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Skaidrojums valsts konsolidētajam naudas plūsmas pārskatam 

Vispārīgie principi 

Valsts konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā uzrādīta finanšu informācija par 

ministriju, centrālo valsts iestāžu (turpmāk – valsts budžeta iestādes), pašvaldību un Valsts 

kases valsts budžeta finanšu uzskaites (turpmāk – valsts budžeta finanšu uzskaites) 

ieņēmumiem un izdevumiem 2013. gada 31. decembrī, ievērojot 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 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešās metodes. Pārskatā ieņēmumus un 

izdevumus uzrāda atbilstoši pamatdarbībai, ieguldījumu un finansēšanas darbībai. 

Naudas plūsmas pārskatā uzrāda saņemtos un iztērētos naudas līdzekļus un tās 

ekvivalentus pa grupām un kodiem – atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 

noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr. 1032) un Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1031 

“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 1031).  

Pamatdarbība (ieņēmumi un izdevumi) 

Pamatdarbība ir darbība, kas nodrošina nozīmīgākās ienākumu daļas gūšanu, un citas 

darbības, kas nav saistītas ar ieguldīšanu un finansēšanu. 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, 

tie ietver ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus. Valsts 

budžeta finanšu uzskaites vadības pamatdarbība, kā konsolidējamās vienības darbība, ir valsts 

pamatbudžeta izpildes un finanšu uzskaites organizēšana. Valsts budžeta finanšu uzskaites 

darbības nodrošināšanai tirdzniecības nolūkā iegādāto vērtspapīru, kā arī aizdevumu 

izsniegšanas un aizdevumu atmaksas naudas plūsma konsolidētajā pārskatā uzrādīta kā 

pamatdarbības naudas plūsma. 

Ieņēmumus pārsvarā veido nodokļu un nodevu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības. Izdevumus 

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

subsīdijām. 

Procentu ieņēmumus un izdevumus no pamatdarbības klasificē šādi: 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu 

atlikumiem attiecina uz pamatdarbību; 

 valsts budžeta finanšu uzskaitē procentu izdevumus par Valsts kases klientu kontu 

atlikumiem, procentu ieņēmumus par Valsts kases kontu atlikumiem Latvijas bankā 

vai kredītiestādēs, kā arī procentu ieņēmumus par izsniegtajiem aizdevumiem attiecina 

uz pamatdarbību. 

Citos ieņēmumos un izdevumos no pamatdarbības uzskaitīti pārējie ieņēmumi un 

izdevumi, kas nav uzskaitīti citos pamatdarbības posteņos, kā arī citu budžetu līdzekļi, kas uz 
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laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, 

pansionātos dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par 

mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas 

lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību). 

Citu budžetu līdzekļus pamatdarbības ieņēmumos norāda neto vērtībā, t.i., no pārskata periodā 

saņemtiem līdzekļiem atskaitot pārskata periodā atmaksātos līdzekļus. 

Ieguldījumu darbība (ieņēmumi un izdevumi) 

Ieguldījumu darbības naudas plūsma veidojas no aktīvu iegādes, kas paredzēti 

ienākumu gūšanai un naudas plūsmas radīšanai nākotnē, un šādu aktīvu pārdošanas. 

Ieņēmumos vai izdevumos no ieguldījumu darbības uzskaita naudas līdzekļus:  

 par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumiem vai izdevumiem, kas saņemti 

par pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un citu ilgtermiņa aktīvu pārdošanu vai 

samaksāti par pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu izveidošanu vai iegādi; 

 par valsts un pašvaldību budžetu iestāžu ieņēmumiem vai izdevumiem, kas saņemti 

vai samaksāti par līdzdalību kapitālsabiedrību kapitālā, 

 par valsts budžeta finanšu uzskaites ieņēmumiem vai izdevumiem no  parāda 

vērtspapīru pārdošanas un ieguldījuma vērtspapīru iegādes, kapitāla daļām citos 

uzņēmumos (izņemot tos, kas iekļauti naudas plūsmas pārskatā kā naudas 

ekvivalenti, kā arī tos, kas iegādāti tirdzniecības nolūkā). Ieņēmumus vai 

izdevumus, kas saņemti vai samaksāti par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai 

