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Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 
 

Vispārīgie principi 

 

Pārskatā par valsts konsolidētā budžeta izpildi (turpmāk – pārskats) uzrādīta valsts 

budžeta izpilde 2012.gadā par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu 

publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu informācija. Pārskatā konsolidēti dati pa budžeta 

veidiem par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem, speciālā budžeta ieņēmumiem un 

izdevumiem, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem, un no valsts budžeta daļēji 

finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumiem 

un izdevumiem. Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas principa. Detalizētāks skaidrojums par 

valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem sniegts skaidrojumā par 

valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi. 

Konsolidētajā pārskatā izslēgti transferti un savstarpējie maksājumi (ieņēmumu un 

izdevumu koriģēšana), ievērojot mazākuma principu – izslēdzot savstarpēji ekonomiski atbilstošo 

pozīciju mazākās vērtības.  

Konsolidācija 

11.pielikumā konsolidētas šādas budžeta izpildes pozīcijas: 

Ieņēmumi/izdevumi – Ls 195 511 328 vērtībā: 

 Komandējumi un dienesta braucieni (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kods (turpmāk – EKK) 2100, ieņēmumu kods daļēji 21.4.0.0. – Ls 1 035 vērtībā, 

t.sk.  
Aizsardzības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 142 

Iekšlietu ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 395 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
 Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 498 

. 

 Pakalpojumi (EKK 2200, ieņēmumu kods daļēji 21.3.0.0.,21.4.0.0.) – Ls 306 021 

vērtībā, t.sk. : 
Aizsardzības ministrija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 896 

Ārlietu ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 568 

Iekšlietu ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 200 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 
268 358 

Zemkopības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 13 820 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 
5325 

Veselības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 10 541 

Centrālā vēlēšanu 

komisija 
 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 
6313 

 

 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā EKK 5000 (izdevumu EKK 2300, ieņēmumu kods daļēji 

21.4.0.0.) – Ls 17 698 vērtībā, t.sk.: 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 
16 848 

Zemkopības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 428 

Veselības ministrija  Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 142 
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Centrālā vēlēšanu 

komisija 
 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 
280 

 

 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (izdevumu EKK 2500, ieņēmumu kods 

daļēji 21.4.0.0.) –– Ls 695 vērtībā, t.sk.: 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
 

Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 
695 

 

 Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 

nav iestādes administratīvie izdevumi (izdevumu EKK 2800, ieņēmumu kods daļēji 

21.4.0.0.) –– Ls 1 837 vērtībā, t.sk.: 
Veselības ministrija 

 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 1837 

 

 Pārējie procentu maksājumi (izdevumu EKK 4300, ieņēmumu kods daļēji 

8.4.0.0., 8.5.0.0., 21.1.0.0., 21.3.0.0. un 22.6.0.0.) – Ls 2 482 098 vērtībā, t. sk.:  
Finanšu ministrija 31.02.. Valsts parada vadība 2 147 576 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
03.04. Studējošo un studiju kreditēšana 305 218 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

procentu maksājumi un apkalpošanas maksa par aizņēmumiem 

no Valsts kases 

 

21 159 

Zemkopības ministrija  

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

procentu maksājumi un apkalpošanas maksa par aizņēmumiem 

no Valsts kases 

1290 

Kultūras ministrija  

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

procentu maksājumi un apkalpošanas maksa par aizņēmumiem 

no Valsts kases 

6855 

    

 Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts 

budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu 

iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām 

kategorijām (izdevumu EKK 3500, ieņēmumu kods daļēji 18.3.0.0. un 21.4.0.0.) 

