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Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču 
kopsavilkumam 

 
 

Vispārējie principi 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
Atbilstoši likumam “Likums par budžetu un finanšu vadību” saĦemti un apkopoti 14 
ministriju un 12 centrālo valsts iestāžu 2010.gada konsolidētie pārskati.  
Valsts budžeta iestāžu gada pārskati sagatavoti atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, 
“Likumam par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 
noteikumiem Nr.777 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” un citiem normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un 
pārskatu sagatavošanas jomā. 
2010.gada pārskati sagatavoti saskaĦā ar valsts budžeta iestāžu darbības turpināšanas, 
uzkrāšanas un piesardzības principu. 
 
 
Valsts kontroles un zvērinātu revidentu atzinumi 
Valsts kontroles atzinumus par 2010.gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību 
saĦēmušas 14 ministrijas un 10 centrālās valsts iestādes. SaskaĦā ar atbilstošiem tiesību 
aktiem 2 centrālās valsts iestādes saĦēmušas zvērinātu revidentu atzinumus.  
Valsts kontroles atzinumus ar iebildēm saĦēmušas 6 ministrijas un 1 centrālā valsts iestāde, 
atzinumus bez iebildēm ar norādītu apstākĜu akcentējumu saĦēmušas 2 ministrijas un 2 
centrālās valsts iestādes, viena ministrija saĦēmusi negatīvu atzinumu, bet pārējās ministrijas 
un centrālās valsts iestādes saĦēmušas atzinumus bez iebildēm. 
 
 
Strukturālās izmaiĦas 
2010.gadā saskaĦā ar Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm, valsts pārvaldes 
funkciju izvērtējumu, valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanu un atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas likumam veiktas valsts pārvaldes strukturālās reformas.  
SaskaĦā ar Ministru kabineta rīkojumu 2010.gada 31.decembrī likvidēta Reăionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrija un tās funkciju pārĦēmēja ir Vides ministrija. 
Iekšlietu ministrijā reorganizēta ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aăentūra un 
izveidota ministrijas pārraudzības iestāde “Veselības un sporta centrs”, likvidēta 
Naturalizācijas pārvalde.  
Izglītības un zinātnes ministrijā ar 2010.gada 1.janvāri reorganizētas (likvidētas) septiĦas 
izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošās valsts aăentūras un to funkcijas pārdalītas 
ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm Izglītības kvalitātes valsts dienestam un 
MurjāĦu sporta ăimnāzijai, nodrošinot reorganizēto (likvidēto) valsts aăentūru īstenoto 
mācību – treniĦu programmu nepārtrauktību un nododot šo uzdevumu attiecīgajām sporta 
federācijām, un piešėirot finanšu līdzekĜus (dotācijas) no valsts budžeta. 
Labklājības ministrija 2010.gadā turpināja labklājības nozares iestāžu darbības un struktūras 
optimizāciju un  deleăēja  funkcijas nevalstiskajam sektoram ( Latvijas Neredzīgo biedrībai, 
Latvijas Nedzirdīgo savienībai, “Nacionālajam rehabilitācijas centram “Vaivari””, Latvijas 
Bērnu fondam). SaskaĦā ar Ministru kabineta rīkojumu ar 2010.gada 1.janvāri reorganizēti 
sociālās aprūpes centri (SAC) – uz 33 ministrijas padotībā esošo SAC bāzes izveidoti pieci 
valsts SAC. SaskaĦā ar labklājības ministra rezolūciju ar 2010.gada 1.aprīli likvidēta valsts 
SAC “Vidzeme” filiāle “Nītaure” un ar 2010.gada 1.jūliju likvidēta valsts SAC “Latgale” 
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filiāle “Istra”. Ar 2010.gada 1.janvāri likvidēta valsts aăentūra “Akadēmisko programmu 
aăentūra”, to pievienojot izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošajai iestādei “Valsts 
izglītības attīstības aăentūra”. Ministrijas padotībā esošās valsts izglītības iestādes – “Sarkanā 
Krusta medicīnas koledža”, “P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža” un “Rīgas 
Medicīnas koledža” nodotas atvasinātām publiskām personām. Ar 2010.gada 1.septembri 
likvidēta ministrijas padotībā esošā valsts izglītības iestāde “Liepājas medicīnas koledža”, 
pievienojot to atvasinātai publiskai personai “Rīgas StradiĦa universitāte”. SaskaĦā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likumu reorganizēta ministrijas padotības iestāde “Bebrenes profesionālā 
vidusskola” un  nodota Ilūkstes novada pašvaldībai. 
Kultūras ministrijā ar 2010.gada 1.janvāri likvidēts Kultūras un radošās industrijas izglītības 
centrs un Muzeju valsts pārvalde, to funkcijas pārĦemot ministrijai. Valsts aăentūra 
“Nacionālais kino centrs” pārveidota par valsts tiešās pārvaldes iestādi, vienlaikus samazinot 
tās funkcijas, un aăentūras struktūrvienība “Rīgas Kinomuzejs” nodota atvasinātai publiskai 
personai “Latvijas Kultūras akadēmija”. Valsts aăentūru “Ārzemju mākslas muzejs”, 
“Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” un “Latvijas Kultūras muzejs “Dauderi”” funkcijas 
un uzskaite ar 2010.gada 1.janvāri integrētas valsts aăentūrā “Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs” atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam. 
Veselības ministrijā saskaĦā ar Ministru kabineta rīkojumu ZāĜu cenu valsts aăentūras 
funkciju pārĦēmējs ir Veselības ekonomikas centrs, savukārt Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aăentūras funkciju pārĦēmējs līgumu slēgšanā par valsts apmaksāto 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ir Veselības norēėinu centrs. 2010.gadā, 
optimizējot valsts pārvaldes iestāžu funkcijas, izveidots vienotais Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests.  
 
Naudas vienība 
Valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkumā par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas 
naudas vienība lats (Ls). Finanšu pārskatos uzrādītie finanšu dati ir noapaĜoti līdz veseliem 
latiem. 
 
 
Konsolidācijas principi 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkumā ir iekĜautas valsts budžeta iestāžu, 
no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu 
bilances. Sagatavojot valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkuma finanšu pārskatu, izslēgti 
pārskatā iekĜauto budžeta iestāžu savstarpējie darījumi. 
 
 

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, kas 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 31.12.2010. 31.12.2009. 

