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lā stratēģija

Konsolidētā kopbudžeta deficīts (% no IKP)

2• 2009.gada notificētais budžeta deficīts bez finanšu krīzes ietekmes atbilst 9,5% no IKP

Māstrihtas kritērijs
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2008.- 2010*.g. budžeta deficīta 
apmērs dažādos vispārējās valdības 
līmeņos, no IKP

3* 2010.gadam- prognoze

(pēc naudas plūsmas)



2011.gada valsts budžeta bāzes 
izdevumi (I)

4Izdevumu sadalījums pa funkcijām saskaņā ar Valsts Kancelejas datu bāzē ievadīto informāciju un Finanšu ministrijas apkopoto informāciju par 
2011.gada valsts budžeta bāzes izdevumiem, informācija var tikt precizēta   

4.grupa – Izdevumi tautsaimniecības nozarēm un valsts 
pārvaldes funkciju realizēšanai (842 milj. latu)



2011.gada valsts budžeta bāzes 
izdevumi (2)
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4.Grupas izdevumu (842 milj.Ls) struktūra,
milj.latu no kopējās summas
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Vispārējās valdības budžeta konsolidācija 2008 
- 2011. gadam

Kopā 2 085 milj. Ls:  
ieņēmumi 722 milj. lati un izdevumi 1 363 milj. lati
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2011.gada budžeta konsolidācijas pasākumi 

Valsts sociālā budžeta izdevumu stabilizācijas pasākumi

IIN un VSAOI likmju izmaiņas (neto ietekme 
un izdevumu samazinājums pašvaldību 

budžetos)  9.8 milj.latu 

VSAOI 2.pensiju līmenī samazināšana 
līdz 0,5% 44.9 milj.latu;

Pensiju indeksācijas iesaldēšana
1,3 milj.latu

Pasākumi ieņēmumu daļā
157 milj.latu:

PVN                                      73,0 milj. latu
Dividendes 17,1 milj. latu
Ēnu ekonomikas apkarošana 15,0 milj.latu
Nekustamā īpašuma nodoklis 6,9 milj. latu
Pārējie pasākumi                  45,0  milj.latu

Pasākumi ieņēmumu daļā
157 milj.latu:

PVN                                      73,0 milj. latu
Dividendes 17,1 milj. latu
Ēnu ekonomikas apkarošana 15,0 milj.latu
Nekustamā īpašuma nodoklis 6,9 milj. latu
Pārējie pasākumi                  45,0  milj.latu

Citi pasākumi izdevumu daļā
77.7 milj.latu:

Citi pasākumi izdevumu daļā
77.7 milj.latu:



Sociālās apdrošināšanas budžets
milj.latu
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Centrālās valdības pamatbudžets
milj.latu
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Centrālās valdības budžeta izdevumi 
pamatfunkciju un ES fondu finansēšanai
milj.latu

11



Aizsardzības ministrijas
budžeta izdevumi
milj.lati

- 5,5 milj.latu, tai skaitā:
- 0,8 milj.latu izdevumu 
samazinājums Jūras spēku 
pretmīnu kuģu iegādei;
- 4,5 milj.latu izdevumu 
samazinājums Jūras spēku 
patruļkuģu būvei
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Ārlietu ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 0,3 milj.latu, tai skaitā:
- 0,2 milj.latu izdevumu 
samazinājums telpu nomai 
Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā;
- 0,07 milj.latu 
administratīvie izdevumi
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Labklājības ministrijas 
pamatbudžeta izdevumi
milj.lati

- 11,5 milj.latu, tai skaitā:
- 11,2 milj.latu samazinājums 
sakarā ar paredzēto ģimenes 
valsts pabalsta reformu;
- 0,2 milj.latu izdevumu 
samazinājums par 
psihoneiroloģiskajām slimnīcu 
sniegtajiem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem;
- 0,1 milj.latu administratīvie 
izdevumi
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Labklājības ministrijas valsts sociālās 
apdrošināšanas speciālā budžeta 
izdevumi
milj.lati 