– Ls 58 500 vērtībā, t.sk.: 
Kultūras ministrija   No ziedojumiem un dāvinājumiem uz no valsts budžeta 

daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

pamatdarbībai 

58 500 

 

 Pensijas un sociālie pabalsti naudā (izdevumu EKK 6200, ieņēmumu kods 

daļēji 21.3.0.0.) – Ls 452 343 vērtībā, t.sk.:  
Labklājības ministrija Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 452 343 

 

 Valsts budžeta uzturēšanās izdevumu transferti (izdevumu EKK 7100, 

ieņēmumu kods daļēji 18.2.0.0. un 18.3.0.0.) – Ls 17 712 179 vērtībā, t.sk: 

Finanšu ministrija 
No ziedojumiem un dāvinājumiem uz valsts budžetu naudas 

līdzekļu atlikumi par iepriekšējiem periodiem 
525 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

No ziedojumiem un dāvinājumiem uz valsts budžetu naudas 

līdzekļu atlikumi par iepriekšējiem periodiem 
17 212 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta 

līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par 

iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

2640 

Ārlietu ministrija 01.04. Diplomātiskās misijas ārvalstīs 5731 
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Labklājības ministrija 01.01. Nozares vadība 
49 948 

 

 04.00. Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai 15 926 034 

 20.01. Valsts sociālie pabalsti 1 026 209 

 20.02. Izdienas pensijas 23 633 

 63.06 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības 

nozarē (2007-2013) 
660 247 

 

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam 

mērķim (izdevumu EKK 7300 ieņēmumu kods daļēji 17.1.1.0. un 18.3.0.00) – 

Ls 125 105 090 vērtībā, t.sk: 
Sabiedrības integrācijas 

fonds  

02.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves 

programmas 

8496 

Ekonomikas ministrija 62.02. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2007-2013) 

227 151 

Finanšu ministrija 71.06. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

finansējums projektu īstenotājiem 

78 818 

Iekšlietu ministrija 06.01. Valsts policija 129 088 

 10.00. Valsts robežsardzes darbība 20 250 

 14.00. Augstākā izglītība 21 851 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

02.01. Profesionālās izglītības programmu īstenošana 445 461 

 03.01. Augstskolas un pasākumi 30 191 012 

 03.11. Koledžas 1 609 357 

 05.01. Zinātniskās darbības nodrošināšana 3 978 552 

 05.02. Zinātnes bāzes finansējums 8 107 606 

 05.05. Tirgus orientētie pētījumi 107 115 

 05.12. Valsts pētījumu programmas 3 767 958 

 09.04 Sporta būves 1947 

 62.07. Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem 

struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu 

(2007-2013) 

12 699 930 

 63.06. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) 283 973 

 63.07 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem 

struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013) 

15 359 229 

 69.06. 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība "projektu 

īstenošana 

1 947 825 

 70.06. Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju 

attīstības programmās 

866 986 

 70.07. Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības 

jomā 2007.-2013.gadam un Eiropas Savienības 

augstākās izglītības sadarbības programmas Tempus un 

Erasmus Mundus 

4 861 842 

 72.07. Grantu shēmas "Šveices zinātnieku aktivitātes Latvijā" 

īstenošana 

3084 

Zemkopības ministrija 20.02. Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības 

laboratoriskie izmeklējumi 

429 183 

 21.01. Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai 

(subsīdijas) 

486 989 

 21.02. Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts 

uzraudzība lauksaimniecībā 

109 475 
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 22.02. Augstākā izglītība 5 686 039 

 24.02. Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē 179 095 

 25.01. Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte 656 196 

 25.02. Zivju fonds 4210 

    

 64.06. Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 

(ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013) 

890 993 

 65.05. Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013) 

472 012 

 65.06. Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu 

īstenošanai (2007-2013) 

25 580 

 66.05. Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 

apgūšanai (2007-2013) 

60 129 

 66.06. Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības 

fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-

2013) 

7000 

 69.06. Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 

pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu 

īstenošanai 

480 319 

 70.06. Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu 

projektu un pasākumu īstenošanai 

1 312 510 

 99.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 292 124 

Labklājības ministrija 04.02. 

(SB) 

Nodarbinātības speciālais budžets 5612 

 04.03. 