EUR 0.702804 0.702804 
USD 0.535000 0.489000 
DKK 0.094300 0.094400 
GBP 0.824000 0.783000 
SEK 0.078200 0.067800 
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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. 
Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, aprēėināta amortizācija un vērtības 
samazinājums. Nemateriālo ieguldījumu vērtība amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, 
pielietojot lineāro metodi. Nemateriālie ieguldījumi valsts budžeta iestāžu bilancēs norādīti 
neto vērtībā, no to sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto amortizāciju, vērtības samazinājumu 
un nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa maksājumiem par nemateriālajiem ieguldījumiem 
izveidotos uzkrājumus. 

 
PamatlīdzekĜi 
PamatlīdzekĜu sastāvā ir uzskaitīti ilgtermiĦa materiāli lietiskie aktīvi, kuri pārsvarā paredzēti 
valsts iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai.  
PamatlīdzekĜi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, aprēėināts nolietojums un vērtības 
samazinājums. PamatlīdzekĜi valsts iestāžu bilancēs norādīti to atlikušajā vērtībā, no 
sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu, vērtības samazinājumu un nedrošiem 
(šaubīgiem) avansa maksājumiem par pamatlīdzekĜiem izveidotos uzkrājumus. 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”. PamatlīdzekĜu vērtības samazinājums aprēėināts, izvērtējot 
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” noteiktās pazīmes un pielietojot atbilstošas vērtības 
samazinājuma aprēėinu metodes. 
2010.gadā valsts budžeta iestādes aktīvus sākotnēji uzskaitījušas kā pamatlīdzekĜus vai 
inventāru atbilstoši paredzētā lietošanas laika ilgumam un vērtības kritērijiem, kas noteikti 
iestāžu grāmatvedības politikās saskaĦā ar normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju 
jomā noteiktajām prasībām. 
Zemei, bioloăiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekĜiem, bibliotēku fondiem, 
mākslas priekšmetiem un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojumu nerēėina. 
2010.gadā normatīvajos aktos noteikta uzskaite kapitālsabiedrībām turējumā nodotajiem 
valsts vai pašvaldību nekustamajiem īpašumiem. Kapitālsabiedrībām turējumā nodotie 
pamatlīdzekĜi uzskaitīti atsevišėos kontos pamatlīdzekĜu kontu grupā. Kapitālsabiedrību 
veiktie ieguldījumi turējumā saĦemtajos pamatlīdzekĜos netiek iekĜauti pamatlīdzekĜu vērtībā 
un norādīti valsts iestāžu bilancē. 
Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie pamatlīdzekĜi izslēgti no uzskaites, atzīstot attiecīgos 
izdevumus. 
Atsavināšanai paredzētie pamatlīdzekĜi uzskaitīti apgrozāmo līdzekĜu sastāvā to atlikušajā 
vērtībā. Nomātie pamatlīdzekĜi uzrādīti zembilancē. Nomas maksājumi atzīti izdevumos 
saskaĦā ar uzkrāšanas principu. 
Budžeta iestādes līdz 2010.gada 31.decembrim saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 



FMInf_300611_vb.bil.sk; Latvijas Republikas 2010.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem; 2.sējums 

10

uzskaiti” veica zemes, izĦemot iegādātās zemes, pārvērtēšana pēc kadastrālās vērtības uz 
2010.gada 1.novembri.  
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikta muzeju krājumu uzskaite. 2010.gadā vairākas 
budžeta iestādes uzsākušas muzeju krājumu novērtēšanu un atzīšanu uzskaitē. 
 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi un aizdevumi 
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā ir 46% valsts budžeta iestāžu. 
Valsts ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi kapitālsabiedrībās ir uzskaitīti pēc izmaksu un pašu 
kapitāla metodēm.  
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. 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā uzrādīti arī ilgtermiĦa aizdevumi un samaksātie avansi 
par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi valsts budžeta iestāžu 
bilancēs norādīti neto vērtībā, no to sākotnējās vērtības atskaitot aprēėināto vērtības 
samazinājumu, nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa maksājumiem par finanšu ieguldījumiem un 
nedrošajiem ilgtermiĦa parādiem izveidotos uzkrājumus. 
 
 
Krājumi 
Krājumos galvenokārt norādīti ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiĦa aktīvi, kas 
paredzēti to darbības nodrošināšanai, atsavināšanai vai materiālu un izejvielu veidā paredzēti 
izlietot iestāžu saimnieciskās darbības procesos. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai 
paredzētie ilgtermiĦa ieguldījumi, lauksaimniecības krājumi, valsts stratēăiskās rezerves un 
speciālais militārais inventārs. 
Valsts budžeta iestāžu krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā un to novērtēšanai 
piemērota “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metode. Krājumu vērtība samazināta bojātiem 
un novecojušiem krājumiem. Ja krājumu pārdošanas cena ir kĜuvusi zemāka par to iegādes 
vērtību, krājumi uzskaitīti neto pārdošanas vērtībā, norakstot izdevumos starpību. Pārsvarā 
krājumu vērtība atzīta izdevumos periodā, kurā tie nodoti lietošanā, atsavināti vai pārcelti. 
Kurināmā, degvielas un smērvielu vērtība atzīta izdevumos atbilstoši faktiskai izlietošanai. 
Lauksaimniecības krājumi novērtēti iegādes vērtībā vai ražošanas pašizmaksā, atzīstot 
izdevumus vienlaicīgi ar ieĦēmumu gūšanu, atsavināšanu vai likvidāciju. 
Speciālais militārais inventārs krājumu sastāvā uzskaitīts un norakstīts atbilstoši Ministru 
kabineta Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra instrukcijai Nr.13 “Speciālā militārā 
inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība”. Speciālo militāro inventāru uzskaita 
Aizsardzības ministrija un Tieslietu ministrija. 
 