skaitā nākotnes darījumu līgumiem (fx forward), mijmaiņas līgumiem (CCIRS), 

izņemot gadījumus, kad šie finanšu instrumenti iegādāti tirdzniecības nolūkā vai ar 

tiem saistītie saņemtie maksājumi uzrādīti kā finansēšanas darbības naudas plūsma. 

Procentu ieņēmumus vai izdevumus no ieguldījumu darbības klasificē šādi: 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumus vai izdevumus, ja 

ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi (termiņnoguldījumi, dividendes), attiecina uz 

ieguldījumu darbību; 

 valsts budžeta finanšu uzskaitē procentu izdevumus par pieņemtajiem 

noguldījumiem un ieņēmumus no dividendēm, kā arī procentu ieņēmumus par 

ieguldījuma vērtspapīriem un procentu izdevumus par emitētajiem parāda 

vērtspapīriem attiecina uz ieguldījuma darbību.  

Finansēšanas darbība (ieņēmumi un izdevumi) 

Par finansēšanas darbības naudas plūsmu uzskata naudas plūsmu, kas rada izmaiņas 

ieguldītā kapitāla un aizņēmumu apmērā un sastāvā. 

Ieņēmumos vai izdevumos no finansēšanas darbības uzskaita naudas līdzekļus un tās 

ekvivalentus:  

 valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumus, kas saņemti par aizdevumu 

atmaksām vai saņemtiem aizņēmumiem, vai izdevumus, kas samaksāti par 

aizdevumu izsniegšanu vai aizņēmumu atmaksu; 

 valsts budžeta finanšu uzskaitē – kas saņemti par pašu emitēto vērtspapīru 

pārdošanu vai samaksāti par emitēto vērtspapīru dzēšanu; 

Procentu ieņēmumus vai izdevumus no finansēšanas darbības klasificē šādi: 
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 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumus vai izdevumus par 

aizdevumiem vai aizņēmumiem attiecina uz finansēšanas darbību; 

 valsts budžeta finanšu uzskaitē procentu ieņēmumus, kas samaksāti par 

aizņēmumiem, attiecina uz finansēšanas darbību. 

Naudas līdzekļu korekcija no piesaistītajiem līdzekļiem 

Naudas līdzekļu korekcija par piesaistītajiem līdzekļiem ir naudas plūsma, kas veidojas 

no naudas saņemšanas vai izmaksāšanas Valsts kases klientu kontos, kā arī no naudas 

pārskaitījumiem starp Valsts kases kontiem un ieguldījumiem depozītos Valsts kases kontos. 

Ārvalstu valstu kursu svārstību rezultāts 

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā, nav uzskatāmi 

par naudas plūsmu. Tomēr, lai salīdzinātu naudas līdzekļu atlikumus un to ekvivalentus 

pārskata perioda sākumā un beigās, naudas plūsmas pārskatā uzrāda ārvalstu valūtas kursa 

svārstību ietekmi uz naudas līdzekļu atlikumiem un to ekvivalentiem ārvalstu valūtā. Šo 

ietekmi uzrāda atsevišķi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības. 

Valsts konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā veikta konsolidācija šādos pārskata 

posteņos: 

 Ieņēmumi no pamatdarbības konsolidēti par kopējo summu (971 245 394) LVL 

vērtībā. 

 Izdevumi no pamatdarbības konsolidēti par kopējo summu (4 274 885 406) LVL 

vērtībā. 

 Izdevumi no ieguldījumu darbības konsolidēti par kopējo summu 

(214 634 030) LVL vērtībā. 

 Ieņēmumi no finansēšanas darbības konsolidēti par kopējo summu 

(306 859 146) LVL vērtībā. 

