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Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 
 
Vispārējie principi 

 
Pārskatā par valsts konsolidētā budžeta izpildi (turpmāk – pārskats) uzrādīta valsts budžeta 

izpilde 2011.gadā. Konsolidēto pārskatu veido, apvienojot valsts budžeta iestāžu, no valsts 
budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta 
izpildes pārskatos uzrādītos rādītājus (apvienojot attiecīgos ieĦēmumu un izdevumu posteĦus. 
Pārskatā apvieno datus pa budžeta veidiem par valsts pamatbudžeta ieĦēmumiem, valsts 
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieĦēmumiem un izdevumiem, valsts budžeta iestāžu, no valsts 
budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un 
dāvinājumu ieĦēmumiem un izdevumiem, un no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu 
publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieĦēmumiem un izdevumiem. 
Konsolidētajā pārskatā izslēgti savstarpējie darījumi, visi transferti un savstarpējie maksājumi 
(ieĦēmumu un izdevumu koriăēšana), ievērojot mazākuma principu un izslēdzot savstarpēji 
ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības. Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas 
principa.  
 
Konsolidācija 

11.pielikumā konsolidētas šādas budžeta izpildes pozīcijas: 
IeĦēmumi/izdevumi – Ls 184 059 529: 

• Atalgojums (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk – EKK) 1100, 
ieĦēmumu kods daĜēji 21.4.0.0.) - Ls 720 vērtībā, t.sk.  

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 720 

 

 

• Komandējumi un dienesta braucieni (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 
kods (turpmāk – EKK) 2100, ieĦēmumu kods daĜēji 21.4.0.0.) - Ls 881 vērtībā, 
t.sk.  

Aizsardzības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 61 

Iekšlietu ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 405 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 415 

. 
• Pakalpojumi (EKK 2200, ieĦēmumu kods daĜēji  21.3.0.0., 21.4.0.0.) 

- Ls 213 374 vērtībā, t.sk. : 
Aizsardzības ministrija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 20 

Iekšlietu ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 917 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 

100 943 

Zemkopības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 14 343 

Vides ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 5 269 

Veselības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 79 683 

Centrālā vēlēšanu 
komisija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 

12 199 
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• Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 
neuzskaita kodā EKK 5000 (izdevumu EKK 2300, ieĦēmumu kods daĜēji 
21.4.0.0.)  
–– Ls  7 507 vērtībā, t.sk.: 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 

6 256 

Veselības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 619 

Centrālā vēlēšanu 
komisija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 

632 

 

• Budžeta iestāžu nodokĜu maksājumi (izdevumu EKK 2500, ieĦēmumu kods 
daĜēji 21.4.0.0.) –– Ls  671 vērtībā, t.sk.: 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 

671 

 

• Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 
nav iestādes administratīvie izdevumi (izdevumu EKK 2800, ieĦēmumu kods daĜēji 
21.4.0.0.) –– Ls  9 291 vērtībā, t.sk.: 

Veselības ministrija 
 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 9 291 

 
• Pārējie procentu maksājumi (izdevumu EKK 4300, ieĦēmumu kods daĜēji 

8.4.0.0., 8.5.0.0., 21.1.0.0., 21.3.0.0. un 22.6.0.0.) – Ls 8 425 723 vērtībā, t. sk.:  
Finanšu ministrija 31.02.. Valsts parada vadība 7 972 037 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

03.04. Studējošo un studiju kreditēšana 374 237 

Satiksmes ministrija 23.00. Valsts autoceĜu fonds 78 489 

Labklājības ministrija 01.00. Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība 83 

Labklājības ministrija 
(speciālais budžets) 

04.05. Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra 67 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
procentu maksājumi un apkalpošanas maksa par aizĦēmumiem 
no Valsts kases 
 

810 

• Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izĦemot lauksaimniecības ražošanu, 
nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām (izdevumu EKK 3200; 
ieĦēmumu kods daĜēji 12.3.0.0.; 21.2.0.0. un 21.4.0.0.) – Ls 417 520 vērtībā, t.sk.: 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku 
personu atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta 
iestāžu valsts budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekĜu atlikumiem par iepriekšējos budžeta 
periodos finansētajiem izdevumiem 

323 173 

Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības  
ministrija 

 No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku 
personu atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta 
iestāžu valsts budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekĜu atlikumiem par iepriekšējos budžeta 
periodos finansētajiem izdevumiem 