- 5,8 milj.latu, tai skaitā:
- 4,5 milj.latu pensiju kapitāla uzskaite 
un uzkrāšana, ņemot vērā faktiski 
veiktās sociālās apdrošināšanas 
iemaksas gan 1., gan 2.pensiju līmenī;
- 1,3 milj.latu likumā “Par valsts 
pensijām” paredzētā pensiju 
indeksācijas iesaldēšana
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Iekšlietu ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 3,3 milj.latu, tai skaitā:
- 1,1 milj.latu nomas maksas 
samazinājums par 15% (telpām 
Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas 
ielā 17);
- 1,2 milj.latu atlīdzībai plānoto 
izdevumu samazinājums saistībā
ar 2009.gadā veiktajām 
strukturālajām reformām Valsts 
policijā, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā un Valsts 
robežsardzē;
- 0,6 milj.latu izdevumu 
samazinājums bērnu piedzimšanas 
pabalstu izmaksai amatpersonām 
ar speciālajām dienesta pakāpēm
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Satiksmes ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 18,3 milj.latu, tai skaitā:
- 9,0 milj.latu valsts autoceļu fonda izmaksu 
pārstrukturizēšana, samazinot izdevumus 
rekonstrukcijas un kapitālo remontu darbiem;
- 6,6 milj.latu finansējuma samazinājums 
zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem;
- 1,1 milj.latu samazināta dotācija valsts akciju 
sabiedrībai “Latvijas Pasts” preses piegādes 
lauku apvidos zaudējumu segšanai (izmaksu 
optimizācija);
1,5 milj.latu dotācijas samazinājums 
starptautiskajai lidostai “Rīga” drošības, 
glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju 
nodrošināšanai

+ 3,1 milj.latu Sociālās drošības tīkla 
stratēģijas pasākumam  (invalīdu 
pārvadāšanai republikas pilsētās) 17



Kultūras ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.latu

- 1,0 milj.latu  izmaksu ekonomija 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projekta īstenošanai
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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas budžeta izdevumi
milj.lati

- 1,3 milj.latu, tai skaitā:
- 0,5 milj.latu iestāžu 
administratīvie izdevumi;
- 0,2 milj.latu samazinājums 
Vides aizsardzības fonda 
projektiem;
- 0,5 milj.latu VARAM centrālā
aparāta izdevumu samazinājums

Pamatdarbības izdevumu samazinājums 
2011.g. saistīts arī ar KPFI izdevumu 
samazinājumu atbilstoši prognozētajām projektu 
naudas plūsmām (par 21,7 milj. latu) un 
Soc.iālā drošibas tīkla stratēģijas īstenošanas 
izdevumu samazinājumu (par 5,1 milj latu).
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Izglītības un zinātnes  ministrijas 
budžeta izdevumi
milj.lati

- 4,0 milj.latu, tai skaitā:
-1,2 milj.latu samazināti izdevumi, turpinot 
profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizāciju;
-1,2 milj.latu dotācijas samazinājums 
LOK, valsts galvoto aizdevumu atmaksai 
neuzsāktiem projektiem;
-1,0 milj.latu izdevumu samazinājums 
studējošo un studiju kredītu procentu 
maksājumiem saistībā ar procenta likmju 
būtisku samazināšanos;
- 0,3 milj.latu līdzekļu samazinājums 
augstākās izglītības iestādēm samazinot 
stipendiju fondu kredītam pielīdzināto 
stipendiju doktorantiem izmaksai
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Tieslietu ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 4,7 milj.latu, tai skaitā:
- 3,6 milj.latu izdevumu 
samazinājums tiesnešu 
atlīdzībai, saistībā ar tiesnešu 
algu iekļaušanu vienotajā
atalgojuma sistēmā;
- 0,3 milj.latu administratīvo 
izdevumu samazinājums TM 
centrālajā aparātā un tiesu 
darbības nodrošināšanai;
- 0,2 milj.latu izdevumu 
samazinājums Ieslodzījumu 
vietu pārvaldei sakarā ar 
optimizācijas īstenošanas 
pasākumiem un ilgstoši 
vakanto amata vietu 
likvidēšanu 21



Finanšu ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 0,8 milj.latu, tai skaitā:
- 0,4 milj.latu optimizētas Valsts 
ieņēmumu dienesta informācijas 
tehnoloģiju attīstības pasākumu 
izmaksas;
- 0,4 milj.latu optimizētas 
Finanšu ministrijas iestāžu 
administratīvās izmaksas, tajā
skaitā kapitālie izdevumi
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% 
maksājumi

