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Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 
kopsavilkumam 

 
 

Vispārējie principi 
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
Valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkumā uzrādīta aktīvu un pasīvu kopējā vērtība 
centrālās valdības sektorā. Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 
sagatavots, apkopojot iesniegtās ministriju un centrālo valsts iestāžu konsolidētās bilances 
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu 
un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība” ar grozījumiem noteiktajai kārtībai un 
apjomam un atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 
“K ārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, kas paredz 2006.gada 
pārskatu sagatavošanā pielietot uzkrāšanas principu. Iesniegtajiem gada pārskatiem 
pievienots Valsts kontroles atzinums par gada pārskata sastādīšanas pareizību atbilstoši 
likumā “Likums par budžetu un finanšu vadību” noteiktajam. 
 
Strukturālās izmaiĦas 
2006.gada laikā notikušas sekojošas strukturālās izmaiĦas ministrijās un centrālajās valsts 
iestādēs: 

- Izglītības un zinātnes ministrijas 25 padotības un pārraudzībā (pārziĦā) esošās iestādes, 
organizācijas un Zemkopības ministrijas 4 pārziĦā esošās organizācijas saskaĦā ar 
Zinātniskās darbības likuma 21.panta otro daĜu, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības 
likuma pārejas noteikumu 8.punktu, Publisko aăentūru likuma 8.panta pirmo daĜu, 
Zinātniskās darbības likuma 21.panta otro daĜu un Ministru kabineta rīkojumiem 
reorganizētas un izveidotas par valsts aăentūrām un iekĜautas ministriju konsolidētajā 
bilancē; 

- saskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokola Nr.7 52. paragrāfu 
“Noteikumu projekts “Valsts aăentūras “Nacionālais botāniskais dārzs” nolikums” valsts 
aăentūra “Nacionālais botāniskais dārzs” ar 2006.gada 1.jūliju nodota Vides ministrijai, 
izslēgta no Izglītības un zinātnes ministrijas uzskaites datiem un iekĜauta Vides ministrijas 
konsolidētajā bilancē; 

- notikusi Veselības ministrijas uz Zemkopības ministrijas savstarpēji saistīto funkciju 
optimizācija, reorganizējot un nododot Zemkopības ministrijai Veselības ministrijas 
padotībā esošās iestādes (Valsts aăentūras “Sabiedriskās veselības aăentūra” daĜa, Latvijas 
pārtikas centrs) un reorganizējot Zemkopības ministrijas padotībā esošo Pārtikas un 
veterinārā dienesta daĜu, līdz ar to izslēgti dati no Veselības ministrijas uzskaites un iekĜauti 
Zemkopības ministrijas konsolidētajā bilancē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 
14.oktobra rīkojumam Nr.672 “Par funkciju optimizāciju un finanšu resursu pārdali starp 
Veselības ministriju un Zemkopības ministriju” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
15.panta trešās daĜas 3.punktam.  
Lai nodrošinātu bilances posteĦu salīdzināmību, veikta posteĦu pārklasifikācija. 
 
Naudas vienība 
Valsts budžeta iestāžu kopsavilkuma pārskatā lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats 
(Ls). Finanšu pārskatos uzrādītie finanšu dati ir noapaĜoti līdz veseliem latiem. 
 
Konsolidācijas principi 
Sagatavojot valsts budžeta iestāžu kopsavilkuma pārskatu, izslēgti darījumi, kuri notikuši 
starp pārskatā iekĜautajām budžeta iestādēm. 
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Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēėināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli 
noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. 
 

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos) 
Valūta 31.12.2006. 31.12.2005. 
EUR 0.702804 0.702804 
USD 0.536000 0.593000 
DKK 0.094300 0.094200 
GBP 1.048000 1.021000 
SEK 0.077800 0.074700 

 
Aplēšu izmantošana 
Sagatavojot finanšu pārskatus, Ħemtas vērā aplēses un pieĦēmumi, kas ietekmē atsevišėus 
bilances un ieĦēmumu vai izdevumu posteĦu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. 
Nākotnes notikumi var ietekmēt pieĦēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās 
aplēses. Aplēšu izmaiĦu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos.  

 
Uzskaite un novērt ēšana 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti kā ilgtermiĦa ieguldījumi, kas neparādās lietiskā veidā, 
bet pārsvarā ir tikai tiesības. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaitītas tikai par atlīdzību 
iegūtās tiesības. 
Nemateriālie ieguldījumi amortizēti aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro 
metodi. Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto vērtības 
samazinājumu. 