 Izdevumi no finansēšanas darbības konsolidēti par kopējo summu 

(345 420 004) LVL vērtībā. 

 Naudas līdzekļu korekcija par piesaistītajiem līdzekļiem konsolidēta par kopējo 

summu 94 989 097 LVL vērtībā par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta 

daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu un 

pašvaldību noguldījumiem Valsts kases kontos. 

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem konsolidēta kopējā vērtībā 

(3 439 366 607) LVL. 

 Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā konsolidētas par 

kopējo summu (212 457 390) LVL vērtībā. 
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Skaidrojumi naudas plūsmas posteņiem 

Konsolidētās naudas plūsmas perioda neto pārsnieguma vērtība 2013.gadā ir 

276 119 248 LVL. 

Konsolidētie kopējie naudas plūsmas ieņēmumi 2013.gadā ir 6 467 678 011 LVL un 

kopējie konsolidētie naudas plūsmas izdevumi ir 6 681 600 842 LVL. Salīdzinot ar 2012.gadu 

naudas plūsmas ieņēmumu procentuālās izmaiņas ir 86,6 %, bet attiecīgi izdevumu 

procentuālās izmaiņas ir 94,9 %.  

Naudas plūsmas posteņu izmaiņas uzrādītas 1.tabulā. 

1.tabula. Naudas plūsmas posteņu izmaiņas (latos) 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Piezīmes  

Nr. 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Palielinājums (+), 

samazinājums (-) 

(1. - 2.) 

Procentuālās 

izmaiņas  

(1. / 2. x 100) 

A B 1 2 3 4 

Ieņēmumi kopā NP.I. 6 467 678 011 7 469 648 010 -1 001 969 999 86,6 

Izdevumi kopā NP.II. 6 681 600 842 7 037 710 784 -356 109 942 94,9 

Ieņēmumi no 

pamatdarbības  
NP.A1. 5 939 734 206 5 804 924 859 134 809 347 102,3 

Izdevumi no 

pamatdarbības  
NP.A2. 5 404 587 542 5 032 823 594 371 763 948 107,4 

Ieņēmumi no 

ieguldījumu darbības 
NP.B1. 205 265 993 212 505 261 -7 239 268 96,6 

Izdevumi no 

ieguldījumu darbības  
NP.B2. 675 313 340 658 186 227 17 127 113 102,6 

Ieņēmumi no 

finansēšanas darbības  
NP.C1. 322 677 812 1 452 217 890 -1 129 540 078 22,2 

Izdevumi no 

finansēšanas darbības  
NP.C2. 601 699 960 1 346 700 963 -745 001 003 44,7 

Naudas līdzekļu 

korekcija par 

piesaistītajiem 

līdzekļiem 

NP.III. -59 150 488 -69 957 375 10 806 887 84,6 

Naudas plūsma kopā  NP.VII. -273 073 319 361 979 851 -635 053 170 -75,4 

Ārvalstu valūtu kursu 

svārstību rezultāts (+,–) 
NP.VI. -3 045 929 -3 768 459 722 530 80,8 

Naudas līdzekļu un 

noguldījumu izmaiņas 

pārskata periodā 

NP.VII. 276 119 248 -358 211 392 634 330 640 -77,1 

Piezīme Nr. NP.A1. 

Valsts budžeta iestāžu naudas plūsmas ieņēmumi no pamatdarbības ir 

1 777 571 845 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājušies par 8,5 %; 

Lielākie ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumos (galvenokārt valsts speciālā budžeta ieņēmumi) un 

maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos, attiecīgi 1 530 043 102 LVL vērtībā un 

119 989 863 LVL vērtībā, kas salīdzinājumā ar 2012. gadu ir pieauguši par 9,3 % un 1,1 %. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas ieņēmumos no pamatdarbības 

uzrāda ieņēmumus, kas noteikti likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam”. 2013. gadā 

ieņēmumi no pamatdarbības uzrādīti 3 612 802 867 LVL vērtībā jeb 99 % salīdzinājumā ar 

ieņēmumiem no pamatdarbības 2012. gadā. Kopējos ieņēmumos lielākā daļa ir nodokļu 

ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzībai, attiecīgi 2 239 414 626 LVL vērtībā un 

771 658 526 LVL vērtībā. 
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Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas ieņēmumi no pamatdarbības ir 

1 520 604 888 LVL vērtībā un salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājušies par 5,4 %. 