(SB) 

Darba negadījumu speciālais budžets 65 846 

 63.06. Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības 

nozarē (2007-2013) 

57 324 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

21.02. Vides aizsardzības projekti 70 000 

 27.02. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti 965 416 

 63.06. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) 174 870 

 67.06. Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 44 974 

 69.07. Pārrobežu sadarbības programmu darbības 

nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-2013) 

4 472 619 

 70.05. Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-

2013) 

404 220 

Kultūras ministrija 20.00. Kultūrizglītība 4 726 725 

    

 62.06. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un 

pasākumu īstenošana (2007-2013) 

56 560 

 67.06. Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu 

īstenošana 

4805 

 69.06. 3.mērķa "Eiropas teritoriāla sadarbība" pārrobežu 

sadarbības projekti 

52 111 

 99.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 347 215 

Veselības ministrija 02.03. Augstākā medicīnas izglītība 10 980 301 

 02.04. Rezidentu apmācība 5 115 025 

 69.06. 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu 

sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 

(2007-2013) 

39 982 

Zemkopības ministrija  No ziedojumiem un dāvinājumiem uz no valsts budžeta 

daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

pamatdarbībai 

172 846 
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Izglītības un zinātnes 

ministrija 

 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta 

iestāžu valsts budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta 

periodos finansētajiem izdevumiem 

1 209 927 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta 

iestāžu valsts budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta 

periodos finansētajiem izdevumiem 

329 327 

 

 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem 

(izdevumu EKK 7400, ieņēmumu kods daļēji 18.3.0.0.) – Ls 14 809 062 vērtībā, 

t.sk.: 
Finanšu ministrija  62.06. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie 

pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013) 

37 337 

Satiksmes ministrija 03.00. Nozares vadība 225 999 

 31.06. Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem 

11 201 753 

 31.07. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana 1 689 562 

 99.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 53 307 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

31.00. Atbalsts plānošanas reģioniem 865 919 

Kultūras ministrija 18.01. Nozares politikas plānošana un īstenošana 22 500 

 19.07. Mākslas un literatūra 1600 

 21.00. Kultūras mantojums 181 698 

 22.01. Valsts Kultūrkapitāla fonds 69 627 

 22.02. Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas 745 

 22.08. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 71 189 

 99.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 840 

Veselības ministrija  No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta 

iestāžu valsts budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta 

periodos finansētajiem izdevumiem 

386 986 

  

 

 Atmaksa valsts budžetā par veiktiem uzturēšanas izdevumiem (izdevumu 

EKK 7500, ieņēmumu kods daļēji 13.3.0.0 un 21.4.0.0.) – Ls 146 162 vērtībā, 

t.sk: 
Sabiedrības integrācijas 

fonds 
63.02. 

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) finansējumu (2007-2013) 
146 000 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

162 

 

 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (izdevumu EKK 7800; 

ieņēmumu kods daļēji 12.3.0.0.; 17.1.0.0.; 21.3.0.0. un 21.4.0.0.) 

 – Ls 3 518 213 vērtībā, t.sk.: 



FMInf_310713_11.p.sk; Latvijas Republikas 2012.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 

3.sējuma I daļa 

 

13 

    

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

2 293 379 

Zemkopības ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

251 125 

Satiksmes ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

23 764 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

783 395 

Kultūras ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

3805 

Veselības ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu 

atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem 

162 745 

 

   

    

   

 Pamatlīdzekļi (izdevumu EKK 5200, ieņēmumu kods daļēji 21.3.0.0.) – Ls 7 vērtībā, 

t.sk.:  
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Ministriju padotības iestāžu savstarpējie darījumi 7 

 Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam 

mērķim (izdevumu EKK 9500, ieņēmumu kods daļēji 18.1.0.0.) – Ls 30 168 161 

vērtībā, t.sk.:  

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
62.07. 

Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu 

finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013) 

26 109 249 

Zemkopības ministrija 66.06. 
Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības 

fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013) 
804 571 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

69.07. 
Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, 

projekti un pasākumi (2007-2013) 
2090 

 70.05. Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013) 780 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu atmaksa 

valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos 

budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

2 828 866 

Zemkopības ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu atmaksa 

valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos 

budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

422 605 
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• No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti (izdevumu EKK 9800, ieņēmumu 

kods daļēji 17.1.0.0.) – Ls 732 227 vērtībā, t.sk.:  

 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu atmaksa 

valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos 

budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

720 150 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu atmaksa 

valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos 

budžeta periodos finansētajiem izdevumiem 

12 077 

 

 

Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi pārskata gadā ir 4 804,3 milj. latu vērtībā, kas ir 

par 589,2 milj. latu jeb 13,9% vairāk nekā 2011.gadā. Kopējie ieņēmumi attiecībā pret 

saimnieciskā gada plānu ir 99,0%. Valsts budžeta ieņēmumos 2012.gadā lielāko daļu – 

3463,6 milj. latu veido nodokļu ieņēmumi, kas ir par 353,3 milj. latu jeb 11,4% vairāk nekā 

2011.gadā. Nenodokļu ieņēmumi ir 372,9 milj. latu, kas ir par 60,9 milj. latu jeb 19,5% vairāk 

nekā 2011.gadā. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 120,4 milj. latu, kas ir par 6,1 

milj. latu jeb 4,8% mazāk nekā 2011.gadā. Ārvalstu finanšu palīdzība ir 844,8 milj. latu, kas ir 

par 182,3 milj. latu jeb 27,5% vairāk nekā 2011.gadā. Transferti ir 0,12 milj. latu, kas ir par 0,3 

milj. latu jeb 72,9% mazāk nekā 2011.gadā, saņemtie ziedojumi un dāvinājumi ir 2,5 milj. latu, 

kas ir par 0,9 milj. latu jeb 27,0% mazāk nekā 2011.gadā. 

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ir 4 723,4 milj. latu vērtībā, kas ir par 99,7 milj. 

latu jeb 2,1% vairāk nekā 2011.gadā. Budžeta izpilde pret saimnieciskā gada plānu ir 94,8%. 

Valsts konsolidētā budžeta uzturēšanas izdevumi ir 4 378,4 milj. latu, kas ir par 112,8 milj. latu 

jeb 2,6% vairāk nekā 2011.gadā, kapitālie izdevumi ir 345,0 milj. latu, kas ir par 10,9 milj. latu 

jeb 3,1% mazāk nekā 2011.gadā.  

Lielākie budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saistīti ar sociālo 

aizsardzību, kas veido 1580,1 milj. latu jeb 33,4% no kopējiem valsts konsolidētajiem 

izdevumiem, ekonomisko darbību – 883,6 milj. latu jeb 18,7% no kopējiem izdevumiem, 

vispārējiem valdības dienestiem – izlietoti 659,7 milj. latu jeb 13,9% no kopējiem izdevumiem 

(skatīt 1.attēlu). 

 

 
1.attēls Valsts konsolidētā budžeta izdevumu īpatsvars pa funkcionālajām kategorijām, % 

 

Valsts konsolidētajai budžeta finansiālajai bilancei pārskata gadā ir 80,9 milj. latu 

pārpalikums, un sasniedz 0,5% no iekšzemes kopprodukta (šajā skaidrojumā aprēķinos lietota 

Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā 2013.gada martā publicētā 2012. gada IKP vērtība 

15 520,5 milj. latu). Valdības īstenotā fiskālā politika pārskata gadā nodrošina, ka Latvijai 
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saglabājas līderpozīcijas, kā visstraujāk augošai Eiropas Savienības ekonomikai, kas vērsta uz 

stabilu ekonomikas izaugsmi, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstības budžetu un izaugsmes 

veicināšanu, kas uzskatāmi izpaužas nodokļa ieņēmumu pieaugumā. 

 

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

nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2012.gadā 

 

Valsts budžetā saņemti ziedojumi un dāvinājumi 2012.gadā ir 2,5 milj. latu vērtībā, kas 

ir par 0,9 milj. latu jeb 27,1% mazāk kā 2011.gadā. Lielākās ziedojumu un dāvinājumu summas 

2012.gadā saņēmušas Kultūras ministrija, Zemkopības ministrija un Izglītības un zinātnes 

ministrija, attiecīgi 1 332,9 tūkst. latu jeb 53,8%, 711,5 tūkst. latu jeb 28,8%, 203,9 tūkst. latu jeb 

8,2%, no kopējiem saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (skatīt 2.attēlu). 

