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Skaidrojums valsts konsolidētajam finansiālās darbības pārskatam 

Vispārīgie principi 

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā (turpmāk – konsolidētais finansiālās 

darbības pārskats) uzrādīta finanšu informācija par ministriju, centrālo valsts iestāžu, 

pašvaldību un Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites (turpmāk – valsts budžeta finanšu 

uzskaites) ieņēmumiem un izdevumiem 2013. gada 31. decembrī, ievērojot uzkrāšanas 

principu, izņemot nodokļus un nodevas, kuri uzrādīti saskaņā ar naudas plūsmas principu, kā 

arī salīdzinošā informācija 2012. gada 31. decembrī. 

Konsolidāciju veic summējot visus pārskatos uzrādītos rādītājus un izslēdzot savstarpēji 

atbilstošu ieņēmumu un izdevumu posteņus, pielietojot mazākuma principa metodi, t.i. 

izslēdzot 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 pārskata skaidrojums sagatavots ņemot vērā  

ministriju, centrālo valsts iestāžu vai pašvaldību finanšu pārskatos uzrādīto posteņu 

novērtēšanā piemēroto būtiskuma līmeni un valsts budžeta finanšu uzskaites finansiāls 

darbības pārskata skaidrojumu sagatavošanā noteikto būtiskuma principu, ka informācija ir 

būtiska, ja tās neuzrādīšana vai neprecīza uzrādīšana var ietekmēt pārskatu lietotāja 

ekonomiska rakstura lēmumus, kas pieņemti, balstoties uz šo informāciju. 

Ieņēmumi 

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

samaksas, izņemot nodokļu un nodevu ieņēmumus. Ieņēmumi klasificēti atbilstoši Ministru 

kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu 

klasifikāciju” noteiktajām grupām. 

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

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

pašu ieņēmumiem, 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. Procentu ieņēmumus izvērtē pēc ekonomiskās 

būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi: 

 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; 
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 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumus par aizdevumiem 

attiecina uz finanšu darbību. 

Ieņēmumi no pamatdarbības 

Nodokļu ieņēmumus atzīst saņemšanas dienā saskaņā ar naudas plūsmas principu, 

izņemot nekustamā īpašuma nodokli, kurš uzskaitīts atbilstoši uzkrāšanas principam.  

Nenodokļu ieņēmumus 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 palīdzības līdzekļi, ja tos neplāno kā dotāciju no vispārējiem 

ieņēmumiem un iestāde tos saņēmusi tieši naudas maksājuma veidā, uzskaitīti kā nākamo 

periodu ieņēmumi. Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītos ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzekļus ieņēmumos atzīst vienlaikus ar izdevumiem, par šo vērtību palielinot ieņēmumus un 

samazinot nākamo periodu ieņēmumus.  

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, kuri veido ārvalstu finanšu palīdzību valsts 

budžetam, uzskaita Valsts kase kā maksājumu iestāde, un tos atzīst kā saistības pret Eiropas 

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

fondiem. Vienlaikus ar izdevumiem atzīst ieņēmumus, un noraksta saistības pret ES politiku 

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

budžeta iestāžu ieņēmumos uzrāda pēc naudas plūsmas. 

Budžeta iestādes saņemtos transfertus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, atbilstoši 

saņemtajam apstiprinājumam no citas budžeta iestādes par attaisnotajiem (atzītajiem) 

izdevumiem, atzīstot pamatdarbības ieņēmumus un prasības pret budžeta iestādi.  

Transfertu ieņēmumos iestādes atzīst bez atlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos 

pasīvus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts vai pašvaldību 

kontrolētus un finansētus komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, vispārējā valdības sektora 

sarakstā pie valsts vai pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas. 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot 

ieņēmumus vai nākamo periodu ieņēmumus dāvinājumu un ziedojumu novērtētajā vērtībā. 

Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītos ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos atzīst 

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

ieņēmumus. 

Dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atzīst pamatbudžeta ieņēmumos dotācijas 

saņemšanas dienā un gada beigās samazina par slēgtajiem valsts pamatbudžeta asignējumiem.  

