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Skaidrojums valsts konsolidētajam finansiālās darbības pārskatam 

 

 

Vispārīgie principi 

 

Valsts konsolidētais finansiālās darbības pārskats par 2012.gadu sagatavots atbilstoši likumam 

“Par grāmatvedību”, “Likumam par budžetu un finanšu vadību”, likumam “Par valsts budžetu 

2012.gadam”, likumam “Par pašvaldībām”, likumam “Par pašvaldību budžetiem”, Ministru 

kabineta 2012.gada 29.maija noteikumiem Nr.375 „Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” un citos normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajam.  

Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības finansiālās darbības pārskatu sagatavo 

atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.777) noteiktajai kārtībai. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatu sagatavo atbilstoši Valsts kases 

2010.gada 11.martā apstiprinātajai “Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības 

politikai Nr.22”. 

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā (turpmāk – konsolidētais finansiālās darbības 

pārskats) uzrādīta finanšu informācija par ministriju, centrālo valsts iestāžu, pašvaldību un 

valsts budžeta finanšu uzskaites ieņēmumiem un izdevumiem 2012.gada 31.decembrī, ievērojot 

uzkrāšanas principu, izņemot atsevišķus posteņus, kuri uzrādīti saskaņā ar naudas plūsmas 

principu. 

 

Konsolidācijas pamatprincipi 

Konsolidētais finansiālās darbības pārskats sagatavots, konsolidējot ministriju, centrālo valsts 

iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskatus un valsts budžeta finanšu 

uzskaites finansiālās darbības pārskatu. Atbilstoši likumam “Likums par budžetu un finanšu 

vadību” saņemti un apkopoti 13 ministriju un 15 centrālo valsts iestāžu un 119 pašvaldību 

2012.gada konsolidētie finanšu pārskati. 

Ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatā ir iekļautas valsts budžeta 

iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 

finansiālās darbības pārskati. 

Pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskatā ir iekļautas pašvaldību budžeta iestāžu 

un kopīgo iestāžu finansiālās darbības pārskati. 

Sagatavojot konsolidēto finansiālās darbības pārskatu, izslēgti savstarpējie darījumi starp 

pārskatā iekļautajām pašvaldībām, valsts budžeta iestādēm un Valsts kasi, kā arī darījumi, kas 

veikti starp dažādiem budžeta veidiem. 

Konsolidētais finansiālās darbības pārskats sagatavots, izmantojot šādus konsolidācijas veidus: 

 summēšana – pārskatu apvienošana, summējot visus pārskatos minētos rādītājus un 

veidojot pārskatu kopsavilkumus; 
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 savstarpējo darījumu izslēgšana, kas veikta starp konsolidācijā iesaistītajiem 

institucionālajiem sektoriem, veidojot pārskatu kopsavilkumus.  

 darījumus izslēdz, ievērojot mazākuma principu, t.i., izslēdz savstarpēji ekonomiski 

atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.  

 

Pārskata sagatavošanas principi  

Pārskatā ieņēmumus un izdevumus uzrāda atbilstoši pamatdarbībai un finanšu darbībai. 

Pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi ir veikti, lai sasniegtu budžeta iestādes primāros mērķus, 

kas noteikti likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam vai saistošajos noteikumos par 

pašvaldības budžetu, ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus.  

Finanšu ieņēmumi un izdevumi veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru 

iegādes, pārdošanas, pārvērtēšanas, uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem izveidošanas un 

samazinājuma, valūtas kursu svārstībām, procentu ieņēmumiem un izdevumiem no finanšu 

darbības un citiem ienākumiem no finanšu darbības. 

Konsolidētais finansiālās darbības pārskats sagatavots pirmo reizi, tādēļ netiek uzrādīti 

salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo pārskata gadu. 

Ieņēmumi 

Ieņēmumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 

samaksas, un klasificēti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem 

Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”. 

Ieņēmumi ir radušies gan naudas, gan nenaudas darījumu rezultātā. Naudas darījumus pārsvarā 

veido nodokļu un nodevu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība, bet nenaudas darījumus – izveidoto uzkrājumu 

nedrošām prasībām un avansa maksājumiem samazinājums, uzkrātie procentu ieņēmumi par 

aizdevumiem, noguldījumiem un ieguldījumiem vērtspapīros, ārvalstu valūtā uzskaitīto aktīvu 

un saistību pārvērtēšana. Šos aprēķinus veic periodiski, ne retāk kā reizi gadā. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā ieņēmumus, kas nav saistīti ar 

valsts budžeta finanšu vadību, uzrāda saskaņā ar naudas plūsma principu. 

