. gada programmēšanas perioda ES fondu avansa maksājumi 199,3 milj. latu apmērā
un citu programmu un fondu ieĦēmumi 11,1 milj. latu apmērā. Lielākos ārvalstu finanšu
palīdzības ieĦēmumus 2007.gada veido Struktūrfondu ieĦēmumi – 214,5 milj. latu un Kohēzijas
fonda ieĦēmumi – 123,1 milj. latu. IeĦēmumu pieaugumu galvenokārt noteica decembrī saĦemtās
ārvalstu finanšu palīdzības maksājumi (2007. – 2013. gada programmēšanas perioda Eiropas
Savienības fondu avansa maksājumi) 151,4 milj. latu apmērā.
Valsts budžeta nodokĜu maksājumu parādi 2008.gada 31.decembrī ir 549,66 milj. latu un,
salīdzinot ar 2008.gada 1.janvāri, tie palielinājušies par 114,97 milj. latu jeb 26.5 %.
2008.gada 31.decembrī kopējās nodokĜu parādu summas sastāda pamatparāds ir 336,83
milj. latu jeb 77.5 % un nokavējuma nauda – 100,65 milj. latu jeb 22.5 %.
Pievienotās vērtības nodokĜa parādi 2009.gada 1.janvārī ir 51.6 % no kopējās parādu
summas, 2008.gadā tie palielinājušies par 13 %. Parādu palielināšanos galvenokārt ietekmēja
kontroles darba rezultātā papildus aprēėinātās, bet termiĦā nesamaksātās summas, gan esošo
parādsaistību nepildīšana.
Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa parādi no kopējās parādu summas ir 17.7 %. Parādu
summas pieaugumu 2008.gadā par 63.1 % ietekmēja gan Valsts ieĦēmumu dienesta kontroles
darba rezultātā papildus aprēėinātās, bet noteiktā termiĦā nesamaksātās summas, gan esošo
parādsaistību nepildīšana.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopējā parādu summā ir 12,1 % un
2008.gadā tie pieauguši par 66.8 %. Parādu pieaugumu ietekmēja pārskatos aprēėinātās, bet
noteiktajā termiĦā nesamaksātās summas.
UzĦēmumu ienākuma nodokĜa parādi no kopējās parādu summas ir 8.5 % un 2008.gadā
tie pieauguši par 69.5 %. Parādu pieaugumu būtiski ietekmēja kontroles darba rezultātā papildus
aprēėinātās, bet noteiktā termiĦā nesamaksātās summas, kā arī esošo parādsaistību nepildīšana.
Akcīzes nodokĜa parādi ir 3.3 % no kopējās parādu summas un 2008.gadā tie
samazinājušies par 13.7 %. Parādu samazināšanos galvenokārt ietekmēja parādu dzēšana nodokĜu
maksātājiem, kam ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas
lieta, kā arī piedziĦas darba rezultātā iekasētās summas.
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Valsts ieĦēmumu dienesta piedziĦas darba rezultātā 2008.gadā valsts budžetā piedzīti
323, 61 milj. latu.
ZiĦas par nodokĜu parādu struktūras izmaiĦām 2008. gadā
tūkst.Ls

Maksājuma veids

Parādu summa kopā
tajā skaitā:
UzĦēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Akcīzes nodoklis
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

t.sk.
t.sk.
Kopējā
Kopējā
piedzenamie
IzmaiĦas
piedzenamie
parāda
parāda
aktuālie
aktuālie
2008. gada
summa 2008.
summa 2008.
parādi un
laikā
parādi un
gada 1.
gada 31.
termiĦu
(1.-3.)
termiĦu
janvāri
decembri
pagarinājumi
pagarinājumi
1
2
3
4
5