 
Debitori (norēėini par prasībām) 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes prasību grupā uzrāda visus norēėinus ar debitoriem –
juridiskām un fiziskām personām, pret kurām iestādei radušās īstermiĦa prasības, kas 
nomaksājamas viena gada laikā.  
Prasību atlikumi gada beigās saskaĦoti, noformējot un apstiprinot savstarpējo norēėinu 
salīdzināšanas aktus. Prasību pret valsts un pašvaldību budžeta iestādēm atlikumi gada beigās 
saskaĦoti elektroniski Valsts kases informācijas sistēmā “Valsts budžeta un pašvaldību 



FMInf_300611_vb.bil.sk; Latvijas Republikas 2010.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem; 2.sējums 

11

budžeta pārskati” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 
“Gada pārskata sagatavošanas kārtība” noteiktajam. 
Prasības bilancē norādītas neto vērtībā, kas aprēėināta, no prasību uzskaites vērtības atskaitot 
nedrošajām (šaubīgajām) prasībām izveidotos uzkrājumus. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem uzkrājumi nedrošām (šaubīgām) 
prasībām veidoti atbilstoši prasību apmaksas vai izpildes kavējuma dienu skaitam 
proporcionāli no parādu vērtības. Atsevišėos gadījumos uzkrājumi izveidoti apšaubāmās 
summas apmērā – ja pastāv strīds par prasību apmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts 
avansa maksājums, pret debitoru ierosināta lieta par maksātnespēju, kā arī citos gadījumos, 
kad ir pamatots iemesls apšaubīt prasības atgūšanu. Izveidoto uzkrājumu vērtība iekĜauta 
pārskata perioda izdevumos. 
50% ministriju un centrālo valsts iestāžu uzkrājumi nedrošām prasībām nav veidoti. 
 
 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
Nākamo periodu izdevumos uzrādītas valsts iestāžu 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 
iestāde ir saĦēmusi pakalpojumus vai preces. Avansu par pakalpojumiem vērtība bilancē 
norādīta neto vērtībā, kas aprēėināta, no avansu vērtības atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) 
avansiem izveidotos uzkrājumus. 
SaĦemtie rēėini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādīti kā zembilances saistības. 
 
 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumos uzrādīti valsts 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 un kuri pārklasificēti par 
īstermiĦa ieguldījumiem.  
Avansu maksājumi par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem bilancē norādīti neto vērtībā, 
atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) avansiem par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem izveidotos 
uzkrājumus. 
 
 
Naudas līdzekĜi 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekĜus veido nauda kasēs un norēėinu kontos 
Valsts kasē un kredītiestādēs. 
 
 
Pašu kapitāls 
Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāls sastāv no rezervēm un budžeta izpildes rezultātiem. 
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs uzskaitīts iepriekšējos periodos ilgtermiĦa 
aktīvu pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības palielinājums. 
Pārējās rezerves atzītas, ja valsts finanšu ieguldījumi novērtēti saskaĦā ar pašu kapitāla metodi 
un kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir bijušas izmaiĦas, kuras nav norādītas šīs 
kapitālsabiedrības peĜĦas un zaudējumu aprēėinā. 
2010.gadā ministrijas Ħēmušas uzskaitē līdz šim neuzskaitītās mežaudzes un to vērtībā 
palielinātas pārējās rezerves. 
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Uzkrājumi 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes uzkrājumu sastāvā atzinušas uzkrājumus 
paredzamajām saistībām saskaĦā ar uzkrāšanas principu un atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto 
grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem. 
Uzkrājumi ir paredzēti valsts iestāžu 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. 
 
 
Kreditori (norēėini par saistībām) 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes kreditoru grupā uzrādījušas pašreizējās saistības 
(pienākumus), kas radušās pagātnes notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta 
iestādei vajadzēs lietot tās resursus.  
Bilancē atsevišėi norādītas ilgtermiĦa un īstermiĦa saistības. 
Kreditoru parādu (saistību) atlikumi gada beigās saskaĦoti, noformējot un apstiprinot 
savstarpējo norēėinu salīdzināšanas aktus. Saistību pret valsts un pašvaldību budžeta iestādēm 
atlikumi gada beigās saskaĦoti elektroniski Valsts kases informācijas sistēmā “Valsts budžeta 
un pašvaldību budžeta pārskati” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 
noteikumos Nr.777 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” noteiktajam. 
 
 
Uzkrātās saistības  
Valsts iestāžu 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 iestāžu iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu. 
Uzkrātās saistības izveidotas arī valsts budžeta iestāžu pārskata perioda izdevumiem, par 
kuriem attaisnojuma dokuments līdz pārskata sagatavošanai nav saĦemts. 
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaĜinājumiem ministrijas un centrālās valsts iestādes 
aprēėinājušas katram iestādes darbiniekam, pamatojoties uz kopējo pienākošos, bet pārskata 
periodā neizmantoto atvaĜinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba 
atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, un pieskaitot attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas. 
Valsts pensiju speciālais budžets atzīst un uzkrāj saistības iemaksām valsts fondēto pensiju 
shēmā. 
 
 
Nākamo periodu ieĦēmumi 
Nākamo periodu ieĦēmumos ministrijas un centrālās valsts iestādes uzskaitījušas saĦemto 
ārvalstu finanšu palīdzību, tai skaitā 2010.gadā apgūtos Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 
struktūrfondu līdzekĜus, kā arī saĦemtos ziedojumus un dāvinājumus, ja ir spēkā Ministru 
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 “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. 
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IeĦēmumi  
Valsts iestāžu ieĦēmumi uzrādīti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra 
noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju”. 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu 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. Nākamo periodu ieĦēmumos uzskaitītie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜi 
ieĦēmumos atzīti vienlaikus ar izdevumiem, par šo vērtību palielinot ieĦēmumus un 
samazinot nākamo periodu ieĦēmumus. 
Valsts speciālā budžeta transferta ieĦēmumus no valsts pamatbudžeta dotācijas atzīst 
transferta pārskaitījuma saĦemšanas dienā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” noteiktajam. 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. 
Soda naudu, līgumsodu un nokavējuma naudas ieĦēmumi atzīti naudas saĦemšanas dienā. 
SaĦemtie ziedojumi un dāvinājumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot ieĦēmumus 
dāvinājumu un ziedojumu novērtētajā vērtībā. 
 
 
Izdevumi 
Ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta izdevumi ir uzrādīti atbilstoši 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”. 
Valsts iestāžu izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no 
naudas samaksas. 

 
 

Paskaidrojumi bilances posteĦiem 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma pārskata periodā samazinājusies par Ls (10 140 025). 