Procentu ieņēmumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi: 

 Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaitē procentu ieņēmumus par kontu 

atlikumiem, termiņnoguldījumiem un aizdevumiem attiecina uz pamatdarbību; 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumus par kontu atlikumiem un 

termiņnoguldījumiem, ja ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi, attiecina uz pamatdarbību; 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumus par aizdevumiem 

attiecina uz finanšu darbību. 
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Ieņēmumi no pamatdarbības 

Nodokļu ieņēmumi atzīti saņemšanas dienā saskaņā ar naudas plūsmas principu, izņemot 

nekustamā īpašuma nodokli, kurš uzskaitīts atbilstoši uzkrāšanas principam.  

Nenodokļu ieņēmumi 

Nenodokļu ieņēmums atzīst atkarībā no nenodokļu ieņēmumu veida. Valsts nodevas, soda 

naudu, līgumsodu un nokavējuma naudas ieņēmumus, kā arī ieņēmumus no dividendēm atzīst 

naudas saņemšanas dienā. Ieņēmumus no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības, 

procentu ieņēmumus un pārējos finanšu ieņēmumus atzīst saskaņā ar uzkrāšanas principu. 

Ārvalstu finanšu palīdzība 

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, ja tie nav plānoti kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 

un iestāde tos saņēmusi tieši naudas maksājuma veidā, uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi. 

Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi ieņēmumos atzīti 

vienlaikus ar izdevumiem, par šo vērtību palielinot ieņēmumus un samazinot nākamo periodu 

ieņēmumus.  

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, kuri veido ārvalstu finanšu palīdzību budžetam, uzskaita 

Valsts kase kā maksājumu iestāde. Saņemot šos līdzekļus, tos atzīst kā saistības pret Eiropas 

Savienības (turpmāk – ES) politiku instrumentu vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības fondiem 

un vienlaikus ar izdevumiem atzīst ieņēmumus un noraksta saistības pret ES politiku 

instrumentu vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības fondiem. Ārvalstu finanšu palīdzību budžeta 

iestāžu ieņēmumos uzrāda pēc naudas plūsmas. 

Transferti 

Transfertu ieņēmumos iestādes atzīst bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus 

starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot kontrolētus un finansētus komersantus, 

ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas. 

Valsts budžeta finanšu vadības uzskaitē transfertu ieņēmumos iekļautas atmaksas valsts 

pamatbudžetā par valsts budžeta iestāžu ES politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem, saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammām un savstarpējie 

transfertu pārskaitījumi.  

Valsts speciālā budžeta transferta ieņēmumi no valsts pamatbudžeta dotācijas atzīti transferta 

pārskaitījuma saņemšanas dienā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu 

Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām. Speciālā 

budžeta ieņēmumi no transfertiem no valsts pamatbudžeta ir vienādi ar valsts pamatbudžeta 

izdevumiem valsts dotāciju apakšprogrammās.  

Ziedojumi un dāvinājumi 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot ieņēmumus vai 

nākamo periodu ieņēmumus dāvinājumu un ziedojumu novērtētajā vērtībā. 

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atzītas ieņēmumos naudas saņemšanas dienā un gada 

beigās samazinātas par slēgtajiem pamatbudžeta asignējumiem.  
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Citi ieņēmumi no pamatdarbības 

Citos ieņēmumos no pamatdarbības galvenokārt uzrāda nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu, 

inventarizācijā konstatēto pārpalikumu, ieņēmumus no saistību dzēšanas, izveidoto uzkrājumu 

nedrošām prasībām un avansa maksājumiem samazinājumu un citus darījumus. 

 

Izdevumi 

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

samaksas, un klasificēti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem 

Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.1031). 