Lielāko daļu – 58,1% no pašvaldību pamatdarbības ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi 

(galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis). Lielākie nodokļu ieņēmumi ir Rīgas pilsētai 

358 625 025 LVL, Jūrmalas pilsētai 31 691 709 LVL un Daugavpils pilsētai 29 704 510 LVL. 

Lielākais nodokļu ieņēmumu pieaugums ir Rīgas pilsētai 13 013 139 LVL un Jūrmalas 

pilsētai  2 691 063 LVL vērtībā, Brocēnu novadam ir nodokļu ieņēmumu samazinājums 

(92 044) LVL. Nākošo lielāko ieņēmumu daļu veido transfertu ieņēmumi. Lielākie transfertu 

ieņēmumi ir Rīgas pilsētai 84 368 946 LVL, Daugavpils pilsētai 24 571 883 LVL, Liepājas 

pilsētai 20 773 781 LVL. Lielākais transferta ieņēmumu samazinājums pārskata gadā 

salīdzinājumā ar 2012.gadu ir Liepājas pilsētai (1 498 510) LVL. 

Piezīme Nr. NP.B1. 

Valsts budžeta iestāžu naudas plūsmas ieņēmumi no ieguldījumu darbības ir 

122 309 LVL un salīdzinot ar 2012. gadu izpilde ir tikai 21,5 %. Lielākie ieguldījumu 

darbības ieņēmumi ir Zemkopības ministrijai 60 000 LVL vērtībā no Latu rezerves fonda, 

Izglītības un zinātnes ministrijai procentu ieņēmumi 29 897 LVL vērtībā un Labklājības 

ministrijai 29 912 LVL apmērā no akciju pārdošanas. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

ir 186 049 349 LVL un salīdzinot ar 2012. gadu izpilde ir 82,9 %. Ieņēmumus galvenokārt 

veido ieņēmumi no Valsts kases veikto finanšu ieguldījumu dzēšanas 43 706 678 LVL 

apmērā, dividenžu ieņēmumi no VAS „Latvijas valsts meži” 34 694 915 LVL vērtībā, 

dividenžu ieņēmumi no citām valsts kapitālsabiedrībām 82 625 325 LVL vērtībā un procentu 

ieņēmumi par ieguldījumiem rezidentu parāda vērtspapīros 17 691 536 LVL vērtībā. 

Pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumi no ieguldījumu darbības ir 19 094 335 LVL 

un salīdzinot ar 2012. gadu izpilde ir 174,8 %. Lielākie ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

pašvaldībām ir no pamatlīdzekļu pārdošanas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ieņēmumi no 

pamatlīdzekļu pārdošanas palielinājušies par 20,4 %. Lielākie ieņēmumi no pamatlīdzekļu 

pārdošanas ir Rīgas pilsētai 6 441 025 LVL, Jelgavas novadam – 396 611 LVL, Kokneses 

novadam – 245 254 LVL. Salīdzinājumā ar 2012. gadu lielākais pamatlīdzekļu pārdošanas 

ieņēmumu pieaugums ir Rīgas pilsētai – 2,4 milj. latu, lielākais samazinājums ir Ventspils 

pilsētai – 1,2 milj. latu. 

Piezīme Nr.  NP.C1. 