549 656.24 166 679.77 434 684.60

87 394.81 114 971.64

46 854.45
283 432.91
18 333.90

16 346.69 27 683.58
58 440.75 250 798.10
5 374.63 21 253.23

7 176.57
36 309.00
5 647.02

19 170.87
32 634.81
-2 919.33

35.90
97 007.59

0.00
42 114.10

35.90
59 481.80

0.00
16 532.31

0.00
37 525.79

66 492.44

40 658.60

39 863.30

20 544.58

26 629.14

ZiĦas par nodokĜu parādu struktūru 2008. gada 31. janvāri
(Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālo iestāžu, Lielo nodokĜu maksātāju pārvaldes un
Akcīzes preču pārvaldes administrējamie maksājumi)
tūkst.Ls
tajā skaitā:
Īpatsvars
Īpatsvars
Īpatsvars
pret
Parāda
pret
pret
Valsts
kopējo
NodokĜu parādu klasifikācija
Pašvaldību
summa
kopējo
kopējo
pamatparādu
budžetiem
parādu
summu budžetam parādu
summu
summu
1
2
3
4
5
6
Parādu summas kopā
(aktuālie, apturētie parādi un 549656.24 100%
367927.63
100%
98276.87
100%
termiĦu pagarinājumi)
Aktuālie parādi - parādi,
kuriem saskaĦā ar likuma "Par
nodokĜiem un nodevām" 29.
272678.20
pantu tiek aprēėināta
pamatparāda palielinājuma
nauda un nokavējuma nauda
tajā skaitā:
1. saskaĦā ar
normatīvajiem aktiem 45934.11
nepiedzenamie

Īpatsvar
Sociālās
s pret
apdroš.
kopējo
iemakparādu
sas
summu
7
8
83451.74

100%

49.61%

146128.70

39.70%

75277.95

76.60%

51271.55

61.44%

8.36%

24740.36

6.70%

17326.71

17.60%

3867.04

4.63%
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1

2

3

4

5

6

7

8

no tiem :
1) likvidējamiem
uzĦēmumiem līdz
likvidācijas procedūras
pabeigšanai

3723.04

0.68

2 651.13

0.7

367.88

0.4

704.03

0.84

3.14

13 459.52

3.7

2 028.24

2.1

1 785.23

2.14

0.00

8.09

0.0

0.00

0.0

0.00

0.00

4.54

8 621.62

2.3

14 930.59

15.2

1 377.78

1.65

226 744.09

41.25

121 388.34

33.0

57 951.24

59.0

47 404.51

56.80

152 510.48

27.75

72 382.85

19.7

40 648.97

41.4

39 478.66

47.31

74 233.61

13.51

49 005.49

13.3

17 302.27

17.6

7 925.85

9.50

4 808.76

0.87

3 170.81

0.9

853.42

0.9

784.53

0.94

69 424.85

12.63

45 834.68

12.5

16 448.85

16.7

7 141.32

8.56

14 169.29

2.58

10 461.95

2.8

1 537.80

1.6

2 169.54

2.60

262 808.75

47.81

211 336.98

57.4

21 461.12

21.8

30 010.65

35.90

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.00

262 806.40

47.81

211 334.98

57.4

21 461.12

21.8

30 010.30

35.96

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.00

2.35

0.00

2.00

0.0

0.00

0.0

0.35

0.00

2) uzĦēmumiem,
17 272.99
kuriem ierosināta
maksātnespējas lieta
3) privatizējamie
8.09
uzĦēmumi līdz tiesību
saistību pieĦemšanai
4) tiesā iesniegti
iesniegumi par piedziĦu
vai sūdzības par
nodokĜu administrācijas
lēmumiem - līdz
24 929.99
brīdim, kad likumīgā
spēkā stājas tiesas
spriedums vai lēmums
sakarā ar sūdzību
2
no
tiem :

saskaĦā ar norm.
aktiem piedzenamie
reāli piedzenamie:

reāli nepiedzenamie:
1) iestājies piedziĦas
noilgums
2) nav naudas līdzekĜu
un mantas, uz ko vērst
piedziĦu
TermiĦa pagarinājumi
Apturētie parādi - parādi,
kuriem saskaĦā ar likuma "Par
nodokĜiem un nodevām" 29.
pantu tiek pārtraukta
pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma audas
aprēėināšana
t.sk.
1) privatizējamiem
uzĦēmumiem
2) atzītiem par
maksātnespējīgiem
3) sakarā ar
kapitalizāciju
4) sakarā ar bankas
darbības apturēšanu
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ZiĦas par lielākajiem parādniekiem budžetā,
kuru aktuālo parādu kopsummas 2008. gada 31. decembri pārsniedz Ls 300 tūkst.
(Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālo iestāžu, Lielo nodokĜu maksātāju pārvaldes un
Akcīzes preču pārvaldes administrējamie maksājumi)

Nr.
P.k.

