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Gada pārskatā uzrādāmā informācija 

par COVID-19 ietekmi 
 

Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību 2022.gada pārskatos ir nepieciešams sniegt 

papildu informāciju par 2022.gadā pasaulē un Latvijā koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas 

apstākļu ietekmi. 

Šajās vadlīnijās sniegta informācija par COVID-19 ietekmes skaidrojuma iekļaušanu ministriju, 

centrālo valsts iestāžu un pašvaldību 2022.gada pārskatā. 

Attiecībā uz padotības iestādēm rīkojas atbilstoši nozares vai pašvaldības gada pārskata 

sagatavošanas kārtībā noteiktajam. 

Atbilstoši iepriekš sniegtajām Vadlīnijām par 2019.gada pārskatā iekļaujamo informāciju, 

2022.gadā iestādes nodrošina budžeta ieņēmumu un izdevumu analītisku uzskaiti attiecībā uz 

COVID-19 ietekmi. Nozare vai pašvaldība patstāvīgi izvēlas metodes un organizē procesu, kā 

veikt analītisko uzskaiti.  

 

IZVĒRTĒJUMS 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības ir uzkrājušas informāciju par COVID-19 

ietekmi uz ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadā un attiecīgi papildina 2022.gada pārskatu:  

sniedz vispārēju 

novērtējumu, kādos 

aspektos un cik būtiska ir pandēmijas ietekme uz nozares vai 

pašvaldības naudas plūsmu un budžetu pārskata gadā, kā arī 

iespējamo ietekmi nākamajos gados. 

Izvērtē, vai un kāda ir ietekme ar COVID-19 izplatību 

saistītiem ierobežojumiem un pasākumiem seku mazināšanai uz ministriju, centrālo valsts 

iestādi un pašvaldību. Vadības ziņojumā norāda, ka šāds izvērtējums ir veikts, un apraksta 

apzinātos riskus un nenoteiktības attiecībā uz COVID-19 ietekmi 2022.gadā un nākotnē – ir/nav 

būtiska, kā arī norāda, ka gada pārskata pielikumā ir sniegta attiecīgā informācija. 

Informācijas sniegšanas piemērs Vadības ziņojumā: “Pārskata gadā COVID-19 pandēmijas ietekmē ir 

samazinājušies pašvaldības nodokļu ieņēmumi un palielinājušies izdevumi sociāliem pabalstiem, kā 

rezultātā pašvaldībai pārskata gadā izveidojies budžeta deficīts 1 mlj.euro apmērā. Pandēmijas ietekmi 

nākamajos pārskata gados nav iespējams noteikt, jo pastāv liela nenoteiktība par tās ilgumu”. 

 

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMĀ 

Gada pārskatam atsevišķā piezīmē pievieno skaidrojumu par budžeta līdzekļu izlietojumu ar 

COVID-19 izplatības ierobežošanu un seku novēršanu saistīto pasākumu veikšanai pārskata 

periodā, kā arī šo pasākumu ietekmi uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. 

Nozares informāciju norāda atbilstoši iknedēļas pārskatam Valsts kancelejai “Pārskats par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu īstenošanas un 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu papildus piešķirto līdzekļu budžeta izpildi”.  

Pašvaldības sagatavo kopsavilkumu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu īstenošanas un Covid-19 izplatības ierobežošanas 

pasākumu budžeta izpildi. 

57. Vadības ziņojumā sniedz 

informāciju par iestādes darbību 

pārskata gadā un plānoto darbību 

turpmākajos gados, kā arī informāciju 

par būtiskiem riskiem un neskaidriem 

apstākļiem, ar kuriem iestāde 

saskaras. 

 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMĀ 
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Nozares un pašvaldības sagatavo informāciju par COVID-19 pasākumu ietekmi uz 

kapitālsabiedrību pārvaldību 2021.gadā un turpmākajos trīs gados. 