Valsts budžeta iestāžu naudas plūsmas ieņēmumi no finansēšanas darbības ir 

162 142 327 LVL un salīdzinājumā ar 2012. gadu izpilde ir 70,6 %. Ieņēmumus no 

finansēšanas darbības galvenokārt veido Finanšu ministrijas (Valsts kases) aizdevumu 

atmaksas 153 781 551 LVL vērtībā. Lielākās aizņēmumu atmaksas 2013. gadā veikušas Rīgas 

pilsēta 6 991 899 LVL, Liepājas pilsēta 5 852 103 LVL, Jūrmalas pilsēta 2 922 669 LVL un 

Kuldīgas novads 2 392 393 LVL. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas ieņēmumi no finansēšanas darbības 

ir 316 740 196 LVL un salīdzinājumā ar 2012. gadu izpilde ir tikai 21,9 %. Ieņēmumus veido 

ienākošā naudas plūsma no valsts vērtspapīru emisijas. 

Pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumi no finansēšanas darbības ir 150 654 435 LVL 

un salīdzinājumā ar 2012. gadu izpilde ir 124,0 %. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, saņemtie 

aizņēmumi palielinājušies par 28,7 milj. latu vai 23,8%, no tiem Rīgas pilsētai 15,2 milj.latu. 

Lielākie saņemtie aizņēmumi 2013.gadā ir Rīgas pilsētai 23 934 312 LVL, Rēzeknes pilsētai 

11 362 536 LVL, Daugavpils pilsētai 7 999 796 LVL un Jelgavas pilsētai 7 725 834 LVL. 
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1.attēls. Konsolidētais naudas plūsmas ieņēmumu procentuālais sadalījums 2013. gadā 

Piezīme Nr. NP.A2. 

Valsts budžeta iestāžu naudas plūsmas izdevumi no pamatdarbības ir 

5 025 114 209 LVL un kopējais palielinājums pret iepriekšējo saimniecisko gadu ir 5,1 %.  

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas izdevumi no pamatdarbības ir 

3 411 042 417 LVL un kopējais palielinājums pret iepriekšējo saimniecisko gadu ir 7,8 %. 

Lielākie izdevumi ir posteņos „Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība” un „Transferti”, attiecīgi 

1 454 097 691 LVL vērtībā un 808 416 563 LVL vērtībā. 

Pašvaldību budžeta iestāžu izdevumi no pamatdarbības ir 1 243 316 322 LVL un 

kopējais palielinājums pret iepriekšējo saimniecisko gadu ir 7,6 %.  Pamatdarbības izdevumu 

daļā proporcionāli lielākā daļa – 38,6 % izlietoti atalgojumam, kas, salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu, palielinājies par 7,54 %. Lielākie izdevumi atalgojumam ir Rīgas pilsētai 

126 840 801 LVL, kas salīdzinot ar 2012.gadu palielinājušies par 7,3 milj. latu. Jūrmalas 

pilsētai atalgojuma pieaugums salīdzinot ar 2012. gadu ir 1,4 milj. latu, Liepājas pilsētai 

1,3 milj. latu. Vislielākais pieaugums procentos ir Ozolnieku novadam 27,17 %, Ādažu 

novadam 23,03 %. Atalgojuma samazinājums ir vienīgi Ilūkstes novadam (7 777) LVL. 

Atlīdzības pieaugums izskaidrojams ar pedagogu mēneša darba algas likmes pieaugumu, štata 

vietu palielināšanos un darba algas paaugstināšanos.  

Pakalpojumi ir otrs lielākais pašvaldību izdevumu postenis, kas ir 20,5 % no 

pamatdarbības izdevumiem, un, salīdzinot ar 2012. gadu ir palielinājušies par 

30 038 633 LVL vai 13,3 %. Vislielākie izdevumi uzrādīti Rīgas pilsētai 74 753 517 LVL, 

Liepājas pilsētai 10 616 147 LVL, Daugavpils pilsētai 10 572 771 LVL, Jelgavas pilsētai 

7 832 424 LVL. Vismazāk pakalpojumu apmaksai izlietots Baltinavas novadā 113 552 LVL, 

Mērsraga novadā 125 851 LVL un Alsungas novadā 170 711 LVL. Lielākais procentuālais 

pakalpojumu izdevumu pieaugums ir Garkalnes novadam 45,6%, Durbes novadam 35%. 