 

Rādītāji 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata 

perioda sākumā 
IzmaiĦas 

(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi - kopā  61 828 528 71 968 553 -10 140 025 

Attīstības pasākumi un programmas 134 270 299 084 -164 814 

Licences koncesijas, patenti, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības 

41 860 167 55 268 117 -13 407 950 
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Pārējie nemateriālie ieguldījumi 5 817 876 6 235 248 -417 372 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 12 321 864 9 370 845 2 951 019 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem 

1 694 351 795 259 899 092 

 
Nemateriālo ieguldījumu samazinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Licences 
koncesijas, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības” samazinājums par Ls (13 407 950). 
Lielākais samazinājums veidojies Vides ministrijai, nemateriālajiem ieguldījumiem 
samazinoties par Ls (7 929 688), pārskata gadā sākotnēji atzītas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vienības (noteiktā daudzuma vienības) par Ls 5 271 030 un pārvietotas uz krājumiem 
atsavināšanai par Ls 13 353 276. 
 
 
PamatlīdzekĜi  
PamatlīdzekĜu kopsumma pārskata periodā samazinājusies par Ls (353 794 044). 
 

Rādītāji 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

IzmaiĦas 
(+,-) 

PamatlīdzekĜi - kopā  3 609 896 403 3 963 690 447 -353 794 044 

Zeme, ēkas un būves - kopā 2 220 563 952 2 964 064 254 -743 500 302 

Dzīvojamās ēkas 21 616 191 23 569 888 -1 953 697 

Nedzīvojamās ēkas  306 049 926 308 747 628 -2 697 702 

Transporta būves 1 434 882 151 1 592 754 097 -157 871 946 

Inženierbūves 28 273 964 31 269 005 -2 995 041 

Zeme 419 547 131 998 684 626 -579 137 495 

Pārējais nekustamais īpašums 10 194 589 9 039 010 1 155 579 

Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas 56 824 611 63 556 664 -6 732 053 

Pārējie pamatlīdzekĜi - kopā  153 203 178 161 043 307 -7 840 129 

TransportlīdzekĜi 48 718 497 53 193 670 -4 475 173 

Saimniecības pamatlīdzekĜi 18 236 640 20 896 815 -2 660 175 

Bibliotēku fondi 17 087 249 16 178 064 909 185 

     Izklaides, literārie un mākslas 
oriăināldarbi 

649 252 458 076 191 176 

     DārgakmeĦi un dārgmetālu izstrādājumi 21 924 21 721 203 

Antīkie un citi kultūras un mākslas 
priekšmeti 

10 048 413 3 837 304 6 211 109 

Iepriekš neklasificētie pārējie 
pamatlīdzekĜi 

58 441 203 66 457 657 -8 016 454 

PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība  

147 017 728 95 721 235 51 296 493 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 
nekustamie īpašumi 

331 698 516 x 331 698 516 

     Turējumā nodotā valsts un pašvaldību   
zeme 

271 777 068 x 271 777 068  

     Turējumā nodotās valsts un pašvaldību 59 790 150 x 59 790 150  
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Rādītāji 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

IzmaiĦas 
(+,-) 

ēkas un būves 

     Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 
citi nekustamie īpašumi 

131 298 x 131 298 

Bioloăiskie un pazemes aktīvi 638 315 960 638 361 913 -45 953 

IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekĜos 

18 174 291 12 938 477 5 235 814 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem 44 098 167 28 004 597 16 093 570 

 
SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un 45.panta pirmo 
daĜu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 
2.punktu un atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem valstij piekrītošās dzīvojamās mājas kopā 
ar valstij piekrītošajiem zemes gabaliem nodotas attiecīgo administratīvo teritoriju pašvaldību 
īpašumā, saglabātas valsts īpašumā vai iegādātas no jauna. 2010.gadā ministrijas un centrālās 
valsts iestādes turpinājušas apzināt un reăistrēt valsts īpašumā esošos nekustamos īpašumus. 
 
Bilances posteĦa “Zeme, ēkas un būves” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu kopējā 
vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (743 500 302). Ievērojamu samazinājuma daĜu veido 
bilances posteĦa “Zeme” samazinājums par Ls (579 137 495), galvenokārt Zemkopības 
ministrijai veicot pamatlīdzekĜu pārvietošanu starp kontiem un atsevišėi nodalot SIA 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” turējumā nodotos nekustamos īpašumus Ls 
(214 454 250) vērtībā.  
Samazinājumu ietekmēja arī zemes pārvērtēšana atbilstoši kadastrālajai vērtībai uz 2010.gada 
1.novembri. Nozīmīgākās izmaiĦas bijušas Satiksmes ministrijai (samazinājums Ls 
(15 522 644) vērtībā), Tieslietu ministrijai (samazinājums Ls (4 568 359) vērtībā) un Vides 
ministrijai (palielinājums Ls 24 042 254 vērtībā). 
Satiksmes ministrijai zemes, ēku un būvju vērtības izmaiĦas ietekmēja veiktās korekcijas 
zemju uzskaitē atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem “Par zemes vienību piederību vai 
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai 
valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aăentūra” personā”. Pēc valsts ceĜu rekonstrukcijas to 
vērtība palielinājusies par Ls 12 466 460, savukārt pašvaldībām nodoti autoceĜi Ls 14 514 107 
vērtībā. 
 
Pārskata gadā Satiksmes ministrija Ls 2 916 182 vērtībā un Kultūras ministrija Ls 
5 5 573 908 vērtībā atzinusi uzskaitē muzeju krājumus, uzkaitot tos līdzīgu pamatlīdzekĜu 
kontos. Muzeja krājuma sastāvā esošos pārējos aktīvus iestādes Ħēmušas uzskaitē saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.956 “Noteikumu par Nacionālo 
muzeja krājumu” un Kultūras ministrijas 2010.gada 29.oktobra kārtību Nr. INA-48 “Kultūras 
ministrijas padotībā esošo iestāžu muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites 
kārtība”. 
 