 

 
 

2.attēls Saņemto ziedojumu un dāvinājumu īpatsvars pa ministrijām, % 

 

Lielākie ziedotāji ir juridiskās personas un nerezidenti: 

Izglītības un zinātnes ministrija saņēma ziedojumus no Itālijas iestādēm Enaip Friuli 

Veneziz Giulia, Ecoazioni SNC Di Bastianu e Veneruc, Krievijas centra „Ruskijs mir” bibliotēku 

grāmatu iegādei, no Rīgas Brīvostas pārvaldes Liepājas Jūrniecības koledžas mācību līdzekļu 

iegādei, projekta “Nord Plus” ietvaros saņemti līdzekļi no Somijas; 

Kultūras ministrijai – VAS „Latvijas valsts meži” mērķziedojumi Kultūrkapitāla fondam, 

saņemti ziedojumi natūrā – bibliotēku fondus no privātpersonām, datortehnika, mūzikas 

instrumenti, gleznas, Bila un Melindas Geitsu fonds ziedojis Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projektam „Trešais tēva dēls”;  

Zemkopības ministrijai – VAS „Latvijas valsts meži” mērķziedojumi Meža fondam. 

Saņemti ziedojumi no Lietuvas universitāte, Kopenhāgenas universitāte un EESTI 

MAAYLIKOOL, kas ziedoja zinātniskās darbības atbalstam. Nīderlandes Pārtikas un Patēriņa 

preču nekaitīguma iestāde (The Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of the 

Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation of the Netherlands) ziedoja 

mērķsadarbības līgumam „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas un dzīvnieku barības drošības kontroles 

pilnveidošana Armēnijā”. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ziedoja projektam "EFSA 

visaptverošās pārtikas patēriņa datu bāzes aktualizācija – grūtnieču aptaujai Latvijas Republikā" 

un EFSA kontaktpunkta uzturēšanai Latvijā; 

Valsts budžeta saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums pārskata gadā ir 2,9 milj. 

latu. Salīdzinot ar 2011.gadu izdevumi palielinājušies par 0,6 milj. latu jeb 24,8%. Lielākais 

palielinājums ir :  
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 Zemkopības ministrijai izdevumi par 0,3 milj. latu palielinājušie pret iepriekšējo gadu, 

ziedojumi izlietoti biedrībām, nodibinājumiem, projektu aktivitātēm, algām, reklāmas 

un informatīvo bukletu izdošanai, Studentu dienu aktivitāšu īstenošanai, zinātnieku 

balvām;  

 Kultūras ministrijai izdevumi palielinājušies par 0,6 milj. latu pret iepriekšējo gadu, 

ziedojumi izlietoti šādiem projektiem – Latvijas ekspozīcijas realizācijai 13.Venēcijas 

arhitektūras biennālei 2012.gadā, Tēlniecības kvadrinnālei Rīga 2012 "Integrācijas 

anatomija", dokumentālai filmai "Latvijieši", filmai "Skurstenis", spēlfilmai "Džimlai 

Rūdi rallallā!", Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales kultūras programmai; 

 Izglītības un zinātnes ministrijai izdevumi palielinājušies par 0,08 milj. latu pret 

iepriekšējo gadu, ziedojumi izlietoti atalgojumiem projektu vadītājiem, asistentiem, 

ekspertiem, komandējumu izdevumiem, semināru organizēšanai ārzemju partneriem, 

telpu nomai semināriem, ceļu izdevumu apmaksai ekspertiem, tulkošanas 

pakalpojumiem, iegādātam zinātniskām grāmatām krievu valodas un kultūras 

popularizēšanai, atbalstam skolēnu sporta nometņu uzturēšanai un dalībai 

starptautiskās sacensībās, mācību līdzekļu iegādei.  

Izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai, uzturēšanas izdevumiem izlietoti 2,8 milj. latu jeb 

95,8% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā, atlīdzībai – 0,5 milj. latu vērtībā, precēm un 

pakalpojumiem – 0,9 milj. latu vērtībā, subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 

1,1 milj. latu vērtībā, uzturēšanas izdevumu transfertiem – 0,3 milj.latu vērtībā. Kapitālajiem 

izdevumiem izlietoti 0,1 milj. latu jeb 4,2% no kopējiem izdevumiem. 