NMR kodi

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
40003760559
24056513064
40003645474
40003763358
08125912764
40003151654
25117312667
40103044520
40003749528
47403003934
16106410574

12

50003688121 SIA "ST KOM"

13

44101019690

14

27087713759

15

40003042006

NodokĜu maksātāju
nosaukumi

VID teritoriālās iestādes

3
4
SIA "EKO CELTNIECĪBA" RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
Danengiršs Andrejs
VID RRI Zemgales priekšp.nodaĜa
SIA "WTW-PRO"
RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa
SIA "123 DRUG"
RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa
Agris Krūze
ZRI Jēkabpils nodaĜa
SIA "BENSONS AUTO" RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa
Ăirts Leimanis
VRI Alūksnes nodaĜa
SIA "KONTI"
RRI Latgales priekšp. nodaĜa
SIA "GRUPA MEDIA"
RRI Latgales priekšp. nodaĜa
SIA "TRIĀLS"
LNMP
Tovanceva Rita
VID RRI Rīgas rajona nodaĜa

Launkalnes pagasta
N.ĀboltiĦa zemnieka
saimniecība "STRAUTIĥI"
Armands Beikmanis
AS "RĪGAS
ELEKTROMAŠĪNBŪVES
RŪPNĪCA"
SIA "EUROPEAN
CONSTRUCTION
SYSTEM"
"Thorpe Enterprices LLC"
Aleksejs ViĦičenko
Artūrs KaĜimuĜins
Ruslans Borščs
Sigma Rubīne
Meirāns Andris
SIA "EDVA PLUS"
SIA "PUMKLASS"
Aleksandrs Rudišs
SIA "BISCAY"
SIA "MAVITA"
SIA "DDLL"

RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa

Aktuālo parādu
kopsummas (tūkst. Ls)
5
3 119.76
2 352.89
2 314.70
2 201.94
1 990.94
1 536.36
1 386.52
1 363.42
1 254.60
1 191.92
1 183.95
1 132.81

VRI Valkas nodaĜa
ZRI Aizkraukles nodaĜa

1 043.42
982.40

LNMP
950.30

16

40003669701

RRI Latgales priekšp. nodaĜa

906.10

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

90001032835
17095911641
20078010638
28067711427
30106611828
07017113100
40003390314
40003530374
06026710316
41203012944
40103152124
40003450331

RRI Centra rajona nodaĜa
KRI Ventspils nodaĜa
ZRI Jelgavas nodaĜa
LRI Rēzeknes nodaĜa
VRI Cēsu nodaĜa
RRI Rīgas rajona nodaĜa
VID RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa
VID LRI Daugavpils nodaĜa
RRI Jūrmalas nodaĜa
VID RRI Latgales priekšp. nodaĜa
RRI Latgales priekšp.nodaĜa
RRI Latgales priekšp.nodaĜa

901.86
897.15
894.13
870.37
821.70
726.53
726.36
720.12
713.70
706.39
692.89
673.05

29

40003300683 SIA "ELIOS"

30
31
32

13025710328 Karīna Truhina
RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa
50003137101 SIA, komercfirma "M.V.A." RRI Kurzemes rajona nodaĜa
40003587922 SIA "EUROPEAN
RRI Kurzemes rajona nodaĜa

RRI Centra rajona nodaĜa

660.75
632.26
630.56
604.90
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33