Bilances posteĦa “PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” kopējā vērtība 
2010.gadā palielinājusies par Ls 51 296 493. Palielinājums galvenokārt veidojies Kultūras 
ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta realizācijas rezultātā par Ls 
24 440 894, Satiksmes ministrijai autoceĜu būvniecības rezultātā par Ls 32 372 036, 
Izglītības un zinātnes ministrijai par Ls 3 565 353 saistībā ar mācību iestāžu ēku renovāciju, 
bet Veselības ministrijai šī posteĦa vērtība ir samazinājusies par Ls (3 379 026), nododot 
ekspluatācijā Nacionālās references laboratoriju. 
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Bilances postenis “Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi” izveidots 
2010.gadā un tajā uzskaitīti pamatlīdzekĜi kopējā vērtībā Ls 331 698 516, kuru galvenokārt 
veido Finanšu ministrijas sākotnēji atzītais nekustamais īpašums Ls 92 909 994 vērtībā, kas 
nodots turējumā VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Zemkopības ministrijas no valsts SIA 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārĦemtās valsts nozīmes meliorācijas sistēmas 
un meliorācijas sistēmu objekti Ls 26 027 011 vērtībā un no citiem kontiem pārvietotie 
pamatlīdzekĜi Ls 215 367 187 vērtībā. Satiksmes ministrijai šajā postenī ir uzskaitītas ēkas 
un zeme, kas nodotas turējumā VAS “Latvijas dzelzceĜš” un VAS “Latvijas Valsts ceĜi” Ls 
6 741 330 vērtībā. 
 
Bilances posteĦa “Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem” kopējā vērtība 2010.gadā 
palielinājusies par Ls 16 093 570. Aizsardzības ministrijai izveidojies palielinājums par Ls 
11 802 199, galvenokārt pārklasificējot avansa maksājumus no bilances posteĦa “Nākamo 
periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem” Ls 9 893 833 vērtībā. 
 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi  
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par 
Ls 363 243 123. 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, ministrijas ar Ministru 
kabineta rīkojumiem iegulda valsts nekustamos īpašumus valsts akciju sabiedrībās un 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumus komercsabiedrībās. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā pārskata periodā galvenokārt palielinājusies līdzdalība 
radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā Ls 226 063 094 vērtībā. Finanšu ministrijai līdzdalība 
palielinājusies par Ls 126 390 400, kuru pārsvarā veido ieguldījums VAS “Latvijas hipotēku 
un zemes banka” Ls 43 290 000 vērtībā un pamatkapitāla palielināšana par Ls 70 280 400. 
Izglītības un zinātnes ministrija palielinājusi līdzdalības vērtību par Ls 2 101 301, t.sk. SIA 
“Rīgas Juridiskā augstskola” un SIA LUNIA. Satiksmes ministrijai līdzdalības vērtība 
pieaugusi par Ls  66 452 655, t.sk.: pamatkapitāla palielināšana Ls 45 000 000 apmērā VAS 
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”; mantiskais ieguldījums VAS “Latvijas Valsts 
ceĜi” Ls 15 100 vērtībā; pamatkapitāla palielināšana VAS “Latvijas gaisa satiksme” Ls 
10 000 000 vērtībā; pamatkapitāla palielināšana VAS “CeĜu satiksmes drošības direkcija” Ls 
7 079 320 vērtībā. Ekonomikas ministrijai līdzdalība pieaugusi Ls 10 998 560 vērtībā, t.sk., 
VAS “Privatizācijas aăentūra” kapitāldaĜu palielinājums par Ls 5 000 000;  AS “Latvenergo” 
pamatkapitāla palielinājums par Ls 5 890 360. Vides ministrijai līdzdalība palielinājusies par 
Ls 12 225 918, galvenokārt par SIA “Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” 
pamatkapitāla palielinājumu Ls 12 212 700 vērtībā. Zemkopības ministrija pārskata gadā 
veikusi mantiskos ieguldījumus VAS “Lauku attīstības fonds” Ls 7 000 000 vērtībā. 
 
IlgtermiĦa aizdevumi 2010.gadā samazinājušies Ls (1 126 693) vērtībā par Izglītības un 
zinātnes ministrijas ilgtermiĦa aizdevumu studiju un studējošos kreditēšanai samazinājumu. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā pārskata periodā būtiski pieaugusi bilances posteĦa 
“Pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi” vērtība par Ls 138 178 873, galvenokārt palielinoties 
valsts fondēto pensiju shēmas līdzekĜiem par Ls 124 203 897 Labklājības ministrijai. 
Finanšu ministrijas pārējie finanšu ieguldījumi palielinājušies Ls 15 411 754 vērtībā valūtas 
kursa svārstību ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātā. 
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Krājumi 
Krājumu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par Ls 65 899 738. 
 

Rādītāji 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata 

perioda sākumā 
IzmaiĦas 

(+,-) 

Krājumi kopā ar avansa maksājumiem 332 467 183 266 567 445 65 899 738 

Avansa maksājumi par krājumiem 44 093 510 38 435 768 5 657 742 

Izejvielas un materiāli  23 478 594 22 117 526 1 361 068 

Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem 
mērėiem 

639 260 742 027 -102 767 

Pārtikas produkti 401 666 281 061 120 605 

Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli 3 171 000 3 799 022 -628 022 