Citi ieņēmumi no pamatdarbības 

Citos ieņēmumos no pamatdarbības, kas uzrādīti atbilstoši uzkrājuma principam, 

galvenokārt iekļauti nefinanšu aktīvu sākotnēja atzīšana, inventarizācijā konstatētais 

pārpalikumus, ieņēmumi no saistību dzēšanas, izveidotie uzkrājumu nedrošām prasībām, 

avansa maksājumiem samazinājumu, ieņēmumi no mežaudžu vērtības palielinājuma, 

ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikumu izslēgšanas, saistības 

par iepriekšējos periodos saņemtajiem līdzekļiem no rezidentiem ārvalstu finanšu palīdzības 

un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

pārgrāmatošana uz pamatdarbības ieņēmumiem atbilstoši saņemtajam apstiprinājumam par 

attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem un citi netipiski darījumi. 
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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. 

Izdevumi 

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

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

Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1031) noteiktajām grupām. 

Izdevumi radušies gan naudas, gan ne naudas darījumu rezultātā. Naudas darījumus 

pārsvarā veido preču un pakalpojumu iegāde, izdevumi darba samaksai un nodokļiem, 

subsīdijām, bet ne naudas 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. 

Procentu izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam 

klasificē šādi: 

 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 atzīst periodā, kad tie radušies un klasificē atbilstoši MK 

noteikumos Nr. 1031 noteiktai klasifikācijai. 

Budžeta iestādes, samaksātos transfertus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, atbilstoši 

saņemtajam apstiprinājumam no citas budžeta iestādes, kas apliecina izdevumu rašanos un 

atzīst pārskata perioda pamatdarbības izdevumus un saistības.  

Transfertu izdevumos atzīst bezatlīdzības ceļā nodotos aktīvus vai saņemtos pasīvus 

starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts vai pašvaldību struktūru 

kontrolētus un finansētus komersantus, vispārējā valdības sektora sarakstā pie valsts vai 

pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes. 

Citi izdevumi no pamatdarbības 

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

vērtības samazinājuma norakstīšanas, veidojot uzkrājumus nedrošām prasībām un iespējamām 

saistībām un citi netipiski darījumi. 
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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. 

Ārkārtas ieņēmumi un izdevumi 

Ārkārtas ieņēmumos un izdevumos, uzrāda darījumus, kuri atšķiras no iestādes parastās 

darbības, notiek reti, ir neparasti un būtiski, kuru atkārtošanās tuvākajā nākotnē nav 

paredzama, ņemot vērā vidi, kurā iestāde darbojas. 

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā veikta konsolidācija šādos pārskata 

posteņos: 

 ieņēmumi no pamatdarbības konsolidēti par kopējo summu 

(4 391 091 795) LVL vērtībā par iestāžu savstarpējiem darījumiem; 

 izdevumi no pamatdarbības konsolidēti par kopējo summu (4 382 976 002) LVL 

vērtībā par iestāžu savstarpējiem darījumiem; 

 finanšu ieņēmumi palielināti par 522 001 425 LVL vērtībā par ministriju 

ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārrēķinu pēc pašu kapitāla metodes; 

 finanšu izdevumi konsolidēti par summu 8 115 793 LVL vērtībā par iestāžu 

savstarpējiem darījumiem un palielināti (4 001 553) LVL vērtībā par pašvaldību 

ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārrēķinu pēc pašu kapitāla metodes. 

Skaidrojums par finansiālās darbības rezultāta posteņiem 

Finansiālās darbības perioda neto pārsniegums vai deficīts (ministriju un centrālo valsts 

iestāžu (turpmāk – valsts budžeta iestādes), pašvaldību budžeta iestāžu un valsts budžeta 

finanšu uzskaite) 2013.gadā ir 2 302 177 163 LVL vērtībā. 

Finansiālās darbības rezultāta posteņu izmaiņas uzrādītas 1.tabulā. 