92 720 

Veselības ministrija  No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku 
personu dati atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta 
iestāžu valsts budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekĜu atlikumiem par iepriekšējos budžeta 
periodos finansētajiem izdevumiem 

1 627 
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• Pensijas un sociālie pabalsti naudā (izdevumu EKK 6200, ieĦēmumu kods 
daĜēji 21.3.0.0.) – Ls 454 086 vērtībā, t.sk.:  

Labklājības ministrija Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 454 086 

 

• Valsts budžeta uzturēšanās izdevumu transferti (izdevumu EKK 7100, 
ieĦēmumu kods daĜēji 21.4.0.0  ) – Ls 9045 vērtībā, un (izdevumu EKK 7100, 
ieĦēmumu kods 18.2.0.0.) – Ls 15 112 566 vērtībā, t.sk: 

Kultūras ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta 
līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu atlikumiem par 
iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

1 304 

Veselības ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta 
līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu atlikumiem par 
iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

7 741 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta 
līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu atlikumiem par 
iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

2 000 

Ārlietu ministrija 01.04. Diplomātiskās misijas ārvalstīs 

 
6 422 

 

Labklājības ministrija 01.01. Nozares vadība 
 

29 864 
 

 04.00. Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai 14 014 343 

 20.01. Valsts sociālie pabalsti 1 026 209 

 20.02. Izdienas pensijas 24 683 

 
• Uzturēšanās izdevumu atmaksa valsts budžetam (izdevumu EKK 7500, 

ieĦēmumu kods daĜēji 18.1.0.0; 21.2.0.0; 21.4.0.0.;   ) – Ls 602 206 vērtībā, t.sk: 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 
budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu 
atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 
izdevumiem 

79 810 

Zemkopības ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 
budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu 
atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 
izdevumiem 

105 278 

Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības  
ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 
budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu 
atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 
izdevumiem 

417 118 

 

• Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta 

daĜēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izĦemot pašvaldības) 
(izdevumu EKK 7400; ieĦēmumu kods  daĜēji 18.1.6.0.; 21.4.0.0) 
 – Ls 158 813 680 vērtībā, t.sk.: 

    

Ekonomikas ministrija 62.06. Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projekti 239 200 
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(2007-2013) 

Finanšu ministrija 62.06. Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti 
(2007-2013) 

17 123 

Iekšlietu ministrija 06.01. Valsts policija 59 685 

 10.00. Valsts robežsardzes darbība 3 753 

 14.01. Augstākā izglītība 100 973 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

02.01. Profesionālās izglītības programmu īstenošana 672 101 

 03.01. Augstskolas un pasākumi 31 714 572 

 03.11. Koledžas 1 609 357 

 05.02. Zinātnes bāzes finansējums 7 915 523 

 62.07. Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem 
struktūrfondu finansējuma saĦēmējiem par Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projektu 
īstenošanu (2007-2013) 

35 146 884 

 63.06. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) 319 616 

 63.07. Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem 
struktūrfondu finansējuma saĦēmējiem par Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013) 

25 466 795 

 69.06. 3.mērėa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu 
īstenošana 

1 552 045 

 70.07. Eiropas Savienības Rīcības programmas 
mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam un Eiropas 
Savienības augstākās izglītības sadarbības 
programmas Tempus un Erasmus Mundus 

4 653 327 

 71.06. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
grantu shēmas 

30 160 

 99.00. LīdzekĜu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 31 633 

Zemkopības ministrija 20.02. Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts 
uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi 

429 183 

 21.01. Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai 
(subsīdijas) 

433 821 

 21.02. Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts 
uzraudzība lauksaimniecībā 

109 475 

 22.02. Augstākā izglītība 5 282 039 

 24.02. Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē 180 720 

 25.01. Zivju  izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte 661 996 

 25.02. Zivju fonds 6 394 

 64.06. Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-
2013) 

70 619 

 65.05. Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013) 

304 926 

 65.06. Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013) 

13 128 

 66.06. Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu 
īstenošanai (2007-2013) 

206 246 

 69.06. Izdevumi 3.mērėa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 
pārrobežu sadarbības programmu, projektu un 

436 907 



FMInf_210812_11.p.sk; Latvijas Republikas 2011.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 
3.sējuma I daĜa 

 