Saimniecības materiāli un kancelejas 
piederumi 

3 951 437 4 369 648 -418 211 

Kurināmais, degviela, smērvielas 3 861 078 2 137 535 1 723 543 

Mašīnu iekārtas un rezerves daĜas 6 736 650 6 166 922 569 728 

Pārējie materiāli 4 717 503 4 621 311 96 192 

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 425 300 886 210 -460 910 

Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 
atsavināšanai 

87 608 789 32 666 664 54 942 125 

Gatavie ražojumi 2 082 283 2 088 277 -5 994 

Krājumi un ilgtermiĦa ieguldījumi 
atsavināšanai 

85 513 260 30 566 134 54 947 126 

Gatavie pasūtījumi 13 246 12 253 993 

Lauksaimniecības krājumi  412 052 406 353 5 699 

Darba un produktīvie dzīvnieki 147 766 180 196 -32 430 

Lopbarība un sēklas 259 278 218 700 40 578 

Pārējie lauksaimniecības krājumi 5 008 7 457 -2 449 

Stratēăiskās rezerves 8 663 357 4 885 738 3 777 619 

Inventārs  16 540 421 16 107 574 432 847 

Ātri nolietojamais inventārs 3 652 163 5 245 635 -1 593 472 

Apăērbi, apavi, veĜa un gultas piederumi 11 295 456 10 861 939 433 517 

    Pārējais inventārs 1 592 802 x 1 592 802 

Speciālais militārais inventārs un speciālā 
militārā inventāra izveidošana 

151 245 160 151 061 612 183 548 

Speciālais militārais inventārs 151 204 707 148 105 432 3 099 275 

Speciālā militārā inventāra izveidošana 40 453 2 956 180 -2 915 727 

 
Krājumu kopējā vērtība palielinājusies galvenokārt par bilances posteĦa “Krājumi un 
ilgtermiĦa ieguldījumi atsavināšanai” pieaugumu par Ls 54 947 126. Nozīmīgākais 
palielinājums pārskata gadā bijis Vides ministrijai par Ls 65 430 623, kas saistīts ar 
siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienības) pieĦemšanu uzskaitē Ls 
112 448 640 vērtībā. 
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Bilances posteĦa “Krājumi un ilgtermiĦa ieguldījumi atsavināšanai” vērtība samazinājusies 
Satiksmes ministrijai par Ls (2 822 845), veicot zemes, t.sk. atsavināšanai nodotās zemes, 
pārvērtēšanu atbilstoši kadastra vērtībai, un Ekonomikas ministrijai par Ls (3 592 098). 
Krājumu sastāvā iegrāmatota atsavināšanai paredzēta kustamā manta, kas saistīta ar Latvijas 
Republikas dalību Starptautiskajā izstādē “World EXPO 2010” Šanhajā, par summu Ls 
1 712 784 saskaĦā ar Ekonomikas ministrijas rīkojumiem.  
Satiksmes ministrijai saskaĦā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju” postenī “Krājumi un ilgtermiĦa ieguldījumi atsavināšanai” uzskaitīta zeme Ls 
10 131 959 vērtībā, kura nodota valdījumā VAS “Privatizācijas aăentūra” privatizācijas 
veikšanai. 
 
Bilances posteĦa “Stratēăiskās rezerves” kopējā vērtība pārskata gadā palielinājusies par Ls 
3 777 619, kuru galvenokārt ietekmē palielinājums Iekšlietu ministrijai par Ls 3 814 468, 
kas saistīts ar krājumu pārvietošanu starp krājumu kontu grupas līmeĦiem (no “Gatavie 
ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai”), un samazinājums Ekonomikas ministrijai 
par Ls (1 713 395), bez atlīdzības nododot naftas produktu drošības rezerves atbilstoši Valsts 
un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam, Ministru kabineta noteikumiem un Ministru 
kabineta rīkojumam. 
 
Bilances postenis “Avansa maksājumi par krājumiem” 2010.gadā palielinājies par 
Ls 5 657 742, t.sk. Aizsardzības ministrijai palielinājums par Ls 3 885 697 un Reăionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Ls 1 294 734 vērtībā, no kuriem Ls 1 293 829 ir 
Valsts reăionālās attīstības aăentūras veiktie avansa maksājumi SIA “Latturs” par autobusu 
iegādi pašvaldībām. 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
Nākamo periodu izdevumu kopējā vērtība pārskata gadā palielinājusies Ls 136 526 091 
vērtībā, galvenokārt  ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem 
pasākumiem, t.sk., Ekonomikas ministrijai par Ls 14 983 382, Finanšu ministrijai par Ls 
6 627 967, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 29 550 539 vērtībā – par projektu 
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos” Ls 
4 267 915, avansa maksājumiem zinātniskajiem līgumiem Ls 1 206 549 un struktūrfondu 
ESF/ERAF 2007.-2013.gada projektu avansu maksājumiem pašvaldībām, nefinanšu 
komersantiem un biedrībām Ls 20 408 497, Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai par Ls 5 593 966, kuru veido izmaksātie avansi pašvaldībām Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) un Eiropas Reăionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātēs, Satiksmes ministrijai 
par Ls 53 718 442, galvenokārt par avansa maksājumiem ES struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda finansētiem projektiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros. Pārskata perioda 
beigās nākamo periodu izdevumu sastāvā ir uzrādītas neapgūtās komercsabiedrībām 
izmaksātās subsīdijas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai Ls 1 357 084 apmērā; valsts 
kapitālsabiedrībām izmaksātās dotācijas valsts deleăēto funkciju izpildei Ls 2 292 707 
apmērā; pašvaldībām izmaksātās mērėdotācijas valsts autoceĜu uzturēšanai Ls 5 866 199 
apmērā; pašvaldībām izmaksātās mērėdotācijas pasažieru pārvadājumu pilsētās 
nodrošināšanai Ls 4 864 apmērā. 
 
 
Debitori (norēėini par prasībām) 
Debitoru (prasību) kopsumma valsts budžeta iestādēm pārskata periodā samazinājusies Ls 
(53 593 381) vērtībā. Labklājības ministrijai samazinājušies uzkrātie ieĦēmumi par Ls 
(35 662 954), galvenokārt aprēėināto procentu vērtībā par speciālo budžetu līdzekĜu atlikumu 
izmantošanu un ieguldīšanu termiĦnoguldījumos. 
Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiĦām sniegta gada pārskata 3.pielikumā. 
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ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
Pārskata periodā valsts īstermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma samazinājusies Ls (641 460) 
vērtībā, t.sk., Izglītības un zinātnes ministrijai samazinājums par Ls (291 279), palielinoties 
uzkrājumiem nedrošiem studiju kredītiem un prasībām par kredītam pielīdzinātām 
stipendijām. 
Detalizēta informācija par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem sniegta gada pārskata 
11.pielikumā. 
 
 
Naudas līdzekĜi  
Naudas līdzekĜu atlikumu kopsumma valsts budžeta iestādēm pārskata perioda beigās 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājusies par Ls (293 560 052), t.sk. speciālā budžeta 
līdzekĜi par Ls (335 713 530), pārsvarā samazinoties speciālā budžeta līdzekĜu 
noguldījumiem. 
No kopējiem naudas līdzekĜu atlikumiem Ls 20 029 317 jeb 3,72 %  naudas līdzekĜu atrodas 
komerciestādēs, t.sk., no valsts budžeta daĜēji finansētām atvasinātām publiskām personām un 
budžeta nefinansētām iestādēm. 
Ekonomikas ministrijai naudas līdzekĜu atlikumu komercbankā uz pārskata perioda beigām 
Ls 131 771 veido naudas līdzekĜi Latvijas Paviljona izstādē EXPO 2010 norēėinu kontā Ėīnā 
Communications bankā projekta World Expo pārskaitījumiem. 
Detalizēta informācija par naudas līdzekĜu izvietojumu sniegta gada pārskata 16.pielikumā. 
 