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA 

Ņemot vērā 2020.gadā izsludināto krīzes situāciju, kas turpinājās arī 2021.gadā un 2022.gadā, 

2022.gada pārskatā jāsniedz detalizētāks gada pārskatā atklātās informācijas skaidrojums par 

budžeta līdzekļu izlietojumu, kas saistīti ar pasākumiem COVID–19 krīzes ierobežošanai un 

seku novēršanai. 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības izvērtē finanšu pārskatos ietverto 

informāciju par darījumiem pārskata periodā un sagatavo skaidrojumu par COVID-19 krīzes 

ietekmi, to norādot COVID.BU, COVID.V8 un 03_COVID_PB/SB piezīmēs, un iesniedz 

Valsts kasei pārskata apstiprināšanas publiskošanai datumā, ietverot to gada pārskatā. 

Informāciju par COVID-19 krīzes ietekmi norāda finanšu pārskatu posteņu būtisko izmaiņu 

skaidrojumā, ja attiecīgā finanšu pārskata posteņa izmaiņas ir būtiskas. 

ePārskati 

Informāciju norāda periodā “Gads/ 2022/gads_2022” veidlapu sadaļā “COVID-19 ietekme” 

piezīmēs COVID.BU, COVID.V8, 03_COVID_PB/SB.  

Piezīmes aizpilda tikai iestāžu līmenī un sistēma veic datu summēšanu no zemākiem līmeņiem. 

Konsolidētā pārskata piezīmē neuzrāda savstarpējos padotības iestāžu transfertus, kas naudas 

plūsmas pārskatā un budžeta izpildes pārskatā ir konsolidēti.   
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PIEZĪMES 

COVID.BU Pārskats par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas, īpašo 

atbalsta mehānismu īstenošanas un Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu budžeta izpildi 

  

Kods Klasifikācijas koda nosaukums 
Budžeta izpilde pārskata 

gadā 

A B 1 

xx.000. Valdības funkcija  

I Izdevumi kopā  

1.0.  Uzturēšanas izdevumi  

1000 Atlīdzība   

2000 Preces un pakalpojumi   

3000 Subsīdijas un dotācijas   

4000 Procentu izdevumi   

6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas   

7000 
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība   

2.0.  Kapitālie izdevumi   

II Finansēšana  
F20000000 

 
Naudas līdzekļi un noguldījumi 

  

F30010000 

 
Iegādātie parāda vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus 

  

F40010000 Aizņēmumi   

F40020000 Aizdevumi   

F50010000 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   

COVID.BU piezīmi sagatavo pašvaldības. 

Piezīmē sniedz informāciju par COVID-19 krīzes ietekmi uz pašvaldības budžeta izpildi 

2022.gadā, norādot informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu īstenošanas un Covid-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumiem. 
 

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – finansiālo rādītāju kods un nosaukums, kuros norādīta COVID-19 ietekme pārskata 

periodā (n).  

1 – budžeta izpilde pārskata gadā, euro.  
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03_COVID_PB/SB Pārskats par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas, 

īpašo atbalsta mehānismu īstenošanas un Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu papildus 

piešķirto līdzekļu budžeta izpildi 

Pasākuma 

nosaukums 

Finansējuma 

veids (LNG/ 

cits) 

Normatīvais akts Kods 
Klasifikācijas 

koda nosaukums 
Budžeta izpilde  

A B  C D E 1 

      

 

Piezīmi 03_COVID_PB/SB sagatavo ministrijas, centrālās valsts iestādes. 

Piezīmē sniedz tādu pašu informāciju, kas norādīta iknedēļas pārskatā “Pārskats par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu īstenošanas un 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu papildus piešķirto līdzekļu budžeta izpildi” Valsts 

kancelejai par pārskata gadu – no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. Ja nepieciešams, informāciju var 

aktualizēt. 