Izdevumi radušies gan naudas, gan nenaudas darījumu rezultātā. Naudas darījumus pārsvarā 

veido preču un pakalpojumu iegāde, izdevumi darba samaksai un nodokļiem, subsīdijām, bet 

nenaudas darījumus – aprēķinātā aktīvu amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums, kā 

arī uzkrājumi nedrošām prasībām un avansa maksājumiem, uzkrātās saistības par procentu 

izdevumiem par aizņēmumiem, pašu emitētajiem vērtspapīriem, ārvalstu valūtā uzskaitīto 

aktīvu un saistību pārvērtēšana. Šos aprēķinus veic periodiski, ne retāk kā reizi gadā. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā izdevumus, kas nav saistīti ar 

valsts budžeta finanšu vadību, uzrāda saskaņā ar naudas plūsma principu. 

Procentu izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi: 

 Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaitē procentu izdevumus par Valsts kases 

klientu kontu atlikumiem, termiņnoguldījumiem un aizņēmumiem attiecina uz 

pamatdarbību; 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu izdevumus par kontu atlikumiem un 

termiņnoguldījumiem, ja ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi, attiecina uz pamatdarbību; 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu izdevumus par aizņēmumiem 

attiecina uz finanšu darbību. 

Izdevumi no pamatdarbības 

Pamatdarbības izdevumus „Darba samaksa”, „Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas”, „Komandējumi un dienesta braucieni”, 

„Pakalpojumi” un „Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde” atzīst periodā, kad tie 

radušies, un klasificē atbilstoši MK noteikumos Nr.1031 noteiktai klasifikācijai. 

Transferti 

Transfertu izdevumos atzīti bezatlīdzības ceļā nodotie aktīvi vai saņemtie pasīvi starp vispārējās 

valdības sektora struktūrām, izņemot kontrolētus un finansētus komersantus, ostu un brīvostu 

pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas. 

Valsts budžeta finanšu vadības transfertu izdevumos iekļautas mērķdotācijas pašvaldību 

izglītības un kultūras pasākumiem, pašvaldību autoceļu fondam, pasažieru regulāriem 

pārvadājumiem, atmaksas valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestāžu ES politiku 

instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu ietvaros veiktajiem uzturēšanas 

izdevumiem, atmaksas valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestāžu ES politiku instrumentu 
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un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.  

Citi izdevumi no pamatdarbības 

Citi izdevumi no pamatdarbības galvenokārt veidojas, izslēdzot aktīvus no uzskaites, veidojot 

uzkrājumus nedrošām prasībām un iespējamām saistībām, un no citiem pamatdarbības 

izdevumiem. 

 

Finanšu ieņēmumi 

Finanšu ieņēmumos uzrāda ieņēmumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un 

vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves samazinājuma, uzkrājumu 

nedrošajiem aizdevumiem samazinājuma un valūtas kursu svārstībām, un procentu ieņēmumus 

no finanšu darbības un citiem ienākumiem no finanšu darbības. 

Finanšu izdevumi 

Finanšu izdevumos uzrāda izdevumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un 

vērtspapīru iegādes, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves palielinājuma, valūtas kursu 

svārstībām un uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem, un procentu izdevumus no 

finanšu darbības un citiem izdevumiem no finanšu darbības. 

 

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā veikta konsolidācija šādos pārskata 

posteņos: 

 

Ieņēmumi no pamatdarbības konsolidēti par kopējo summu Ls (4 200 858 118) vērtībā, 

t.sk: 

 postenī „Nenodokļu ieņēmumi” kopējā vērtībā Ls (17 620 095): 

o par procentu ieņēmumiem no budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātam publiskām personām par Valsts kases aizdevumiem 

Ls (12 949 646) vērtībā; 

o par procentu ieņēmumiem no budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātam publiskām personām par kontu atlikumiem un 

termiņnoguldījumiem Valsts kasē Ls (3 607 365) vērtībā; 

o par naudas sodiem budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātam publiskām personām par Valsts kases aizdevumiem Ls (408) vērtībā; 

o par apkalpošanas maksām un uzkrāto procentu ieņēmumiem no budžeta iestādēm 

un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātam publiskām personām par 

Valsts kases aizdevumiem Ls (1 062 676) vērtībā. 

 postenī „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” Ls (58 593 148) vērtībā par 

valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem valsts 

budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem. 

 postenī „Ārvalstu finanšu palīdzība” kopējā vērtībā Ls (90 448 302): 

o par „transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus” konsolidāciju 

Ls (20 125 621) vērtībā atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 

4.pielikuma noteiktajiem konsolidācijas rādītājam „Ārvalstu finanšu palīdzība 

atmaksām valsts pamatbudžetam”; 
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o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (70 322 681) vērtībā. 