12 

pasākumu īstenošanai 

 70.06. Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku 
instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 

1 064 078 

Satiksmes ministrija 03.00 Nozares vadība 87 991 

 31.06. Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem 

10 236 588 

 31.07. Sociālās drošības tīkla stratēăijas pasākumu 
īstenošana 

1 193 970 

 99.00. LīdzekĜu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 685 680 

Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības  
ministrija 

21.02. Vides aizsardzības projekti 
70 000 

 27.02. Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta projekti 1 724 100 

 31.00. Atbalsts plānošanas reăioniem 879 792 

 63.06. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) 251 281 

 69.07. Pārrobežu sadarbības programmu darbības 
nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-2013) 

3 612 086 

 70.05. Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-
2013) 

266 544 

 71.06. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
finansētie projekti 

45 134 

Kultūras ministrija 18.01. Nozares politikas plānošana un īstenošana 22 500 

 19.07. Mākslas un literatūra 47 000 

 20.00. Kultūrizglītība 4 407 741 

 21.00. Kultūras mantojums 147 515 

 22.01. Valsts kultūrkapitāla fonds 122 883 

 22.02. Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un 
programmas 

5 685 

 22.08. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 48 486 

 62.06. Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projektu 
un pasākumu īstenošana (2007-2013) 

55 460 

 63.06. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu 
īstenošana (2007-2013) 

94 049 

 69.06. 3.mērėa "Eiropas teritoriāla sadarbība" pārrobežu 
sadarbības projekti 

34 231 

 71.06. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
finansēto projektu un pasākumu īstenošana 

139 

Veselības ministrija 02.03. Augstākā medicīnas izglītība 10 980 301 

 02.04. Rezidentu apmācība 4 992 190 

Labklājības ministrija 
(speciālais budžets) 

04.03. 
Darba negadījumu speciālais budžets 65 784 

Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības  
ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 
budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu 
atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 
izdevumiem 

4 271 

 
• PamatlīdzekĜi (izdevumu EKK 5200, ieĦēmumu kods daĜēji 21.3.0.0.) – Ls 97 

vērtībā, t.sk.:  
Izglītības un zinātnes Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 97 
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ministrija 

• Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem (izdevumu EKK 
9600, ieĦēmumu kods daĜēji 18.1.0.0.) – Ls 1207 vērtībā, t.sk.:  

Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības  
ministrija 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu  publisku personu 
atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 
budžeta līdzekĜiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu 
atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 
izdevumiem 

1207 

 
Konsolidācija pārskata 11.pielikumā veikta atbilstoši Likumam par valsts budžetu 

2011.gadam. 
Valsts konsolidētā budžeta ieĦēmumi pārskata gadā ir 4215,1 milj. latu vērtībā, kas ir par 

427,1 milj. latu vairāk nekā 2010.gadā. Kopējie ieĦēmumi attiecībā pret saimnieciskā gada plānu 
veido 97,1%. Valsts pamatbudžeta ieĦēmumos 2011.gadā lielāko daĜu – 1 880,7 milj. latu veido 
nodokĜu ieĦēmumi, kas ir par 291,2 milj. latu jeb 18,3% vairāk nekā 2010.gadā. NenodokĜu 
ieĦēmumi ir 310,3 milj. latu, kas ir par 61,5 milj. latu jeb 16,6% mazāk nekā 2010.gadā. Maksas 
pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi ir 55,9 milj. latu, kas ir par 0,5 milj. latu jeb 0,9% vairāk nekā 
2010.gadā. Ārvalstu finanšu palīdzība ir 661,7 milj. latu, kas ir par 63,2 milj. latu jeb 10,6% 
vairāk nekā 2010.gadā. Transferti ir 0,4 milj. latu, kas ir par 6,8 milj. latu  jeb 93,9% mazāk nekā 
2010.gadā. Valsts speciālā budžeta ieĦēmumi ir 1254,8 milj. latu, kas ir par 76,7 milj. latu jeb 
6,5% vairāk nekā 2010.gadā. 

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ir 4623,7 milj. latu vērtībā, kas ir par 36,4 milj. latu 
jeb 0,8% mazāk nekā 2010.gadā. Budžeta izpilde pret saimnieciskā gada plānu veido 94,7%. 
Valsts konsolidētā budžeta uzturēšanas izdevumi ir 4265,6 milj. latu, kas ir par 167,5 milj. latu 
jeb 3,8% mazāk nekā 2010.gadā, kapitālie izdevumi ir 335,9 milj. latu, kas ir par 128,9 milj. latu 
jeb 56,8% vairāk nekā 2010.gadā un pārējie izdevumi ir 2,1 milj. latu, kas ir par 2,1 milj. latu 
vairāk nekā 2010.gadā. 