 
PamatlīdzekĜi 
PamatlīdzekĜi uzskaitīti to sākotnējā vērtība, atskaitot uzkrāto nolietojumu. PamatlīdzekĜu 
nolietojums aprēėināts pēc lineārās metodes atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija 
noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma normām un 
pielietošanas nosacījumiem”. 
SaskaĦā ar normatīvo aktu prasībām ministrijas pārskatos ir uzrādījušas Zemesgrāmatā 
reăistrētās piekrītošās un piederošās zemes, kuras uzskaitītas atbilstoši to kadastrālajai 
vērtībai  pārskata sagatavošanas dienā. 
Pārskata gadā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 
“Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma normām un pielietošanas 
nosacījumiem” ministrijas pārskatījušas pamatlīdzekĜiem piemērojamās nolietojuma likmes 
un noteikta pamatlīdzekĜu piederība attiecīgajai apakšgrupai, veicot inventarizāciju uz 
pārskata gada beigām (1.kategorijas 1.1.; 1.2.; 1.3. grupai un 3.kategorijas 3.1.grupai).  
Zemei, bioloăiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekĜiem, mākslas priekšmetiem un 
citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojums netiek rēėināts. 
Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie ilgtermiĦa ieguldījumi izslēgti no uzskaites, atzīstot 
attiecīgos izdevumus. 
Nomātos pamatlīdzekĜus bilancē neuzrāda. Šādus aktīvus ietver zembilancē. Nomas 
maksājumus atzīst izdevumos saskaĦā ar uzkrāšanas principu.  
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi un aizdevumi 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc izmaksu un pašu kapitāla metodes. 
2006.gadā  pēc izmaksu metodes uzskaitīti 70% un pēc pašu kapitāla metodes 30% 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu. 
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Atsevišėi ir uzrādīta līdzdalība radniecīgo uzĦēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos un 
līdzdalība asociēto uzĦēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos, kā arī aizdevumi attiecīgajiem 
uzĦēmumiem (kapitālsabiedrībām).  
Gada beigās aprēėināti, pārgrāmatoti un atsevišėi norādīti finanšu ieguldījumi, kuru termiĦš 
nepārsniedz gadu no bilances datuma.  
SaskaĦā ar 1995.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.357 “Noteikumi par 
privatizācijas procesā uzĦēmējsabiedrībās pārveidojamo valsts un pašvaldību uzĦēmumu 
minimālo kapitāla daĜu, kas jānodod pensiju fondam” bez atlīdzības kārtā piešėirtas 
privatizējamo uzĦēmumu kapitāla daĜas un nodotas valsts pensiju speciālajam budžetam 
pārvaldīšanā. Kapitāla daĜu pārdošanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2003.gada 
29.jūlija noteikumi Nr.418 “Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daĜu 
pārdošanas noteikumi”. 
 
Krājumi 
Krājumos norādīti īstermiĦa aktīvi, kas paredzēti budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, 
atsavināšanai vai materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās 
darbības procesā. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai 
paredzētie ilgtermiĦa ieguldījumi.  
Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai piemērotas vidējo 
svērto cenu vai “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodes. 
 
Norēėini par prasībām (debitori) 
Uzrādīti norēėini ar debitoriem kā juridisko un fizisko personu īstermiĦa parādi, kuri 
atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādu atlikumi saskaĦoti, noformējot un apstiprinot 
savstarpējos norēėinu salīdzināšanās aktus.  
Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēėināta, no debitoru uzskaites vērtības 
atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) parādiem izveidotos speciālos uzkrājumus.  
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) 
parādiem veidoti gadījumos, ja šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.  
 
Nākamo periodu izdevumi 
Nākamo periodu izdevumos uzrādītas faktiskās izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem 
periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un projektiem. Nākamo periodu izdevumi 
iekĜauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, uz 
kuru tie attiecas. Attiecīgi izdevumi atzīti tad, kad budžeta iestāde ir saĦēmusi pakalpojumu. 
SaĦemtie rēėini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādīti kā zembilances saistības. 
Samaksātie avansi klasificēti tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansi 
aktīva iegādei norādīti tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaita iegūto 
aktīvu.  
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām un ievērojot ieĦēmumu un 
izdevumu saskaĦošanas principu, palielinājušies nākamo periodu izmaksu un nākamo 
periodu ieĦēmumu rādītāji. 
 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti kā ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā 
un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi, kurus 
paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiĦa ieguldījumiem. 
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Naudas līdzekĜi 
Naudas līdzekĜus veido nauda kasē, naudas dokumenti un naudas līdzekĜi norēėinu kontos 
bankās un kartēs. 
 
Pašu kapitāls 
Pašu kapitāla sastāvā ietvertas rezerves, iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts, pārskata 
gada budžeta izpildes rezultāts. 
SaskaĦā ar Ministru Kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām līdz 2006.gada 31.decembrim 
kontu “Budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu fonds” un “Valsts (pašvaldības) pamatkapitāls 
(līdzdalības kapitāls)” atlikumi pārgrāmatoti uz iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes 
rezultātu.  
IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidota no ilgtermiĦa aktīvu pārvērtēšanas 
rezultātā radītā vērtības palielinājuma.  
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts un pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts uzrādīti sadalījumā pa budžetu veidiem. 