 
Pašu kapitāls  
Pašu kapitāla kopsumma valsts budžeta iestādēm pārskata periodā samazinājusies Ls 
(209 100 924) vērtībā, galvenokārt samazinoties bilances posteĦa “Pārskata gada budžeta 
izpildes rezultāts” vērtībai par Ls (553 675 999). 
 
Bilances posteĦa “IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves” kopējā vērtība pārskata 
periodā samazinājusies par Ls (15 618 847) pēc zemes pārvērtēšanas kadastrālajā vērtībā. 
 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir Ls (193 433 919). 
Negatīvs budžeta izpildes rezultāts ir 42 % valsts iestāžu. Lielākie negatīvie budžeta izpildes 
rezultāti ir Satiksmes ministrijai Ls (390 347 576) un Labklājības ministrijai Ls 
(314 941 459), kuru galvenokārt veido speciālā budžeta izpildes rezultāts. 
Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiĦām sniegta gada pārskata 7.pielikumā. 
 
 
Uzkrājumi 
Uzkrājumu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par Ls 772 652. Labklājības 
ministrijai pārskata gadā izveidoti uzkrājumi Ls 101 038 vērtībā paredzamajām saistībām par 
tiesā iesniegto prasību. Iekšlietu ministrijai uzkrājumi samazinājušies par Ls (207 829), 
izveidotie uzkrājumi paredzēti tiesvedībā esošajām civillietām, kurās pieĦemts pirmās un 
otrās instances tiesas spriedums “Talsu traăēdijas” lietās. Kultūras ministrijai pārskata gadā 
izveidoti uzkrājumi Ls 587 806 vērtībā. Uzkrājums izveidots SIA “Jaunrīgas attīstības 
uzĦēmums” iesniegtajai prasībai tiesā par zaudējumu atlīdzināšu par Laikmetīgās mākslas 
muzeja metu un detālplānojuma izstrādi un Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcijas tiesvedības procesam par “Vārnu” kalēju māju īpašuma tiesībām. 
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Kreditori (norēėini par saistībām) 
Kreditoru (saistību) kopsumma valsts budžeta iestādēm pārskata periodā palielinājusies par 
Ls 62 268 262, galvenokārt palielinoties bilances postenim “Pārējās ilgtermiĦa saistības” par 
Ls 133 273 230, t.sk., Labklājības ministrijai pārējās ilgtermiĦa saistības palielinājušās Ls 
124 194 781 vērtībā par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku ieguldījumu plāniem, kas 
nodoti pensiju shēmu līdzekĜu pārvaldītāju rīcībā, Kultūras ministrijai – par Ls 2 236 921, 
t.sk., saistības par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta īstenošanu, Finanšu 
ministrijai – par Ls 12 193 598, kuru veido ilgtermiĦa saistību pieaugums Valsts kasei pret 
starptautiskajām finanšu institūcijām valūtas kursa svārstību rezultātā, Izglītības un zinātnes 
ministrijai – par Ls 2 110 870 Latvijas Universitātes overdrafta rezultātā, Zemkopības 
ministrijai – par Ls 4 775 167, galvenokārt pieaugot ilgtermiĦa saistībām par struktūrfondu 
projektiem.  
Satiksmes ministrijai pārskata gadā ilgtermiĦa saistības samazinājušās par Ls (11 241 778), 
galvenokārt samazinoties ilgtermiĦa saistībām par ES piešėirto Kohēzijas fonda projektu 
finansējumu Ls (7 227 520) vērtībā un par pārējiem ES finansētajiem projektiem Ls 
(4 590 683) vērtībā. Nozīmīgākās izmaiĦas šajā postenī saistītas ar Kohēzijas fonda projektu 
aktivitāšu beigšanos pārskata gadā. Vides ministrijai ilgtermiĦa saistības samazinājušās par 
Ls (2 150 870), t.sk., samazinājums par ES piešėirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu 
par Ls (2 094 905). Veselības ministrijai ilgtermiĦa saistības samazinājušās par Ls 
(1 197 062), samazinoties ilgtermiĦa aizĦēmumiem par Ls (1 197 156). 
 
Kreditoru (saistību) kopsummas samazinājumu ietekmē arī bilances posteĦa “ĪstermiĦa 
uzkrātās saistības” samazinājums par Ls (49 722 028), galvenokārt Labklājības ministrijai 
Ls (64 220 767) vērtībā, t.sk., par maksājumiem no valsts pensiju speciālā budžeta valsts 
fondēto pensiju shēmai par saĦemtajām iemaksām. Nozīmīgākais palielinājums ir Finanšu 
ministrijai par Ls 2 271 738 un Veselības ministrijai par Ls 13 936 294. 
 
Satiksmes ministrijai bilances postenī „ĪstermiĦa uzkrātās saistības” uzskaitītas saistības par 
zaudējumu kompensāciju pret VAS “Latvijas Pasts” Ls 1 065 000 apmērā atbilstoši likumā 
„Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktajam. 
Bilances posteĦa “Nākamo periodu ieĦēmumi” pieaugumu Ls 15 997 470 vērtībā galvenokārt 
veido palielinājums Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par Ls 7 303 515, 
Veselības ministrijai par Ls 3 498 269, Kultūras ministrijai par Ls 2 031 484, Izglītības un 
zinātnes ministrijai par Ls 7 625 167 par saĦemto ES finansējumu projektiem. Vides 
ministrijai šis postenis samazinājies par Ls (3 304 102) no ārvalstu līdzfinansējuma daĜas par 
ilgtermiĦa ieguldījumiem Kohēzijas fonda projektiem. 
 
Finanšu ministrijai pārējās īstermiĦa saistības samazinājušās par Ls (2 659 708), jo būtiski 
samazinājušās saistības par akcīzes nodokĜa atmaksu zemniekiem un komersantiem. 
Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiĦām sniegta 5.pielikumā. 
 