 postenī „Transferti” kopējā vērtībā Ls (684 642 085): 

  postenī „transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus kopējā vērtībā Ls 

(240 054 511): 

o atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikuma noteiktajiem 

konsolidācijas rādītājiem „Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no 

valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem”, „Valsts 

pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzekļiem”, „Pārējie valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no valsts 

pamatbudžeta” Ls (8 496 660) vērtībā; 

o par ministriju un centrālo iestāžu savstarpējiem transfertiem ievērojot mazākumu 

principu Ls (57 265 053) vērtībā; 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (174 292 798) vērtībā. 

 postenī „transferti starp padotības iestādēm” kopējā vērtībā Ls (1 950 491): 

o  par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (1 919 217) vērtībā; 

o par ministriju un centrālo valsts iestāžu savstarpējiem transfertu darījumiem 

ievērojot mazākuma principu Ls (31 274) vērtībā. 

 postenī „transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus” 

Ls (15 407 731) vērtībā par pašvaldību savstarpējiem transfertu darījumiem. 

 postenī „transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus” 

kopējā vērtībā Ls (427 229 352): 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (40 794) vērtībā; 

o par pašvaldību saņemtajiem transfertu ieņēmumiem, kas izdevumu daļā uzrādīti 

kā „transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus” , pēc 

mazākuma principa Ls (427 188 558) vērtībā. 

 postenī „Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem” kopējā vērtībā Ls (3 349 497 504): 

o atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikuma noteiktajam 

konsolidācijas rādītājam „Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts 

pamatbudžetā” Ls (144 645 959) vērtībā; 

o korekcija par ministriju ieņēmumiem un izdevumiem pēc naudas plūsmas 

principa Ls (2 908 714 134) vērtībā; 

o par Finanšu ministrijas finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem valsts parāda 

vadības darījumiem Ls (217 805 166) vērtībā; 

o par ministrijām piešķirto dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nākamo periodu 

ieņēmumu segšanai Ls (78 332 245) vērtībā. 

 postenī „Citi ieņēmumi no pamatdarbības” par valsts budžeta finanšu uzskaites 

finansiālās darbības pārskatā uzrādītajām reinvestīcijām pašvaldībām (aizdevumu 

dzēšana) (56 984) vērtībā. 
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Izdevumi no pamatdarbības konsolidēti par kopējo summu Ls (4 188 817 503) vērtībā, 

t.sk: 

 postenī „Darba samaksa” par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības 

pārskatā uzrādītajiem valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem 

Ls (351 518 038) vērtībā. 

 postenī „Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas” par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā 

uzrādītajiem valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (119 701 541) 

vērtībā. 

 postenī „Komandējumi un dienesta braucieni” par valsts budžeta finanšu uzskaites 

finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas 

darījumiem Ls (10 019 936) vērtībā. 

 postenī „Pakalpojumi” kopējā vērtībā Ls (265 673 150): 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (263 102 020) vērtībā. 

o par Finanšu ministrijas finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem valsts parāda 

vadības darījumiem Ls (1 508 046) vērtībā; 

o budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

izdevumi par naudas sodiem no Valsts kases aizņēmumiem Ls (408) vērtībā; 

o par budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu  publisku 

personu apkalpošanas maksājumu un uzkrāto procentu izdevumiem par Valsts 

kases aizņēmumiem Ls (1 062 676) vērtībā. 

 postenī „Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde” par valsts budžeta finanšu 

uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzskaitītajiem valsts budžetu iestāžu naudas 

plūsmas darījumiem Ls (75 247 183) vērtībā. 

 postenī „Nodokļu maksājumi” par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās 

darbības pārskatā uzrādītajiem valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem 

Ls (4 003 119) vērtībā. 

 postenī „Subsīdijas un dotācijas” par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās 

darbības pārskatā uzrādītajiem valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem 

Ls (1 418 610 079) vērtībā. 

 postenī „Procentu izdevumi” kopējā vērtībā Ls (220 633 913): 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (729 428) vērtībā; 

o par Finanšu ministrijas finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem valsts parāda 

vadības darījumiem Ls (216 297 120) vērtībā; 

o par procentu izdevumiem budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētam 

atvasinātam publiskām personām par kontu atlikumiem un termiņnoguldījumiem 

Valsts kasē Ls (3 607 365) vērtībā. 