 
Uzkrājumi 
Ministrijas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 
“K ārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaĦā ar uzkrāšanas 
principu atzinušas uzkrājumus aktīviem un paredzamajām saistībām.  
Uzkrājumi aktīviem ir nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izveidotie uzkrājumi, kurus 
piemēro debitoru parādu uzskaites vērtības korekcijām. Debitoru parādi bilancēs uzrādīti 
neto vērtībā, kas aprēėināta, no šo aktīvu uzskaites vērtības atskaitot nedrošiem (šaubīgiem) 
debitoru parādiem izveidoto uzkrājumu vērtību. Uzkrājumi paredzamajām saistībām ir 
saistības, kuras attiecas uz iepriekšējā perioda darījumiem un ir paredzamas vai noteikti 
zināmas, bet kuru apjoms, rašanās vai apmaksas datums nav precīzi zināmi.  
Budžeta iestādes veido speciālos uzkrājumus. Vispārējos uzkrājumus iestādes var veidot, ja 
nav praktiski iespējams izveidot speciālos uzkrājumus.  
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, nodrošinot uzkrāšanas un saskaĦošanas 
principa ievērošanu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē, palielinājušies rādītāji 
uzkrājumu posteĦos. 
Pārskatos par 2006.gadu pašu kapitāla kopsummā iekĜauta arī izveidoto uzkrājumu vērtība. 

 
Norēėini par saistībām (kreditori) 
Kreditori ir uzrādīti kā ministriju pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes 
notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai nepieciešami resursi (naudas samaksa, citu 
aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana). 
Budžeta iestāžu kreditoru sastāvā uzrādīti norēėini par aizĦēmumiem un saistībām, par 
saĦemtajiem avansiem, norēėini ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem, norēėini par darba 
samaksu, norēėini par nodokĜiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, pievienotās 
vērtības nodoklis, kuri jāapmaksā līdz 2007.gada 15.janvārim).  
Kreditoru parādi saskaĦoti, noformējot un apstiprinot savstarpējo norēėinu salīdzināšanās 
izziĦas. Atsevišėi uzrādītas ilgtermiĦa un īstermiĦa saistības. 
 
Uzkrātās saistības  
Uzkrātās saistības atzītas, ja pieejama precīzāka informācija par saistību lielumu un 
apmaksas termiĦiem nekā uzkrājumiem. Uzkrāto saistību vērtība noteikta saskaĦā ar 
noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu.  
Uzkrātajās saistībās ietvertas aprēėinātās paredzamās darbinieku atvaĜinājumu izmaksas.  
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Nākamo periodu ieĦēmumi 
Nākamo periodu ieĦēmumos uzskaitīta saĦemtā ārvalstu finanšu palīdzība, saĦemtais 
finansiālais atbalsts un  saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja saskaĦā ar dāvinājuma vai 
pušu vienošanās līguma nosacījumiem: 

- saĦemtie līdzekĜi paredzēti ilgtermiĦa ieguldījuma objekta (ar ierobežotu lietošanas 
laiku) iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 

- saĦemtie līdzekĜi tiks izlietoti tikai nākamajos pārskata gados; 
- nosacījumu neizpildes gadījumā saĦemtie līdzekĜi nākamajos gados jāatmaksā. 

Nākamo periodu ieĦēmumos sākotnēji uzskaitītā saĦemtās finanšu palīdzības vai finansiālā 
atbalsta vērtība iekĜauta attiecīgo pārskata periodu ieĦēmumos atbilstoši ilgtermiĦa 
ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām vai to daĜām, vai 
pakāpeniski nosacījumu izpildes laikā.  
IeĦēmumi, kas saĦemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem 
pārskata periodiem, norādīti kā nākamo periodu ieĦēmumi. Nākamo periodu ieĦēmumi 
iekĜauti ieĦēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, ieĦēmumus atzīstot 
periodā, uz kuru tie attiecas.  
 
IeĦēmumi  
IeĦēmumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 
saĦemšanas. SaĦemtās dotācijas, realizējot projektus, uzskaitītas pēc naudas plūsmas 
principa un gada beigās samazinātas par slēgtajiem pamatbudžeta asignējumiem. IeĦēmumi 
no valsts pamatbudžeta dotācijas speciālā budžetā atzīti asignējumu saĦemšanas brīdī 
saskaĦā ar finansēšanas plānu. Speciālā budžeta ieĦēmumi no transfertiem no valsts 
pamatbudžeta vienādi ar valsts pamatbudžeta izdevumiem valsts dotāciju apakšprogrammās. 
SaskaĦā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 8.panta 1.punkta 1. apakšpunktu 
Valsts pensiju speciālā budžeta līdzekĜus veido obligātās un brīvprātīgās iemaksas pensiju 
apdrošināšanai, izĦemot iemaksas valsts fondētajā pensiju shēmā, kuras uzrāda kā Valsts 
pensiju speciālā budžeta sociālo apdrošināšanas iemaksu ieĦēmumu samazinājumu saskaĦā 
ar Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.272 “Noteikumi par valsts fondēto 
pensiju shēmas darbību” un saskaĦā ar “Valsts fondēto pensiju likuma” 4.pantā noteikto 
likmi.  
Soda naudu un nokavējuma naudas ieĦēmumos atzītas naudas saĦemšanas dienā.  
IeĦēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem klasificēti saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par budžetu 
ieĦēmumu klasifikāciju”. 