Iemaksas ES 
budžetā

2010 plāns 303,1 milj.latu 140,0 milj.latu

2011 projekts 220,6 mil.latu 130,0 milj.latu



Ekonomikas ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 0,8 milj.latu, tai skaitā:
- 0,4 milj.latu optimizēti iestāžu 
administratīvie izdevumi;
- 0,3 milj.latu samazinātas 
izmaksas Centrālās statistikas 
pārvaldes no Phare finansējuma 
ieviesto apsekojumu īstenošanai;

+ 7,4 milj.latu naftas produktu 
rezervju nodrošināšanai;
+ 5,8 milj.latu tautas skaitīšanas 
nodrošināšanai
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Veselības ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 12,3 milj.latu, tai skaitā:
- 4,0 milj.latu samazinājums 
medikamentu un medicīnas 
materiālu iegādes kompensācijai;
- 3,9 milj.latu samazinājums 
stacionārajai veselības aprūpei, tai 
skaitā pārprofilējot 9 slimnīcas par 
dienas stacionāriem vai aprūpes 
slimnīcām un veicot citus 
pasākumus;
- 3,1 milj.latu samazinājums valsts 
budžeta iestādēm, kas sniedz 
veselības aprūpes pakalpojumus
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Zemkopības ministrijas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 5,4 milj.latu, tai skaitā:
- 3,0 milj.latu subsīdijām un dotācijām valsts 
atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai; 
- 0,4 milj.latu  valsts nozīmes meliorāciju 
sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai;
- 0,2 milj.latu valsts atbalsts meža nozarē un 
zivsaimniecībā;
-Iestāžu administratīvie izdevumi:

- Lauku atbalsta dienests – 0,6 milj.latu;
- Valsts meža dienests – 0,3 milj.latu;
- Pārtikas un veterinārais dienests – 0,3 

milj.latu 
- LLU – 0,2 milj.latu;
- ZM centrālais aparāts  - 0,1 milj.latu;
- Valsts augu aizsardzības dienests -0,1 

milj.latu;
- V/A “Lauksaimniecības datu centrs” - 0,1 

milj.latu
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Saeimas budžeta izdevumi
milj.lati

- 1,0 milj.latu 
izdevumu samazinājums 
Saeimas deputātu atlīdzībai 
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Ministru kabineta budžeta 
izdevumi
milj.lati
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja budžeta izdevumi
milj.lati
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Augstākās tiesas budžeta izdevumi
milj.lati

- 0,7 milj.latu 
milj.latu atlīdzībai 
tiesnešiem saistībā
ar tiesnešu algu 
iekļaušanu 
vienotajā darba 
samaksas sistēmā
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Satversmes tiesas budžeta 
izdevumi
milj.lati

- 0,1 milj.latu atlīdzībai 
tiesnešiem saistībā ar 
tiesnešu algu iekļaušanu 
vienotajā darba 
samaksas sistēmā
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Prokuratūras budžeta izdevumi
milj.lati

- 3,3 milj.latu atlīdzībai 
prokuroriem saistībā ar 
tiesnešu algu iekļaušanu 
vienotajā darba 
samaksas sistēmā
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Centrālās vēlēšanu komisijas 
budžeta izdevumi
milj.lati

2010.gadā Centrālās 
vēlēšanu komisijas 
budžetā bija paredzēti 
līdzekļi 2,1 milj.latu 
apmērā, lai nodrošinātu 
10.Saeimas vēlēšanu 
norisi
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Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes budžeta izdevumi
milj.lati
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Tiesībsarga biroja budžeta izdevumi
milj.lati
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Valsts kontroles budžeta izdevumi
milj.lati
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Centrālās zemes komisijas budžeta 
izdevumi
milj.lati
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Kopsavilkums

• Vispārējās valdības budžeta izdevumi visā
konsolidācijas periodā ir samazināti par 1,4 
miljrd.latu, kas veido aptuveni 65% no 
kopējās konsolidācijas;

• Tālāka izdevumu samazināšana ir pamatā
iespējama pārskatot valsts sociālās 
apdrošināšanas sistēmas izdevumus. 
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