1.tabula. Finansiālās darbības rezultāta posteņu izmaiņas (latos) 

Rādītājs 

Piezī- 

mes 

Nr. 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Palielinājums (+), 

samazinājums (–) 

(1. – 2.) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(1. / 2. x 100) 

A B 1 2 3 4 

Ieņēmumi no pamatdarbības  FD.A1. 7 995 544 425 6 691 307 217 1 304 237 208 119,5 

Izdevumi no pamatdarbības  FD.A2. 6 145 714 548 6 322 358 553 -176 644 005 97,2 

Finanšu ieņēmumi  FD.B1. 676 971 783 660 420 405 16 551 378 102,5 

Finanšu izdevumi FD.B2. 231 632 057 317 795 947 -86 163 890 72,9 

Ārkārtas ieņēmumi  FD.C1. 1 500 0 1 500 x 

Ārkārtas izdevumi  FD.C2. 678 257 774 -257 096 0,3 

Perioda neto pārsniegums 

vai deficīts  
FD.D. 2 302 177 163 720 237 767 1 581 939 396 319,6 

Piezīme Nr. FD.A1. 

Valsts budžeta iestāžu finansiālās darbības ieņēmumi no pamatdarbības ir 

6 629 338 844 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 116,2 %, 

savukārt pašvaldību budžeta iestādēm ieņēmumi no pamatdarbības ir 2 088 831 805 LVL 

vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 126,9 %.  
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Lielākie darījumi saistīti ar grozījumiem 2009. gada 15. decembra Ministra kabineta 

noteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk 

– MK noteikumi Nr. 1486) par grāmatvedības uzskaites pamatprincipu maiņu: 

 atzīstot pārskata perioda ieņēmumos iepriekšējos periodos saņemtos līdzekļus no 

rezidentiem ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai, atbilstoši saņemtajam 

apstiprinājumam par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem 1 454 336 516 LVL 

vērtībā, 

 izslēdzot no uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikumu 

271 174 742 LVL vērtībā;  

 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības ieņēmumi no pamatdarbības ir 

3 668 465 571 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 103,6 %, 

valsts budžeta finanšu uzskaitē lielākie darījumi saistīti ar ieņēmumiem no 2007. – 2013. gada 

plānošanas perioda ES fondiem, 2004. – 2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda, 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 

Eiropas Zivsaimniecības fonda un citiem ES politiku instrumentiem. 

Piezīme Nr. FD.A2. 

Valsts budžeta iestādēm finansiālās darbības izdevumi no pamatdarbības ir 

5 349 510 383 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 102,1 %. 

Lielākie darījumi saistīti ar izdevumiem subsīdijām, dotācijām un sociāliem pabalstiem un 

kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības izdevumi no pamatdarbības ir 

3 590 955 623 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 100,6 %. 

Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaitē lielākie darījumi ir saistīti ar procentu izdevumi 

no Valsts kases pamatdarbības, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa no valsts parāda 

apkalpošanas un valsts budžeta finanšu aktīvu vadības rezultātā. 

Pašvaldību budžeta iestādēm finansiālās darbības izdevumi no pamatdarbības ir 

1 588 224 544 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 93,2 %. 

Lielākie darījumi ir saistīti ar izdevumiem atalgojumam par pedagogu mēneša darba algas 

likmes un štata vietu pieaugumu pašvaldībās. Speciālajā budžetā lielākie darījumi saistīti ar  

aprēķinātām nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksām un izdevumiem 

no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas. 

Piezīme Nr. FD.B1. 

Valsts budžeta iestādēm finansiālās darbības finanšu ieņēmumi ir 18 767 275 LVL 

vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 54,8 %. Lielākie darījumi 

pamatbudžetā saistīti ar ieņēmumiem no valūtu kursu svārstībām par iemaksām 

starptautiskajās organizācijās un par ieņēmumiem no līdzdalību radniecīgo un asociēto 

kapitālsabiedrību kapitāla  līdzdalības daļas vērtības pārrēķina pēc pašu kapitāla metodes. 

Speciālajā budžetā lielākie darījumi saistīti ar Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka 

ieguldījuma plāna līdzekļu vērtības palielinājuma pie ieguldījumu plāna daļu pārvērtēšanas uz 

pārskata gada pēdējo darba dienu; 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības finanšu ieņēmumi ir 

94 140 497 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 46,1 %. 