Lielākais pakalpojumu izdevumu samazinājums ir Auces novadam (1 036 361) LVL. 
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2.attēls. Konsolidētais naudas plūsmas izdevumu no pamatdarbības procentuālais sadalījums 

2013. gadā 

Piezīme Nr. NP.B2. 

Valsts budžeta iestāžu naudas plūsmas izdevumi no ieguldījumu darbības ir 

251 789 596 LVL un izpilde salīdzinot ar 2012. gadu ir samazinājusies par 6,4 %. Vislielākie 

izdevumi ieguldījumu darbībā ir pamatlīdzekļu izveidošanā un nepabeigtajā būvniecībā un 

Satiksmes ministrijai tie ir 98 403 627 LVL vērtībā, Kultūras ministrijai 28 830 646 LVL 

vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai 24 022 271 LVL vērtībā un Aizsardzības ministrijai 

8 337 045 LVL vērtībā. Salīdzinājumā ar 2012. gadu lielākais pamatlīdzekļu izveidošanas un 

nepabeigtās būvniecības izdevumu samazinājums ir Veselības ministrijai par 

(3 827 273) LVL, lielākais pieaugums ir Satiksmes ministrijai par 5 945 247 LVL. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas Izdevumi no ieguldījumu darbības ir 

254 966 020 LVL un izpilde salīdzinot ar 2012. gadu ir palielinājusies par 3,8 %. Lielākie 

izdevumi no finansēšanas darbības ir naudas plūsmas pārskata rādītājam „Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā būvniecība” 146 462 804 LVL apmērā, (skaidrojums valsts 

budžeta iestāžu naudas plūsmas sadaļā), bet rādītājā „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru iegāde” ir uzrādīti Valsts kases veiktie finanšu ieguldījumi ārvalstu 

vērtspapīros 39 966 355 LVL apmērā. Citus izdevumus no ieguldījumu darbības veido 

iemaksas starptautiskajās institūcijās, samaksātie procenti par klientu noguldījumiem Valsts 

kasē un uzcenojums virs nominālvērtības par iegādātajiem vērtspapīriem 
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Pašvaldību budžeta iestāžu izdevumi no ieguldījumu darbības ir 383 191 754 LVL un 

izpilde salīdzinot ar 2012. gadu ir palielinājusies par 7,7 %. Lielākais palielinājums ir 

pamatlīdzekļu iegādei, un salīdzinot ar 2012.gadu palielinājums ir Liepājas pilsētai 

17 672 827 LVL, Talsu novadam 7 093 893 LVL un Jūrmalas pilsētai 2 959 950 LVL vērtībā. 

Lielākie pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumi 2013.gadā ir Rīgas 

pilsētai 82 412 516 LVL, Daugavpils pilsētai 18 411 052 LVL un Rēzeknes pilsētai 

11 548 110 LVL. Ērgļu novadā, Ķeguma novadā un Zilupes novadā 2013.gadā pamatlīdzekļu 

izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumi nav veikti. Lielākais pamatlīdzekļu 

izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar 2012. gadu ir 

Rīgas pilsētai 11 732 459 LVL par Dienvidu tilta 3.kārtas (no Bauskas ielas līdz 

Ziepniekkalna ielai) būvniecību. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašvaldību līdzdalības 

kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde samazinājusies par 2,4 milj. latu, 

t.sk.Tukuma novadam par 1,1 milj. latu. Lielākie izdevumi šajā postenī ir Rīgas pilsētai 

3 685 425 LVL, jo SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ieguldīti 3 415 425 LVL un SIA „Rīgas 

1. slimnīca” pamatkapitālā ieguldīti 270 000 LVL. 

Piezīme Nr. NP.C2. 