 
Izdevumi 
Izdevumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa un atzīti periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no 
naudas samaksas.  
Budžeta iestāžu darījumi un izdevumi klasificēti saskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 
1.marta noteikumiem Nr.155 “Noteikumi par budžeta iestāžu klasifikāciju atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām”. 
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Paskaidrojumi bilances posteĦiem 
Bilances posteĦu pārklasifikācija 
 

Bilances postenis Pārklasific ētā 
summa Piezīmes 

Debitori 
516 465 

 
Ārlietu ministrijai drošības nauda par 
nomāto dzīv. platību 

Izejvielas un materiāli 35 480 

Ekonomikas min, Bērnu un ăimenes lietu 
min., Satversmes tiesa, Vides min., 
Tieslietu min., Ekonomikas min., 
Labklājības min., Izglītības un zinātnes 
min., Iekšlietu min., Aizsardzības min., 
Zemkopības min., Veselības min.- 
degvielas kartes 

Pamatbudžeta konti 
57 819 

 

Ekonomikas min. konts KBC bankā, 
Iekšlietu min. saimn. līdz., debetk., 
Izglītības un zinātnes min. saimn. līdz. un 
komand., Zemkopības min., Ārlietu min., 
Bērnu un ăimenes lietu min., Veselības 
min. -saimn. līdz., Satversmes tiesa  
kredītkarte, Radio un televīzija kredītkarte, 
Kultūras min. saimn. līdz., kompensācija 
dzīv. īpašniekiem 

Īpašu formu norēėinu konti -64 368 

Ārlietu min. debetkartes, Ekonomikas min. 
konts KBC bankā, saimn. līdz., Iekšlietu 
min. saimn. līdz., debetkartes, Izglītības un 
zinātnes min. saimn. līdz. un komand., 
degvielas kartes, Zemkopības min. saimn. 
līdz., degvielas kartes, Kultūras min. saimn. 
līdz., Bērnu un ăimenes lietu min. saimn. 
līdz., degvielas kartes, Aizsardzības min., 
Vides min., Tieslietu min., Labklājības 
min., Satversmes tiesa - degvielas kartes, 
Veselības min. degvielas kartes, saimn. 
līdz. 

Pārējie naudas līdzekĜi -545 396 

Ārlietu min. saimn. līdz., drošības nauda 
par nomāto dzīv. platību, Ekonomikas min. 
degvielas kartes, Kultūras min.  
kompensācija dzīv. īpašniekiem, Veselības 
min. saimn. līdz., Satversmes tiesa 
kredītkarte, Radio un televīzija kredītkarte 

 
Nemateriālie ieguldījumi  
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 5 498 696 vērtībā. 
Šo palielinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Avansa maksājumi par nemateriāliem 
ieguldījumiem” palielinājums Ls 5 249 025 vērtībā, kurā iekĜauts nemateriālo ieguldījumu 
izveidošanas atlikums, t.sk., Iekšlietu ministrijai Ls 2 421 163 vērtībā par 
datorprogrammām, lietošanas licencēm, Integrētās informācijas sistēmas, Latvijas 
nacionālās Šengenas sistēmas izveides, vīzu informācijas sistēmas programmatūras izstrādes 
un tās ieviešanai nepieciešamo licenču iegādes izmaksas, Finanšu ministrijai palielinājumu 
šajā bilances postenī veido vērtība Ls 1 439 378 par VID izstrādē esošām 
datorprogrammām, skat. tabulu Nr.1: 
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                                                                                                                                   Tabula Nr.1 

Bilances postenis Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

IzmaiĦas  
(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi - kopā  37 534 670 32 035 974 5 498 696 

1. Pētniecības un uzĦēmumu attīstības 
izmaksas  

517 735 133 571 384 164 

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 
un līdzīgas tiesības, datorprogrammas 

27 452 825 28 348 722 -895 897 

3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi) 3 312 531 2 551 127 761 404 

4. Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem 

6 251 579 1 002 554 5 249 025 

 
PamatlīdzekĜi 
SaskaĦā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju” 12.panta ceturto 
daĜu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 6.panta otro daĜu valsts īpašumu objekti nodoti privatizācijai, saskaĦā ar Ministru 
kabineta rīkojumiem nekustamie īpašumi nodoti no vienas ministrijas otrai vai pašvaldības 
valdījumā, saglabāti valsts īpašumā, nodoti ministrijas valdījumā vai iegādāti no jauna. 
Ministrijas un centrālās valsts iestādes apzinājušas un reăistrējušas valsts īpašumā esošos 
nekustamos īpašumus. Ar 2006.gada 1.janvāri spēkā stājās Ministru kabineta 2005.gada 
21.jūnija noteikumi Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma 
normām un pielietošanas nosacījumi” un ministrijas un centrālās valsts iestādes 
pamatlīdzekĜiem no jauna noteica atlikušos lietderīgās lietošanas laikus. Labklājības 
ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra saskaĦā ar Ministru kabineta rīkojumu 
nodeva mantu valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īpašumā, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Zemkopības ministrija bez atlīdzības nodeva valsts nekustamos īpašumus 
pašvaldību īpašumā. 
PamatlīdzekĜu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par Ls 259 736 498, t.sk.: 
palielinoties bilances posteĦa “Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi” sastāvā 
uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu vērtībai par Ls 161 898 521, skat. tabulu Nr.2: 
                                                                                                                                                               Tabula Nr.2 

Bilances postenis 
Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 
IzmaiĦas  (+,-) 

 PamatlīdzekĜi  1 969 298 738 1 709 562 240 259 736 498 
 Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 1 599 167 663 1 437 269 142 161 898 521 

dzīvojamās ēkas 19 635 571 18 818 558 817 013 
nedzīvojamās ēkas 255 427 484 219 616 850 35 810 634 
citas celtnes un būves, tilti, izbūves 114 570 054 114 345 681 224 373 
ceĜi 309 285 883 237 755 507 71 530 376 
zeme 311 193 689 270 251 710 40 941 979 
kultivētie aktīvi un stādījumi 1 461 860 1 443 994 17 866 
meži 583 647 090 570 688 369 12 958 721 
pārējais nekustamais īpašums 3 946 032 4 348 473 -402 441 

 Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas 59 269 927 69 912 030 -10 642 103 
 Pārējie pamatlīdzekĜi:  118 053 225 77 550 101 40 503 124 

transporta līdzekĜi 27 597 869 24 610 422 2 987 447 
saimnieciskie pamatlīdzekĜi 20 811 187 17 886 383 2 924 804 
bibliotēku fondi 12 885 835 9 073 996 3 811 839 
dārgakmeĦi un dārgmetālu izstrādājumi 4 468 4 456 12 

 
 
 



FMInf_290607_vb.bil.skaidr.; Latvijas Republikas 2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem; 2.sējums 

14

antīkie un citi mākslas priekšmeti 693 458 452 071 241 387 
pārējie pamatlīdzekĜi 56 060 408 25 522 773 30 537 635 

 PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas 

164 113 409 111 893 191 52 220 218 

 Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem 28 694 514 12 937 776 15 756 738 

t.sk.: 
- dzīvojamo ēku vērtība palielinājusies Ls 817 013 vērtībā, t.sk., Aizsardzības ministrijai 

Ls 2 038 593 vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 4 079 875 vērtībā, kas veidojusies 
pārvērtēšanas rezultātā palielinoties ēku vērtībai, savukārt attiecīgo samazinājumu veido, 
galvenokārt Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas dzīvojamo ēku vērtības 
samazinājums Ls (5 906 964) vērtībā, kura dzīvojamās ēkas bez atlīdzības nodevusi 
pašvaldībām un dzīvojamo ēku īpašniekiem;  

- nedzīvojamo ēku vērtība palielinājusies Ls 35 810 634 vērtībā, galvenokārt nekustamo 
īpašumu vērtība palielinājusies pārvērtēšanas rezultātā vai no jauna iegādājoties īpašumus- 
Saeimai Ls 13 895 024 vērtībā, Iekšlietu ministrijai Ls 5 641 969 vērtībā. Izglītības un 
zinātnes ministrijai Ls 4 079 875 vērtībā pār pārĦemtiem īpašumiem no reorganizētām 
bezpeĜĦas organizāciju valsts zinātniskajām iestādēm. Savukārt nedzīvojamo ēku vērtība 
samazinājusies Ārlietu ministrijai Ls (2 434 880) vērtībā kas veidojusies pārvērtēšanas 
rezultātā samazinoties ēku vērtībai, Kultūras ministrijai Ls (4 382 739) vērtībā par 
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā saskaĦā ar Ministru kabineta 
rīkojumu;  

- citu celtĦu, tiltu, izbūvju vērtība palielinājusies Ls 224 373 vērtībā, saskaĦā ar Ministru 
kabineta rīkojumu un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu par 
nodotiem bez atlīdzības pašvaldību īpašumā nekustamiem īpašumiem, t.sk., Aizsardzības 
ministrijai Ls 1 573 388 vērtībā, Iekšlietu ministrijai Ls 1 743 730 vērtībā un Finanšu 
ministrijai Ls 826 419 vērtībā un samazinājusies Zemkopības ministrijai Ls (2 425 177) 
vērtībā. Šīs izmaiĦas bilances postenī radušās Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai 
un Finanšu ministrijai pārvērtēšanas rezultātā. SaskaĦā ar Ministru kabineta rīkojumu, 
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu Zemkopības ministrija nodevusi 
bez atlīdzības pašvaldību īpašumā nekustamos īpašumus; 