 postenī „Transferti” kopējā vērtībā Ls (1 514 361 718): 

 postenī „transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus kopējā vērtībā 

Ls (457 386 467): 

o atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikuma noteiktajiem 

konsolidācijas rādītājiem „Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no 
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valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts 

pamatbudžetu”, „Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu”, 

„Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz 

valsts pamatbudžetu”, „Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes 

veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)” un 

„Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem 

izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)” Ls (173 268 240) vērtībā; 

o par ministriju un centrālo iestāžu savstarpējiem transfertiem ievērojot mazākuma 

principu Ls (57 265 053) vērtībā; 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (226 853 174) vērtībā. 

 postenī „transferti starp padotības iestādēm” kopējā vērtībā Ls (127 203 046): 

o  par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (127 171 772) vērtībā; 

o par savstarpējiem transfertu darījumiem starp ministriju padotības iestādēm 

Ls (31 274) vērtībā. 

 postenī „transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus” par 

pašvaldību savstarpējiem transfertu darījumiem ievērojot mazākuma principu 

Ls (15 407 731) vērtībā. 

 postenī „transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus” 

kopējā vērtībā Ls (914 364 474): 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem 

valsts budžetu iestāžu naudas plūsmas darījumiem Ls (407 934 640) vērtībā; 

o par ieņēmumu daļas postenī „transferti starp vispārējās valdības struktūrām, 

izņemot komersantus” uzrādītajiem darījumiem pēc mazākuma principa 

Ls (506 429 834) vērtībā. 

 postenī „Nolietojuma un amortizācijas izmaksas” Ls (208 991 842) vērtībā par valsts 

budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādītajiem valsts budžetu 

iestāžu naudas plūsmas darījumiem. 

 postenī „Citi izdevumi no pamatdarbības” par valsts budžeta finanšu uzskaites 

finansiālās darbības pārskatā uzrādītajām reinvestīcijām pašvaldībām (aizdevumu 

dzēšana) (56 984) vērtībā. 

 

Finanšu ieņēmumi konsolidēti par kopējo summu Ls 391 626 610 vērtībā: 

o korekcija par ministriju ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārrēķinu pēc pašu 

kapitāla metodes Ls 395 476 610; 

o par Finanšu ministrijas finansiālās darbības pārskatā iekļauto VAS “Latvijas 

Hipotēku un zemes banka” noguldījuma daļas kapitalizācijas darījumu 

Ls (3 850 000) vērtībā. 
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Finanšu izdevumi konsolidēti par kopējo summu Ls  4 573 952  vērtībā: 

o korekcija par pašvaldību ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārrēķinu pēc pašu 

kapitāla metodes Ls (12 225 694) vērtībā; 

o par valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā uzrādīto VAS 

“Latvijas Hipotēku un zemes banka” noguldījuma daļas kapitalizācijas darījumu 

Ls 3 850 000 vērtībā; 

o par no budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātam 

publiskām personu procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases 

Ls 12 949 646 vērtībā. 

Ārkārtas ieņēmumi konsolidēti par valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem citiem 

budžetiem noteiktam mērķim no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” Ls (909 031) vērtībā. 

 

Paskaidrojumi finansiālās darbības posteņiem: 

Konsolidētās finansiālās darbības perioda neto pārsnieguma vērtība 2012.gadā ir  

Ls 720 237 767. 
 

 Finansiālās darbības konsolidētais ieņēmumu procentuālais sadalījums 2012.gadā 

uzrādīts 1.attēlā. 

 

 
 

1.attēls. Finansiālās darbības konsolidētais ieņēmumu procentuālais sadalījums 2012.gadā 
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 Finansiālās darbības konsolidētais izdevumu procentuālais sadalījums 2012.gadā 

uzrādīts 2.attēlā. 

 

 
 

2.attēls. Finansiālās darbības konsolidētais izdevumu procentuālais sadalījums 2012.gadā 

 

Paskaidrojumi par būtiskām izmaiņām finansiālās darbības pārskata posteņos sniegti šādu 

pārskatu skaidrojumos: 

 ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskats (gada pārskata 

2.pielikums); 

 pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskats (gada pārskata 6.pielikums); 

 valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskats. 
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