 
Zembilance 
2010.gadā saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” veikta zembilances posteĦu 
pārklasifikācija, izslēdzot no zembilances aktīva sastāva nomātos pamatlīdzekĜus, tos norādot 
atsevišėā zembilances sadaĜā “Nomātie aktīvi”. No zembilances aktīva izslēgti bezcerīgie 
debitoru parādi, privatizācijas sertifikāti, kā arī apvienotas sadaĜas “Zembilances aktīvi” un 
“Zembilances prasības”. Zembilances pasīvs papildināts ar jaunām pozīcijām “Nākotnes 
maksājumi saskaĦā ar līgumiem un vadības lēmumiem par pamatlīdzekĜu iegādi, izĦemot tos,  
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kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu 
finansētajiem projektiem” un “Izsniegtie galvojumi”. 
Nomāto aktīvu kopējā vērtība pārskata gada beigās ir Ls 38 965 995. 
 
Zembilances aktīvu kopējā vērtība valsts iestādēm 2010.gada beigās ir Ls 50 464 480. 
Labklājības ministrijai pārskata gada beigās uzrādīti zembilances aktīvi kopējā vērtībā Ls 
2 119 989. Citi zembilances aktīvi uzrādīti Ls 1 494 557 vērtībā, t.sk., VSAA Ls 173 880 
prasības pret SIA “OMINASIS LATVIA” par privatizācijas noteikumu neizpildes 
maksājumiem nodarbinātības speciālajā budžetā, Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 
Ls 668 973 prasības un Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” Ls 459 397 ārpusăimenes 
aprūpes prasības. 
Satiksmes ministrijai zembilances postenī “Iespējamie aktīvi” Ls 3 179 009 vērtībā 
uzskaitītas 26 ēkas kadastrālajā vērtībā, kuras reăistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda 
Satiksmes ministrijas personā, bet saskaĦā ar 1998.gada 1.decembra līgumu starp Izglītības un 
zinātnes ministriju un Latvijas Jūras akadēmiju ir nodotas Latvijas Jūras akadēmijas 
lietojumā. 
Zemkopības ministrijai iespējamo aktīvu sastāvā uzrādīti Eiropas Lauksaimniecības virzības 
un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daĜas un Zivsaimniecības vadības un finanšu 
instrumenta (ZVFI) projektu maksātnespējas, kuros pirms tam nebija konstatētas neatbilstības 
un par kurām Lauku atbalsta dienests ir iesniedzis kreditoru prasības kopējā summā Ls 
4 330 557. Kā viena no lielākajām citu zembilances aktīvu summām uzrādīta valsts kapitāla 
daĜu vērtība Ls 4 300 000 valsts SIA “Lata Holdings”, kas atrodas maksātnespējas procesā. 
Finanšu ministrijai citi zembilances aktīvi pārskata periodā samazinājušies par Ls 
(155 640 685), no zembilances uz bilances kontiem pārceĜot valsts nekustamos īpašumus, kuri 
nodoti turējumā VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. 
Veselības ministrijai zembilancē uzrādīto citu zembilances aktīvu vērtība pārskata gadā 
samazinājusies par Ls (7 918 114), t.sk., par 2009.gadā uzrādītiem radniecīgajām 
kapitālsabiedrībām apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem. Zembilances 
aktīvos atzītas saĦemamās soda un kavējuma naudas Ls 1 096 138 vērtībā. 
 
Zembilances pasīvi 2010.gadā palielinājušies par Ls 588 715 506, galvenokārt par 
zembilances posteĦa “Nākotnes maksājumi saskaĦā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem” 
palielinājumu Ls 448 518 094 apmērā, kuru veido pieaugums Ekonomikas ministrijai par Ls 
99 768 487, Izglītības un zinātnes ministrijai par Ls 2 257 342 ERAF projektam “Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai”, Labklājības ministrijai par Ls 13 106 611, Vides ministrijai par Ls 
59 455 326, t.sk., par klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta projektiem Ls 4 276 959, 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par Ls 38 410 668 un Veselības 
ministrijai par Ls 2 966 203. 
 
Zembilances postenis “Nākotnes nomas maksājumi” samazinājies par Ls (139 765 534), 
lielākais samazinājums veidojies Iekšlietu ministrijai par Ls (126 277 323), jo normatīvo 
aktu izmaiĦu rezultātā šajā postenī uzrādīta tikai neatceĜamā noma, Veselības ministrijai 
samazinājies Ls (2 271 153) vērtībā. 
 
Zembilances postenis “Nākotnes saistības” pieaudzis par Ls 56 473 950, lielākās izmaiĦas ir 
Ekonomikas ministrijai, nākotnes saistībām palielinoties par Ls 15 924 470, Labklājības 
ministrijai – par Ls 19 731 649, Veselības ministrijai – Ls 22 991 843 vērtībā, Vides 
ministrijai Ls 28 817 614 vērtībā par noslēgtajiem līgumiem no Kohēzijas fonda un ERAF 
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finansētajiem līdzekĜiem, Kultūras ministrijai – samazinājušās par Ls (40 005 412) Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta īstenošanas ietvaros.  
Iekšlietu ministrijai zembilances postenis “Nākotnes saistības” samazinājies par Ls 
(5 791 223), jo normatīvo aktu izmaiĦu rezultātā šajā postenī uzrādīta informācija tikai par 
saistību summu nākotnes ieguldījumiem pamatlīdzekĜos un citos ilgtermiĦa ieguldījumos 
saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem. 
Izglītības un zinātnes ministrijai nākotnes saistības un citas zembilances saistības 
palielinājušās par Ls 2 357 485, noslēdzot līgumus par ēku renovāciju. 
Finanšu ministrijā citas zembilances saistības pārskata periodā palielinājušās par Ls 
239 873 316, jo būtiski palielinājušās pret Finanšu ministriju celtās prasības dažādās tiesu 
instancēs par morālu vai materiālu zaudējumu atlīdzināšanu. 
 
Notikumi pēc bilances datuma. 
SaskaĦā ar 2011.gada 26.janvārī noslēgto līgumu starp Ekonomikas ministriju un Liaoning 
Ante Steel Structure Group Co LTD par 8 miljoni RMB, notikusi atsavināšanai paredzētās 
kustamās mantas pārdošana, kas saistīta ar Latvijas Republikas dalību Starptautiskajā izstādē 
“World EXPO 2010” Šanhajā, Ėīnā. Februāra mēnesī nauda ir ieskaitīta Latvijas Paviljona 
izstādē EXPO 2010 norēėinu kontā Ėīnā Communications bankā projekta World Expo 
pārskaitījumiem, kuru pēc visu paredzēto izstādes noteikumos noteikto darbību un 
maksājumu veikšanas būs iespējams pārskaitīt uz Latviju. 
 
 
 
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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