- ceĜu vērtība palielinājusies par Ls 71 530 376, t.sk., Satiksmes ministrijai Ls 70 535 
295 vērtībā par uzskaitē Ħemtiem valsts ceĜiem un Iekšlietu ministrijai Ls 1 267 221 vērtībā 
par uzskaitē Ħemtiem piebraucamiem ceĜiem; 

- zemes vērtība palielinājusies par Ls 40 941 979, galvenokārt, Satiksmes ministrijai       
Ls 16 063 414 vērtībā par uzskaitē Ħemtiem 200 valsts zemes gabaliem, kas reăistrēti 
Zemesgrāmatā, Saeimai Ls 9 895 262 vērtībā - palielinoties vērtībai pārvērtēšanas rezultātā, 
Vides ministrijai Ls 7 972 893 vērtībā par meža zemju platību vērtību nacionālajos parkos, 
Zemkopības ministrijai Ls 4 446 658 vērtībā par uzskaitē Ħemtām piederošām un 
piekrītošām zemju platību vērtībām, t.sk., meža zemju un mežaudžu platību vērtībām no 
kurām 10,3%. reăistrēti Zemesgrāmatā;  

- mežu vērtība palielinājusies Ls 12 958 721 vērtībā, t.sk., galvenokārt Vides ministrijai 
vērtībā Ls 11 402 094 par uzskaitē Ħemto mežaudžu vērtību un Zemkopības ministrijai 
vērtībā Ls 1 552 584 par uzskaitē Ħemto mežaudžu vērtību;  

- bilances postenī “Tehnoloăiskās iekārtas” samazinājusies to sastāvā uzrādītā 
pamatlīdzekĜu vērtība Ls (10 642 103) par izslēgtiem transportlīdzekĜiem, datortehniku un 
pārvietotiem pamatlīdzekĜiem uz bilances posteni “Pārējie pamatlīdzekĜi”, galvenokārt 
Aizsardzības ministrijai Ls (8 882 649) vērtībā, Finanšu ministrijai Ls (5 786 984), Tieslietu 
ministrijai Ls (4 459 750) vērtībā. Bilances postenis “Tehnoloăiskās iekārtas” palielinājies 
Iekšlietu ministrijai Ls 7 428 517 vērtībā par iegādātām video novērošanas sistēmām, 
Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 6 042 228 vērtībā par iegādātām laboratoriju iekārtām;  

- bilances posteĦa “PamatlīdzekĜu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu 
izmaksas” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu vērtība palielinājusies Ls 52 220 218 
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vērtībā, t.sk., galvenokārt Satiksmes ministrijai Ls 36 556 950 vērtībā par ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu nepabeigto celtniecību PHARE projekta pamatlīdzekĜiem, kas nav 
nodoti ekspluatācijā, Kohēzijas projektu autoceĜu jomā nepabeigto celtniecību un ERAF 
projektu nepabeigto celtniecību, Aizsardzības ministrijai Ls 13 116 775 vērtībā ēku 
renovācijas darbu un tehnisko iekārtu izveidošanas izmaksas, Izglītības un zinātnes 
ministrijai Ls 5 224 785 vērtībā ēku renovācijas darbu izmaksas un Labklājības ministrijai 
Ls 2 994 660 vērtībā izmaksas ESF, ERAF, un “EQUAL” projektu ietvaros; 

- bilances posteĦa “Pārējo pamatlīdzekĜu” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu ieguldījumu 
vērtība palielinājusies par Ls 40 503 124, t.sk., Aizsardzības ministrijai Ls 9 370 266 vērtībā 
no  jauna iegādātiem un pārvērtētiem pamatlīdzekĜiem, Izglītības un zinātnes ministrijai  Ls 
9 275 266 vērtībā par bibliotēku fondu u.c. iegādi, Tieslietu ministrijai Ls 5 465 012 vērtībā, 
Kultūras ministrijai Ls 3 549 141 vērtībā un Veselības ministrijai Ls 3 352 705 vērtībā, 
kuras pieaugumu galvenokārt veido no bilances posteĦa “Tehnoloăiskās iekārtas un 
mašīnas” pārvietotie pamatlīdzekĜi un no jauna iegādātā datortehnika, datorprogrammas un 
citu neklasificētu pamatlīdzekĜu iegāde; 
- bilances posteĦa “Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem” sastāvā uzrādīto ilgtermiĦu 
ieguldījumu vērtība palielinājusies par Ls 15 756 738, t.sk., palielinājumu, galvenokārt veido 
ministriju un centrālo iestāžu funkciju nodrošināšanai samaksāti avansi par iekārtu iegādēm 
projektu  ietvaros,  ēku  būvdarbiem,  datortehnikas  u.c.  iegādēm  -  Aizsardzības  
ministrijai Ls 6 988 166 vērtībā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 6 079 472 vērtībā.  
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi  
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 96 295 845 
vērtībā. SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daĜas 5.punktu, lai nodrošinātu publiskas personas 
komercdarbību un izpildītu tiesību aktos noteikto uzdevumu- valsts institūcijām 
nepieciešamo objektu būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju ar Ministru kabineta 
rīkojumiem ministrijas ieguldījušas valsts akciju sabiedrībās nekustamos īpašumus un 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi komercsabiedrībās palielinājušies. Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā palielinājusies Ls 32 494 363 vērtībā, t.sk., Finanšu ministrijai Ls 
19 102 707 vērtībā ieguldījuma daĜas palielinājums VAS “Nekustamie īpašumi” 
pamatkapitālā, Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 2 826 020 vērtībā nekustamo īpašumu 
ieguldījums Latvijas Universitātes nekustamo īpašumu aăentūrā, Zemkopības ministrijai Ls 
11 320 691 vērtībā par ieguldījumu VAS “Latvijas valsts meži” pamatkapitālā; Veselības 
ministrijai Ls 5 354 974 vērtībā pārrēėinot ieguldījumu pēc pašu kapitāla metodes, 
Ekonomikas ministrijai ieguldot Latvijas garantiju aăentūras pamatkapitālā Ls 4 596 123 
vērtībā.  

- Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā palielinājusies kopumā Ls 990 158 
vērtībā, galvenokārt Satiksmes ministrijai Ls 904 970 vērtībā ieguldījums AS “Biėernieku 
kompleksā sporta bāze”. 

- Bilances postenis “Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi” palielinājies Ls 49 807 883 
vērtībā, t.sk., Labklājības ministrijai Ls 49 801 742 vērtībā par valsts pensiju speciālajam 
budžetam nodoto kapitāla daĜu pārvērtēšanu. 

- Bilances postenis “Pārējie aizdevumi” palielinājies Ls 13 003 441 vērtībā, t.sk., 
Izglītības un zinātnes ministrijai Ls 13 745 859 vērtībā par studentu un studējošo ilgtermiĦa 
aizdevuma daĜu un kredītam pielīdzināto stipendiju atmaksas ilgtermiĦa daĜu, kas izslēgta no 
bilances posteĦa “Norēėini par prasībām (debitoriem)”, Iekšlietu ministrijai Ls 1 097 525 
vērtībā saskaĦā ar Ministru kabineta 1992.gada 10.jūlija lēmumu Nr.270 šajā bilances 
postenī Ħemtas uzskaitē pārējās ilgtermiĦa prasības VA “Materiālās rezerves” par 
izsniegtiem krājumiem, un samazinājies Veselības ministrijai Ls (1 839 943) vērtībā par 
atmaksāto aizdevumu no ārstniecības iestādēm par vizuālās diagnostikas aparatūras iegādi. 
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Krājumi 
Bilances postenis “Krājumi” palielinājies Ls 36 904 366 vērtībā, t.sk., Aizsardzības 
ministrijai Ls 23 782 924 vērtībā, Iekšlietu ministrijai Ls 5 749 830 vērtībā, Reăionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Ls 5 228 044 vērtībā, skat. tabulu Nr.3:                                                                                       

     Tabula Nr.3 

Bilances postenis 
Uz pārskata 

perioda beigām 
Uz pārskata 
gada sākumu IzmaiĦas  (+,-) 

Krājumi - kopā  159 623 979 122 719 613 36 904 366 
Izejvielas un materiāli 36 779 171 25 504 394 11 274 777 
Nepabeigtie ražojumi 423 769 402 469 21 300 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 14 137 918 11 407 299 2 730 619 
Nepabeigtie pasūtījumi 75 936 6 623 69 313 
Zinātnes gatavie pasūtījumi 1 860 0 1 860 
Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par 
vienību un dažāda specifiska veida inventārs 

108 205 325 85 398 828 22 806 497 

 
Nākamo periodu izdevumi 
Nākamo periodu izdevumu vērtība palielinājusies par Ls 39 981 187 t.sk., galvenokārt 
palielinājumu veido Aizsardzības ministrija Ls 7 678 514 vērtībā par maksājumiem 
būvniecībai, remontiem, autoratlīdzību un Satiksmes ministrija Ls 8 957 951 vērtībā par 
maksājumiem Kohēzijas projekta ietvaros.  
 
Norēėini par prasībām (debitoriem)  
Debitoru kopsumma pārskata periodā samazinājusies Ls 6 445 206 vērtībā.  
Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiĦām sniegta gada pārskata 3.pielikumā. 
 
Vērtspapīri apgrozāmo līdzekĜu sastāvā un īstermiĦa līdzdalība kapitālos  
Pārskata periodā īstermiĦa finanšu ieguldījumu kopsumma samazinājusies Ls 17 014 
vērtībā, t.sk., Zemkopības ministrijai Ħemtas uzskaitē A/S “Aizkraukles banka” akcijas Ls 
45 vērtībā un Labklājības ministrijai Ls 16 969 vērtībā Valsts Sociālās Apdrošināšanas 
aăentūras valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daĜas. 
 