Aizpildīšanas apraksts: 

A – pasākuma nosaukums un apraksts brīvā formā (ar norādi par līdzekļu izlietojumu un 

uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs); 

B – finansējuma veids – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem vai cits (piemēram, piešķirtās 

apropriācijas pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem no pakalpojumiem uz 

kapitālajiem izdevumiem); 

C – atbilstošais normatīvais akts (datums, numurs, nosaukums), ja iestāde pasākumu īsteno, 

nodrošinot ar ārkārtas stāvokli saistītā normatīvā akta prasību izpildi. Var norādīt vairākus 

normatīvos aktus); 

D, E – finansiālo rādītāju kods un nosaukums, kuros norādīta COVID-19 ietekme pārskata 

periodā (n); 

1 – budžeta izpilde pārskata gadā, euro. 

 

Piezīme: 

ePārskatos dati tiks pārcelti no perioda “VKanc_pārskati/2022/COVID_01.01. – 31.12.” 

atverot pārskatu. Ja nepieciešams, informāciju var aktualizēt. 
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COVID.V8 Informācija par COVID-19 ietekmi uz iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

numurs 

Līdzdalība 

(%) perioda 

beigās 

Atbalsta veids un tā novērtējums 

kods 2021 (euro) 
2022 

(euro) 

2023 

(euro) 

2024 

(euro) 

A B C D 1 2 3 4 

      

V.AIZD         

K.AIZD     

DOT     

IEG.KAP     

DZES     

DIKST     

PAR     

Piezīmē sniedz informāciju par COVID-19 krīzes ietekmi uz kapitālsabiedrību pārvaldību 

2022.gadā un turpmākajos trīs gados.  

 

Aizpildīšanas apraksts:  

Norāda informāciju par jebkāda veida veikto un apstiprināto finansējumu vai atbalstu 

(piemēram, dotācijas, ieguldījums pamatkapitālā, aizdevums/ aizņēmums) COVID-19 

ietekmes mazināšanai un darbības turpināšanas nodrošināšanai pārskata gadā un nākamajos 3 

gados kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder 50 % un 

vairāk kapitāla daļu un kurās valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder mazāk par 

50 % kapitāla daļu, bet valsts vai pašvaldība nosaka un kontrolē kapitālsabiedrības finanšu un 

pamatdarbības politiku. Ja finansējums vai atbalsts netiek piešķirts un visās ailēs ir nulles, tad 

piezīmi neiesniedz. 

A – norāda kapitālsabiedrības nosaukumu bez saīsinājumiem;  

B – norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru;  

C – norāda līdzdalības apmēru procentos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, datus norāda 

trīs zīmēs aiz komata;  

D – norāda kapitāla daļu turētāja, valsts vai citas personas piešķirtā atbalsta veidu 

kapitālsabiedrībai: 

V.AIZD – kapitāla daļu turētāja vai valsts aizdevums kapitālsabiedrībai; 

K.AIZD – komercbanku aizdevums kapitālsabiedrībai; 

DOT – subsīdijas, dotācijas; 

IEG.KAP – ieguldījumus kapitālsabiedrības pamatkapitālā, t.sk. aizdevuma 

kapitalizācija; 

DZES – aizdevuma dzēšana; 

DIKST – dīkstāves pabalsts; 

PAR – finansējums vai atbalsts, kuru nodrošinās kapitāla daļu turētājs, kas nav ministrija, 

centrālā valsts iestāde vai pašvaldība; 

1 – norāda veikto finansējuma vai atbalsta apmēru (budžeta izpildi) euro, kas saistīti ar 

COVID – 19 krīzes pasākumiem. 

2, 3, 4 – norāda apstiprināto finansējuma vai atbalsta apmēru euro, kas saistīti ar COVID–19 

krīzes pasākumiem. 
 

 

 

Informācijai: 

Jautājumus par uzskaiti un pārskatu sagatavošanu var sūtīt uz: parskati@kase.gov.lv. 

https://www.kase.gov.lv/metodika/rokasgramatas-un-vadlinijas/vadlinijas