39
40
41
42
43
44
45

11018012784 PoĜina Kubareva
SIA "RERA ELEKTRICAL
41503033201
LIFE"
40003709455 SIA "UMETALS"
40003604160 SIA "ELANDS"
40003273309 SIA "O.R.POINTS"
Rīgas pilsētas SIA firma
40103006092
"GRAND"
49501012725 SIA "NAURĒNI"
21038310542 Tovancevs Dmitrijs
40003744342 SIA "GRAN LATVIJA"
40003679150 SIA "JUROTEKS"
27095711091 Tračums Valdis
12116110710 Stikāns Jānis
41203006473 SIA "VIAN-NEY"

ZRI Jēkabpils nodaĜa
VID RRI Rīgas rajona nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
VID RRI Zemgales priekšp.nodaĜa
RRI Jūrmalas rajona nodaĜa
VID RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
RRI Latgales priekšp.nodaĜa

46

40003377373 SIA "LAPA M"

VRI Limbažu nodaĜa

47
48
49
50

40003607415
10088011029
20117412876
40003446143

RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa
RRI Latgales priekšp.nodaĜa
RRI Jūrmalas nodaĜa
RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa

51

40003054664 SIA "ANASTASIJA"

RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa

52
53
54
55
56

22046110414
40003751522
16036210154
30057811291
14035713068

RRI Centra rajona nodaĜa
VID RRI Zemgales priekšp.nodaĜa
RRI Centra rajona nodaĜa
VRI Cēsu nodaĜa
RRI Kurzemes rajona nodaĜa

57

43603003381

58
59

40003311653
23047012706

60

40003251960

61
62
63
64
65
66

40003496360
40003000248
42403017854
07077213103
40003604279
43603020517

67

42103003075

68
69

42402007187
40003536589

70

41201009460

71

40003361936

72

40003013492

34
35
36
37
38

SIA "DZIMTĀ SĒTA"
Caune Kaspars
Rolands Garoza
SIA "KF Evita"

Aivars Buls
SIA "NAMU FABRIKA"
Junelis Genrihs
Jānis Maizītis
Guntis Ošmucnieks
SIA "ZEMGALES
METĀLS"
SIA "SPĒJA"
Gatis Saknītis
SIA "VALMIERAS
MAIZNIEKS"
SIA "GEOVITA"
AS "PRESES NAMS"
SIA "COLLA-ID"
Zundurs Raimonds
SIA "MULTIMEDIA"
SIA "MAUSS"
SIA "Liepājas
labiekārtošanas sabiedrība"
SIA "GEORGS M"
SIA "ZION R"
Ugāles pagasta zemnieku
saimniecība "DRAVAS"
SIA "BALTIC FARM
SUPPLY CENTER"
AS "VENTSPILS ZIVJU
KONSERVU

RRI Latgales priekšp. nodaĜa
LRI Daugavpils nodaĜa
ZRI Aizkraukles nodaĜa
RRI Zemgales priekšp. nodaĜa
RRI Rīgas rajona nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa

VID ZRI Jelgavas jnodaĜa
RRI Kurzemes rajona nodaĜa
RRI Kurzemes rajona nodaĜa
KRI Valmieras nodaĜa
RRI Jūrmalas nodaĜa
LNMP
LRI Rēzeknes nodaĜa
RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa
ZRI Jelgavas nodaĜa
ZRI Jelgavas nodaĜa
KRI Liepājas nodaĜa
VID LRI Ludzas nodaĜa
VID RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa
KRI Ventspils nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
KRI Ventspils nodaĜa

583.65
578.46
574.96
569.44
564.75
548.63
539.82
538.23
514.45
509.56
508.41
503.69
500.90
495.90
492.86
492.13
487.22
486.38
476.60
473.34
451.09
443.09
441.40
440.91
438.95
435.29
432.90
432.09
430.07
425.72
424.77
417.94
417.69
416.32
395.38
392.74
389.91
384.44
375.90
371.85
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KOMBINĀTS"
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