Naudas līdzekĜi  
Naudas līdzekĜu kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 216 208 542 vērtībā, 
galvenokārt, palielinoties: 

- bilances postenī “Speciālā budžeta konti” uzrādītajiem Labklājības ministrijas naudas 
līdzekĜiem Ls 181 938 700 vērtībā par naudas līdzekĜu atlikumiem Valsts sociālās 
apdrošināšanas aăentūras speciālajā budžetā;  

- bilances postenī “Pamatbudžeta konti” naudas līdzekĜu atlikumi palielinājušies vērtībā 
Ls 30 685 591 par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieĦēmumiem un, t.sk., ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekĜu izmaiĦām Ls 26 459 196 vērtībā; 

- bilances postenī “Depozītu konti” uzrādīti naudas līdzekĜu palielinājums Ls 4 469 138 
vērtībā. Šajā kontā uzrādīti arī deponētie līdzekĜi un Zemkopības ministrijas nodrošinājumi 
(garantijas) saskaĦā ar lauksaimniecības tirgus intervences pasākumu administrēšanu. 
 
        - bilances postenī “Citu budžetu līdzekĜu konti” naudas līdzekĜu atlikumus veido 
galvenokārt, Izglītības un zinātnes ministrijas aăentūru (zinātnisko institūtu) naudas līdzekĜi 
komercbankās. 
 Detalizēta informācija par naudas līdzekĜu izvietojumu uzrādīta gada pārskata 14.pielikumā. 
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Pašu kapitāls  
Pašu kapitāla kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 536 142 929 vērtībā. 
Pārskatos par 2006.gadu pašu kapitāla kopsummā iekĜauta arī izveidoto uzkrājumu kontu 
grupa Ls 11 273 958 vērtībā, t.sk., Labklājības ministrijai Ls 9 483 017 vērtībā par VSAA 
pārmaksātajām pensijām, pabalstiem, atlīdzību un valsts pensiju speciālā budžeta saistībām 
pret valsts fondēto pensiju shēmu un citi. 
Iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts palielinājies Ls 1 673 495 537 vērtībā, 
t.sk., par bilances posteĦu “Budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu fonds” Ls 283 607 548 vērtībā un 
bilances posteĦu “Valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)” Ls 386 117 086 
vērtībā izslēgšanu un uzrādīšanu bilance postenī “Iepriekšējā gadu budžeta izpildes 
rezultāts”. 
Bilance kontā “Rezerves” iekĜauts ilgtermiĦa aktīvu palielinājums par Ls 137 847, Vides 
ministrijai veicot Nacionālajā Botāniskajā dārzā zemes kadastra vērtības un kolekciju 
pārvērtēšanu. 
Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiĦām sniegta gada pārskata 7.pielikumā. 
 
Kreditori  
Kreditoru kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 112 083 906 vērtībā, galvenokārt, 
palielinoties bilances posteĦa “Norēėini ar kapitālsabiedrībām, dalībniekiem un personālu” 
sastāvā uzrādītajām saistībām Ls 43 897 971 vērtībā, “Norēėini ar piegādātājiem un 
darbuzĦēmējiem” sastāvā uzrādītajām saistībām Ls 18 128 695 vērtībā, “Norēėini par 
nākamo periodu ieĦēmumiem” Ls 54 910 150 vērtībā un samazinoties “Norēėini par 
aizĦēmumiem un saistībām” sastāvā uzrādītajām saistībām Ls (28 518 106) vērtībā. 
Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiĦām sniegta 5.pielikumā. 
 
Zembilance 
Zembilances vērtība palielinājās par Ls 15 724 873, galvenokārt palielinoties postenim 
“Nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem” Ls 343 892 069 vērtībā, kur lielākais 
pieaugums ir Vides ministrijai Ls 187 074 802 vērtībā par noslēgtajiem līgumiem ES 
Kohēzijas fonda projektu ietvaros par ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta 
finansējumu daĜu, Iekšlietu ministrijai Ls 89 213 368 vērtībā un Ekonomikas ministrijai 
vērtībā Ls 65 154 567 par ES struktūrfondu noslēgtiem līgumiem. Palielinājies postenis 
“Nomātie  pamatlīdzekĜi”  Ls 15 724 873  vērtībā  un  postenis   “Pārējie  zembilances  konti” 
Ls 24 706 332 vērtībā un samazinājušies zembilances konti Ls 3 134 973 Ls vērtībā, 
galvenokārt   samazinoties  postenim  “Norakstītie bezcerīgie  un  šaubīgie  debitoru  parādi” 
Ls 3 043 197 vērtībā, atzīstot bilancē nedrošos (šaubīgos) debitoru parādus un veidojot tiem 
atbilstošus uzkrājumus. 
 
Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi 
Paskaidrojumi valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti gada 
pārskata 3., 5., 7., 14. pielikumos. 
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