Valsts budžeta finanšu uzskaitē lielākie darījumi saistīti ar finanšu ieņēmumiem no 

darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem, peļņas no valūtas kursa 

svārstībām un citus valsts budžeta finanšu ieņēmumiem. 



 

FMInf_300614_kons_fd_sk; Latvijas Republikas 2013.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 

pašvaldību budžetiem; 1.sējums  72 

Pašvaldību budžeta iestādēm finansiālās darbības finanšu ieņēmumi ir 

42 062 586 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 138,9 %. 

Lielākie darījumi pamatbudžetā saistīti ar ieņēmumiem no mantiska ieguldījuma 

kapitālsabiedrībās un ieņēmumiem no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru 

pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām. Speciālajā budžetā lielākie darījumi 

saistīti procentu ieņēmumiem no finanšu darbības. 

Piezīme Nr. FD.B2. 

Valsts budžeta iestādēm finansiālās darbības finanšu izdevumi ir 16 629 160 LVL 

vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 59,2 %. Lielākie darījumi 

saistīti ar izdevumiem no valūtu kursu svārstībām par iemaksām starptautiskajās organizācijās 

un izdevumiem par līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitāla līdzdalības 

daļas vērtības pārrēķina pēc pašu kapitāla metodes un speciālajā budžetā lielākie darījumi 

saistīti ar valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla sabiedrību kapitāla daļu 

vērtības samazinājuma noteikšanu, būtisks samazinājums noteikts a/s ,,Liepājas metalurgs” 

sakarā ar 2013.gada 12.novembrī pasludināto maksātnespējas procesu. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības finanšu izdevumi ir 

109 958 331 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 42,9 %. 

Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaitē lielākie darījumi saistīti finanšu izdevumiem pēc 

uzkrāšanas principa no darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem, 

zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām un citus valsts budžeta finanšu izdevumiem. 

Pašvaldību budžeta iestādēm finansiālās darbības finanšu izdevumi ir 

109 158 806 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu procentuālās izmaiņas ir 289,0 %. 

Lielākie darījumi saistīti ar izdevumiem no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru 

pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām un procentu izdevumiem no finanšu 

darbības. Speciālajā budžetā lielākie darījumi saistīti procentu izdevumiem no finanšu 

darbības. 

Piezīme Nr. FD.D. 

Valsts budžeta iestādēm finansiālās darbības perioda neto pārsniegums pārskata gadā 

atbilstoši uzkrāšanas principam ir 1 281 964 087 LVL.  

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības perioda neto pārsniegums 

pārskata gadā atbilstoši uzkrāšanas principam ir 61 692 114 LVL. 

Pašvaldību budžeta iestādēm finansiālās darbības perioda neto pārsniegums pārskata 

gadā atbilstoši uzkrāšanas principam ir 440 521 090 LVL. 

 

Finansiālās darbības kopsavilkuma sadalījums 2013. gadā pa valsts budžeta iestāžu, 

t.sk. valsts budžeta finanšu uzskaites, un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumiem un 

izdevumiem no pamatdarbības un finanšu darbības, kā arī perioda neto pārsniegums vai 

deficīts atbilstoši uzkrājuma principam uzrādīts 1. attēlā. 
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1.attēls. Valsts budžeta iestāžu, t.sk. Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites, un 

pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības rezultāts 2013. gadā (tūkst. latu) 

 

Finansiālās darbības kopsavilkuma perioda neto pārsniegums vai deficīts 2012. gadā un 

2013. gadā, kas uzrādīts atbilstoši uzkrāšanas principam sadalījumā pa valsts budžeta iestāžu, 

t.sk. valsts budžeta finanšu uzskaites, un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu informāciju 

uzrādīts 2. attēlā. 

 

 

 

2.attēls. Valsts budžeta iestāžu, t.sk. valsts budžeta finanšu uzskaites, un pašvaldību 

budžeta iestāžu perioda neto pārsniegums vai deficīts 2012. gadā un 2013. gadā (tūkst. latu) 
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