41503015386 SIA "STILS MET"
40003807953 SIA "SENDORA"
SIA "ANOLI" uzĦēmums
60003277253 "RĪGAS TAUKVIELU
KOMBINĀTS"
40003786863 SIA "GATE SM"
40003483703 SIA "ZELTA VĀRPA 5"
08117311352 Ozols Aldis
SIA"RENEPRINT
53603021001
SERVISS"
12095910670 Guntis RiekstiĦš
04065112651 Ausma Serpovska
27066011846 Veniamins Astahovs
40003546746 SIA "AM GRUPA"
40003202700 SIA"LAIKO"
Laidu pagasta zemnieku
46101013501
saimniecība "KRIEĖI"
40003492528 SIA"STINGERS"
40003569274 SIA "SPACE"
23097111286 Dzintars KalniĦš
18035510744 BalaĦenkovs Vladimirs
40003433295 SIA "Gamma Serviss"
SIA "ALEXANDRIA40003823962 HOTELS&RESORTS &
RESTAURANTS"
40003362289 SIA"SBA BALTIC"
40003347824 SIA "VIKARS UN KO"

LRI Daugavpils nodaĜa
RRI Centra rajona nodaĜa

368.11
367.71

RRI Zemgales priekšp. nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
ZRI Jelgavas nodaĜa
VID RRI Centra rajona nodaĜa
RRI Zemgales rajona nodaĜa
RRI Latgales priekšp. nodaĜa
RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
ZRI Jelgavas nodaĜa
LNMP
KRI Kuldīgas nodaĜa
VRI Cēsu nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
VRI Madonas nodaĜa
RRI ZiemeĜu rajona nodaĜa
RRI Vidzemes priekšp. nodaĜa

367.51
366.26
357.67
353.61
349.26
348.01
344.68
342.45
340.34
334.19
328.21
317.95
314.15
312.78
309.26
309.06

RRI Centra rajona nodaĜa
RRI Latgales priekšp.nodaĜa
RRI Vidzemes priekšp.nodaĜa
KOPĀ:

308.79
304.28
302.34
62 629.20

Valsts pamatbudžeta izdevumiem 2008.gadā kopumā izlietoti 3 897,2 milj. latu jeb par
15.5 % vairāk kā 2007.gadā, bet kas ir par 156,4 milj. latu mazāk nekā plānots.
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2008.gadā ir 3 880,4 milj. latu, kas ir par 521,8
milj. latu vairāk nekā 2007.gadā, bet par 119.8 milj. latu mazāk nekā plānots. Lielāko daĜu
uzturēšanas izdevumos – 33.9 % veido izdevumi subsīdijām un dotācijām 1 324,3 milj. latu
apmērā, tajā skaitā subsīdijas un dotācijas komersantiem – 1 098,9 milj. latu, subsīdijas
komersantiem sabiedriskā transporta nodrošināšanai – 46,8 milj. latu, valsts sociālie pabalsti un
palīdzība naudā – 133,6 milj. latu. Procentu izdevumiem izlietoti 80,7 milj. latu Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība – 153, 5 milj. latu. Uzturēšanas
izdevumu transferti 592.2 milj. latu, lielāko daĜu veido mērėdotācijas pašvaldību budžetiem 434,1
milj. latu.
Kārtējiem izdevumiem izlietoti 1 386,5 milj. latu, kas ir par 158,6 milj. latu vairāk nekā
2007.gadā, bet par 51,5 milj. latu mazāk nekā plānots, tajā skaitā atlīdzībai – 882,7 milj. latu, kas
ir par 118,8 milj. latu vairāk nekā 2007.gadā, bet par 21,1 milj. latu mazāk nekā plānots, precēm
un pakalpojumiem – 503,8 milj. latu, kas ir par 39,6 milj. latu mazāk nekā 2007.gadā, bet par
30,5 milj. latu mazāk nekā plānots.
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Kapitālie izdevumi 2008.gadā ir 347,9 milj. latu, kas ir par 68.9 milj. latu mazāk nekā
2007.gadā un par 36,6 milj. latu mazāk nekā plānots. Lielākā daĜa līdzekĜu – 57.9 % izlietoti
pamatlīdzekĜu iegādei – 201,6 milj. latu, kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai un pārējie kapitālie izdevumi –
78,6 milj. latu ,valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldību
pamatbudžeta – 38,4 milj. latu un nemateriālie ieguldījumi 29,3 milj. latu.
Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar ekonomiskās darbības funkcijas izdevumiem,
kuriem tērēti – 1019,3 milj. latu jeb 28.7 % no valsts pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 243,8
milj. latu vairāk nekā 2007.gadā. Izglītības funkcijas izdevumiem – 656,8 milj. latu jeb 18.5 % no
valsts pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 119,7 milj. latu vairāk nekā 2007.gadā. Vispārējās
valdības dienestu funkcijas izdevumiem – 586,7 milj. latu jeb 16.5 % no valsts pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 58,5 milj. latu vairāk nekā 2007.gadā
Valsts speciālā (sociālās apdrošināšanas) budžeta izpilde 2008.gadā
Speciālā budžeta ieĦēmumi 2008.gadā ir 1 441,1 milj. latu, bet izdevumi ir 1213,8 milj.
latu. Salīdzinot ar 2007.gada atbilstošo periodu ieĦēmumi ir palielinājušies par 149,0 milj. latu
jeb 11.5 %, bet izdevumi šajā pašā posmā ir palielinājušies par 301,4 milj. latu jeb 33.0 %.
2008.gadā speciālā budžeta finansiālais pārpalikums ir 227,3 milj. latu, kas ir par 152,3 milj. latu
mazāk kā 2007.gadā.
Valsts speciālā budžeta ieĦēmumos 2008.gadā iekasēti 98.2 % no Likumā par valsts
budžetu 2008.gadam apstiprinātās gada ieĦēmumu summas. Speciālā budžeta galvenais
ieĦēmumu avots ir valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas, neieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekĜus, veido 97.3 % no visiem sociālās
apdrošināšanas budžeta ieĦēmumiem un ir 1 401,7 milj. latu. Salīdzinot ar 2007.gadu valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas pieauga par 136,8 milj. latu jeb 10.8 %. SaskaĦā ar Valsts
ieĦēmumu dienesta novērtējumu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoma pieaugumu
2008.gada sākumā galvenokārt sekmēja valstī noteiktās minimālās darba algas palielinājums no
120 latiem līdz 160 latiem, un strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.
SaskaĦā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem tautsaimniecībā nodarbināto vidējā bruto darba
samaksa 2008.gadā salīdzinot ar 2007.gadu palielinājusies par 20.4 %. 2008.gada pēdējā
ceturksnī sakarā ar izveidojušos ekonomisko situāciju valstī samazinājās valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu apjoms.
Speciālā budžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2008.gadā ir 22,6 milj. latu. Salīdzinot ar 2007.gadu,
sociālās apdrošināšanas budžeta nenodokĜu ieĦēmumi ir palielinājušies par 12,4 milj. latu, bet
izpilde pret gada plānu palielinājusies par 161.8 %.
Speciālā budžeta ieĦēmumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem 2008.gadā ir 0,08 milj. latu jeb 60 % no apstiprinātā gada plāna.