Valsts budžeta iestāžu naudas plūsmas izdevumi no finansēšanas darbības ir 

276 318 352 LVL un salīdzinājumā ar 2012. gadu izpilde ir 182,4 %. Izdevumus veido 

galvenokārt Finanšu ministrijas (Valsts kases) aizdevumu izsniegšana 269 835 495 LVL 

vērtībā. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas Izdevumi no finansēšanas darbības 

ir 582 779 066 LVL un salīdzinājumā ar 2012. gadu izpilde ir 44,1 % un lielākos izdevumus 

veido izejošā naudas plūsma no valsts vērtspapīru dzēšanas 308 555 343 LVL vērtībā un 

valsts parāda vadības programmā veiktie Valsts kases procentu maksājumi par valsts parāda 

apkalpošanu 205 486 142 LVL vērtībā. 

Pašvaldību budžeta iestāžu izdevumi no finansēšanas darbības ir 88 022 546 LVL un 

salīdzinājumā ar 2012. gadu izpilde ir 77,6 %. Lielākie izdevumi ir par aizņēmumu atmaksu, 

t.sk. Rīgas pilsētai 6 991 899 LVL, Liepājas pilsētai 5 852 103 LVL, Jūrmalas pilsētai 

2 922 669 LVL un Kuldīgas novadam 2 392 393 LVL. 

Detalizēta informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu budžetu ieņēmumiem un 

izdevumiem uzrādīta saimnieciskā gada pārskata 10., 12., 15., 16. pielikumā.  

Detalizēta informācija par pašvaldību budžetu ieņēmumiem un izdevumiem uzrādīta 

saimnieciskā gada pārskata 18., 19. un 20.pielikumos. 

Piezīme Nr.  NP.III. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas līdzekļu plūsmu no piesaistītajiem līdzekļiem 

veido speciālā budžeta naudas plūsma, ziedojumu un dāvinājumu naudas plūsma, citu budžetu 

naudas plūsma, valsts pamatbudžeta finansēšanas naudas plūsma un regulēšanas, 

konvertācijas, klīringa līdzekļu naudas plūsma. 

Naudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem līdzekļiem 2013. gadā uzrādīta 

(154 139 585) LVL vērtībā. Izmaiņas veido ieņēmumi no piesaistītajiem līdzekļiem 

5 283 174 454 LVL vērtībā jeb 35 % no ieņēmumiem no piesaistītajiem līdzekļiem 2012.gadā 

un izdevumi no piesaistītajiem līdzekļiem 5 437 314 039 LVL vērtībā jeb 36 % no 

izdevumiem no piesaistītajiem līdzekļiem 2012. gadā. 

Piezīme Nr. NP.VI. 

 Valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļi un noguldījumi salīdzinot ar 2012. gadu ir 

samazinājušies,  izmaiņas pārskata periodā ir 174 078 028 LVL. Postenī „Naudas līdzekļu un 
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noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)” vislielākie atlikumi ir 

Labklājības ministrijai 187 291 982 LVL vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai 

49 126 390 LVL vērtībā un Kultūras ministrijai 32 901 376 LVL vērtībā. 

Valsts budžeta finanšu uzskaites 2013. gadā naudas līdzekļu un termiņnoguldījumu 

atlikums samazinājies par 290 401 005 LVL. Tas izveidojies no naudas līdzekļu atlikuma 

samazinājuma par 516 844 093 LVL un termiņnoguldījumu pieauguma par 226 443 088 LVL. 

Naudas līdzekļu un termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās uzrādīts 904 848 050 LVL 

vērtībā jeb 76 % no iepriekšējā pārskata perioda beigu atlikuma. 

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas līdzekļi un noguldījumi salīdzinot ar 2012. gadu ir 

samazinājušies, izmaiņas pārskata periodā ir 24 097 605 LVL vērtībā. Lielākais naudas 

līdzekļu samazinājums ir Rīgas pilsētai 23 102 473 LVL un lielākais naudas līdzekļu 

pieaugums ir Rēzeknes pilsētai 2 581 177 LVL.  

 

 

 

 