Proporcionāli lielākie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saistīti ar atpūtas, 

kultūras un reliģijas funkcijas izdevumiem – 1,4 milj. latu jeb 49,5%, ekonomiskās darbības 

funkcijas izdevumiem – 0,7 milj. latu jeb 24%, izglītības funkciju izdevumiem – 0,4 milj. latu jeb 

15,4% un vispārējie valdības dienesta funkcijas izdevumi – 0,1 milj. latu jeb 4,4% no visiem 

ziedojumiem un dāvinājumiem (skatīt 3.attēlu).  

 
3.attēls Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums īpatsvars pa funkcionālajām kategorijām, % 

 

 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu 

pamatdarbība 2012.gadā 

 Procentuāli lielāko īpatsvaru no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kopējā skaita veido Izglītības un zinātnes ministrijas 
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padotībā esošās iestādes – 51,7%, Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes – 17,2% un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošās iestādes – 10,3% (skatīt 

4.attēlu). 

 

4.attēls No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 

iestāžu procentuālais sadalījums pa padotības ministrijām, % 

 

Ministriju padotībā no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un 

budžeta nefinansētās iestādes veic zinātnisko darbību izglītībā, augstākajā medicīniskajā 

izglītībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, nodrošina ekspertīžu veikšanu un zinātniskos 

pamatojumus nozaru attīstības politikas izstrādei un īstenošanai, organizē kultūrizglītības un 

radošas industrijas izglītības stratēģijas ieviešanu, kā arī īsteno valsts politiku transporta un 

sakaru nozarē. 

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 

iestāžu pamatdarbības ieņēmumi 2012.gadā ir 239,0 milj. latu, kas palielinājušies par 3,2% 

attiecībā pret iepriekšējo gadu. 

Lielāko daļu no kopējiem ieņēmumiem – 171,6 milj. latus jeb 71,8% veido transferti, tai 

skaitā no valsts pamatbudžeta 170,1 milj. latu. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 

62,5 milj. latu jeb 26,2% un ārvalstu finanšu palīdzība – 4,9 milj.latu jeb 2,1% no kopējiem 

ieņēmumiem (skatīt 5.attēlu). 

 

5.attēls No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 

iestāžu valsts budžeta transfertu ieņēmumi sadalījumā pa gadiem, latos 
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No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu 

iestāžu pamatdarbības kopējie izdevumi 2012.gadā sasniedza 251,1 milj. latu. Salīdzinot ar 

2011.gadu izdevumi palielinājušies par 31,5 milj. latu jeb 14,3%.  Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā uzturēšanas izdevumiem pārskata gadā izlietoti 205,2 

milj. latu jeb 81,7% no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinot ar 2011.gadu palielinājušies par 

13,9 milj. latu jeb 7,3%. Tajā skaitā, atlīdzībai izlietoti – 115,5 milj latu, precēm un 

pakalpojumiem – 52,9 milj. latu, procentu izdevumi – 0,03 milj. latu, subsīdijām, dotācijām un 

sociālajiem pabalstiem – 28,9 milj. latu, valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas 

pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskai sadarbībai – 7.7 milj. latu. 

Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 45,9 milj latu jeb 18,3% no kopējiem izdevumiem, kas 

salīdzinot ar 2011.gadu izdevumi palielinājušies par 19,7 milj. latu jeb 75,0%. Tajā skaitā, 

pamatkapitāla veidošana izlietots 41,9 milj. latu, kapitālo izdevumu transfertiem, mērķdotācijām 

izlietots 3,9 milj. latu. 

 
 

6.attēls No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu izdevumu īpatsvars pa funkcionālajām kategorijām, % 

Proporcionāli lielākie izdevumi pa funkcionālajām kategorijām pārskata gadā saistīti ar 

izglītības funkcijas izdevumiem, kuriem izlietoti 182,3 milj. latu jeb 72,6% no kopējiem 

izdevumiem (skatīt 6.attēlu). Vispārējo valdības dienestu funkcijas izdevumiem izlietoti 46,1 

milj. latu jeb 18,4% no kopējiem izdevumiem. Ekonomiskās darbības izdevumiem izlietoti 20,3 

milj.latu jeb 8,1% no kopējiem izdevumiem. 
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