Transferti no valsts pamatbudžeta ieskaitīti 16,8 milj. latu apmērā.
Valsts speciālā budžeta izdevumiem 2008.gadā izlietoti 1 213,8 milj. latu. Salīdzinot ar
2007.gadu, izdevumi palielinājušies par 301,4 milj. latu jeb 33.03 %, bet attiecīgi pret 2008.gada
plānu izpilde samazinājusies par 0.1 %.
Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi 2008.gadā ir 1 212,3 milj. latu, kas ir par 300,5 milj.
latu jeb 33.0 % vairāk nekā 2007.gadā. Lielāko daĜu no uzturēšanas izdevumiem veido sociālie
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pabalsti 1 192,2 milj. latu apmērā, no kuriem pensijām tērēti 944,2 milj. latu, bet pabalstiem –
245,4 milj. latu.
Kārtējiem izdevumiem izlietoti 16,6 milj. latu, tajā skaitā atlīdzībai – 11,3 milj. latu, (no
tiem atalgojumiem 8,2 milj. latu) precēm un pakalpojumiem – 5,27 milj. latu, procentu
izdevumiem 0,06 milj. latu, starptautiskai sadarbībai 0,01 milj. latu
Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 1 515,7 milj. latu, no kuriem 63.2 % veido izdevumi
nemateriālajiem ieguldījumiem un to izveidošanai un 36.8 % veido pamatlīdzekĜi.
2008.gadā veikta speciālā budžeta aizĦēmumu atmaksas 776 857 tūkst. latu apmērā.
Izdevumu apjoma palielinājumu 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu, galvenokārt,
ietekmējuši:
• 2008.gadā par 184,3 milj. latu vairāk izlietoti līdzekĜi pensiju izmaksām, kas saistīts gan
ar pensijas bāzes apmēra palielināšanos (aptuveni par 15,30 latiem), gan ar 2008.gada aprīĜa
indeksāciju, kā rezultātā pensiju apmērs palielinājās vidēji par 2.9 % jeb 3,42 latiem, gan ar
2007.gada oktobra indeksāciju, kuras rezultātā pensiju apmērs palielinājās vidēji par 9.7 % jeb
11,88 latiem.
• Par 13,0 milj. latu palielinājās izmaksas bezdarbnieku pabalstiem, jo saglabājusies
tendence palielināties bezdarbnieku pabalstu saĦēmēju skaitam, kas 2008.gada decembra mēnesī
sastādīja 37 003 tūkst. Cilvēku. Bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs 146,76 lati savukārt
2007.gada bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs sastādīja Ls 107.17, kas ir par 36.9 % vairāk
nekā iepriekšējā pārskata periodā.
• Par 0,076 milj. latu palielinājās izmaksas pakalpojumiem saistībā ar darba negadījumiem,
kas izskaidrojams ar pakalpojumu saĦēmēju skaita un pakalpojuma vidējā apmēra pieaugumu.
• Par 103,6 milj. latu palielinājās izmaksas slimības, maternitātes, paternitātes un
apbedīšanas pabalstiem apdrošinātās personas nāves gadījumā, kas izskaidrojams ar pabalsta
vidējā apmēra dienā pieaugumu.
Valsts speciālā budžeta līdzekĜi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti Sociālajai
aizsardzībai.
Valsts budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2008.gadā
Valsts budžetā saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi 2008.gadā ir 9,2 milj. latu, kas ir par
0,14 milj. latu jeb 1.0 % vairāk kā 2007.gadā. Lielākās ziedojumu un dāvinājumu summas
2008.gadā saĦēmušas Vides ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija,
attiecīgi 2,6 milj. latu 1,1 milj. latu un 3,3 milj. latu. Lielākie ziedotāji ir ārvalstu juridiskās
personas, t.sk., Kultūras ministrijai Bila un Melindas Geitsu fonda līdzekĜi publisko bibliotēku
attīstības projektam, Vides ministrijai - Europen Environment Agency Reckitt Benckiser
Healtcare (UK) Limited, Danmark og groenlands geologiske undersoegelse, Nigel Press
Associates Ltd
Valsts budžeta saĦemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2008.gadā palielinājies par
4,4 milj. latu jeb 54.3 % un ir 12,5 milj. latu.
Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā uzturēšanās izdevumiem izlietoti 9,8 milj.
latu jeb 78.4 % no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā par atlīdzību 1,04 milj. latu apmērā, par
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precēm un pakalpojumiem 8,5 milj. latu apmērā, subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalstiem Ls
0,33 milj. latu apmērā. Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 2,7 milj. latu jeb 21.6 % no kopējiem
izdevumiem
Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar atpūtas, kultūras un reliăijas funkcijas
izdevumiem, kuriem tērēti 6,9 milj. latu jeb 55.7 % no visiem ziedojumiem un dāvinājumiem,
vides aizsardzībai funkciju izdevumiem – 2,6 milj. latu jeb 20.8 %. izglītības funkcijas
izdevumiem – 1,2 milj. latu jeb 9.9 %
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