Lielākie izdevumi saistīti ar sociālo aizsardzību, kas veido 1561 milj. latu jeb 33,8% no 
kopējiem valsts konsolidētajiem izdevumiem, ekonomisko darbību - 897 milj. latu jeb 19.4% no 
kopējiem izdevumiem, vispārējiem valdības dienestiem - izlietoti 566 milj. latu .jeb 12,2% no 
kopējiem izdevumiem (skatīt1.attēlu). 
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1.attēls. Valsts konsolidētā budžeta izdevumu īpatsvars pa funkcijām, % 
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Finansiālā bilance pārskata gadā ir (408,6) milj. latu vērtībā, kas ir par 463,4 milj. latu 

mazāka nekā 2010.gadā un sasniedz 2,9% no IKP. Valdības īstenotā fiskālā politika pārskata 
gadā ir vērsta uz makroekonomiskās situācijas stabilizācijas un izaugsmes veicināšanu. 
 

Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2011.gadā 

 
Valsts budžetā saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi 2011.gadā ir 3,4 milj. latu vērtībā, kas ir 

par 0,3 milj. latu jeb 7,6% mazāk kā 2010.gadā. Lielākās ziedojumu un dāvinājumu summas 
2011.gadā saĦēmušas Kultūras ministrija, Zemkopības ministrija, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Veselības ministrija un, attiecīgi 1 676,0 tūkst. latu jeb 49,4%, 608,6 tūkst. latu jeb 
17,9%, 239,2 tūkst. latu jeb 7,1%, 215,7 tūkst. latujeb 6,4% no kopīgi saĦemtajiem ziedojumiem 
un dāvinājumiem (skatīt 2.attēlu). 

 

 
2.attēls. SaĦemto ziedojumu un dāvinājumu īpatsvars pa ministrijām, % 

Lielākie ziedotāji ir juridiskās personas un nerezidenti: 
Izglītības un zinātnes ministrijai ziedoja - Krievijas centrs „Ruskijs mir” bibliotēku grāmatu 

iegādei, biedrības Teoloăijas fakultātei mācību procesa nodrošināšanai, Rīgas Brīvostas  pārvalde 
Liepājas Jūrniecības koledžai reklāmai un mācību līdzekĜu iegādei. A/S „Grindeks” piešėīra 
atbalsta finansējumu. Francija ziedoja projektam „Eiropas mācību metodoloăijas izveide 
ekoceltniecībā”; 

Kultūras ministrijai – VAS „Latvijas valsts meži” mērėziedojumi Kultūrkapitāla fondam.  
UNESCO dalībvalstu līdzdalības programmas finansējums ZiemeĜu Ministru padomes 
ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija”.  Bila un 

Melindas Geitsu fonds ziedojis Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektam „Trešais tēva 
dēls”;  

Zemkopības ministrijai - VAS „Latvijas valsts meži” ziedojums Meža fondam. Lietuvas 
Universitāte ziedoja zinātniskās darbības atbalstam. Islandes Lauksaimniecības universitātes 
atbalsts studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde 
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(European Food Safety Authority (EFSA)) ziedoja projektam "EFSA visaptverošās pārtikas 
patēriĦa datu bāzes aktualizācija – grūtnieču aptauja Latvijas Republikā" un EFSA kontaktpunkta 
uzturēšana Latvijā. Pasaules banka (State treasury coordination center of agriculture) ziedoja 
projektam „Gruzijas Nacionālā dienesta apmācības par pārtikas drošumu, veterināro un augu 
aizsardzību Latvijā”; 

Veselības ministrijai – Lielbritānijas Nacionālās sirds veselības forums ziedoja 
nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā. Austrijas Federālā Veselības ministrija ziedoja 
atbalstam Eiropas e-veselības pārvaldības iniciatīvai un darbībai. Itālijas firma Vita Salute 
ziedoja projektam nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā. Fizisko personu ziedojumi  no 
ziedojumu tālruĦiem 

Valsts budžeta saĦemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums pārskata gadā ir 2,3 milj. 
latu. Salīdzinot ar 2010.gadu izdevumi samazinājušies par 2,4 milj. latu jeb 48,9%, jo 
samazinājies saĦemto ziedojumu apjoms.  

Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā uzturēšanas izdevumiem izlietoti 2,1 milj. 
latu jeb 90,5% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā, atlīdzībai – 0,5  milj. latu vērtībā, precēm un 
pakalpojumiem – 1,2 milj. latu vērtībā, subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 
0,3 milj. latu vērtībā. Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 0,2 milj. latu jeb 9,5% no kopējiem 
izdevumiem. 

Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar atpūtas, kultūras un reliăijas funkcijas 
izdevumiem – 0,6 milj. latu jeb 29,6% (skatīt 3.attēlu), izglītības funkciju izdevumiem – 0,5 milj. 
latu jeb 21,3%, vispārējiem valdības dienestiem 0,4 milj. latu jeb 16,4%, ekonomiskās darbības 
funkcijas izdevumiem izlietoti 0,4 milj. latu jeb 15,3% no visiem ziedojumiem un dāvinājumiem.  
 

16.4% 0.4%
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11.3%
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3.attēls. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu īpatsvars pa funkcionālajām kategorijām, % 
 
 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu  

pamatdarbība 2011.gadā 
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 Procentuāli lielāko īpatsvaru no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu 
un budžeta nefinansētu iestāžu kopējā skaita veido Izglītības un zinātnes ministrijai esošās 
iestādes – 51,7%, Zemkopības ministrijai – 17,2% un Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrija – 10,3% (skatīt 4.attēlu). 

51.7%

17.2%

10.3%

8.6% 5.2%

6.9%

Izglītības un zinātnes

ministrija

Zemkopības ministrija

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības

ministrija

Kultūras ministrija

Veselības ministrija

Satiksmes ministrija

 
4.attēls. No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 

iestāžu  procentuālais sadalījums pa ministrijām, % 
 

Ministrijas padotībā no valsts budžeta daĜēji finansētas atvasinātas publiskas personas un 
budžeta nefinansētās iestādes veic zinātnisko darbību izglītībā, augstākājā medicīniskājā 
izglītībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, nodrošina ekspertīžu veikšanu un  zinātniskos 
pamatojumus nozaru attīstības politikas izstrādei un īstenošanai. Organizē kultūrizglītības un 
radošas industrijas izglītības stratēăijas ieviešanu, kā arī īsteno valsts politiku transporta un 
sakaru nozarē. 

No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 
iestāžu pamatdarbības ieĦēmumi 2011.gadā ir 231,6 milj. latu. 

 Lielāko daĜu no kopējiem ieĦēmumiem – 159,1 milj. latus jeb 68,7% veido transferti no 
valsts pamatbudžeta. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi ir 71,7 milj. latu jeb 30,9% un 
ārvalstu finanšu palīdzība – 81,4 milj.latu jeb 0,3% no kopējiem ieĦēmumiem. 

 No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 
iestāžu pamatdarbības izdevumi 2011.gadā sasniedza 219,6 milj. latu. Izdevumu ekonomiskās 
klasifikācijas sadalījumā uzturēšanas izdevumiem pārskata gadā izlietoti 191,3 milj. latu jeb 
87,9% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā, atlīdzībai – 112,1 milj latu, precēm un 
pakalpojumiem – 48,8 milj. latu, subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 28,4 milj. 
latu, valsts budžeta transferti, dotācijas un mērėdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, 
pašu resursi, starptautiskai sadarbībai – 1.91 milj. latu. Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 26,2 
milj latu jeb 11,9% no kopējiem izdevumiem. 
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5.attēls. No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 
nefinansētu iestāžu izdevumu īpatsvars pa funkcionālajām kategorijām, % 

 

Proporcionāli lielākie izdevumi pārskata gadā saistīti ar izglītības funkciju izdevumiem, 
kuriem izlietoti 164,1 milj. latu jeb 74,7% no kopējiem izdevumiem (skatīt 5.attēlu). Vispārējo 
valdības dienestu funkcijas izdevumiem izlietoti 35,5 milj. latu jeb 16,2% no kopējiem 
izdevumiem. Ekonomiskās darbības izdevumiem izlietoti 17,8 milj.latu jeb 8,1% no kopējiem 
izdevumiem. 
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