Valsts budžeta izpilde 2020.gada pirmajā pusē
Valsts pamatbudžeta izdevumi

izdevumu pieaugumu mērķdotācijām pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (VSAOI) ņemot vērā to, ka no 2019.gada 1.septembra palielināta
pedagogu minimālā darba algas likme no 710 eiro līdz 750 eiro, kā arī palielinājies
izglītojamo skaits.

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2020.gada pirmajā pusē bija 3 444,1 milj.
eiro, kas ir par 302,4 milj. eiro jeb 9,6% vairāk nekā 2019.gada atbilstošajā
periodā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju nodrošināšanai bija 2 939,7 milj.
eiro, kas ir par 336,1 milj. eiro jeb 12,9% vairāk nekā 2019.gada atbilstošajā
periodā, un izdevumi Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu
īstenošanai 504,4 milj. eiro, kas ir par 33,7 milj. eiro jeb 6,3% mazāk nekā
2019.gada atbilstošajā periodā.

Valsts pamatbudžeta izdevumu analīze budžeta resoru sadalījumā*,
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Savukārt zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Pārresoru
koordinācijas centram, kas izdevumus veica 23,5% no precizētā valsts
pamatbudžeta izdevumu plāna, jo ir aizkavējusies prioritāro pasākumu
"Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveides uzsākšana,
pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu risku
mazināšanai, multimodāla agrīnās intervences programma STOP 4-7" un
"Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma"
īstenošana.
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Ņemot vērā, ka 2020.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžeta izdevumi bija
lielāki nekā ieņēmumi, valsts pamatbudžetā veidojās finansiālais deficīts
208,7 milj. eiro apmērā.

Tāpat zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija arī Zemkopības
ministrijai, kas izdevumus veica 31,0% no precizētā valsts pamatbudžeta
izdevumu plāna saistībā ar to, ka plānotie izdevumi ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai atkarīga no iesniegtajiem un noadministrētajiem
pieteikumiem, kā arī avansa pieprasījumiem, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda ietvaros atbalsta pieteikumu apmaksas lauksaimniekiem
lielākoties plānotas gada IV ceturksnī.

Valsts pamatbudžeta (bruto)
finansiālā bilance uzkrājošās vērtībās, milj. eiro
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Lielākā daļa valsts pamatbudžeta izdevumu 2020.gada pirmajā pusē tika
veikti izdevumu funkcijā “Vispārējie valdības dienesti” (25,2%) un “Veselība”
(16,6%), savukārt mazākie izdevumi tika veikti izdevumu funkcijā “Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana” (0,1%) un izdevumu funkcijā “Vides aizsardzība”
(0,6%).
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Valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”
2020.gadā tika plānots finansiālais deficīts 342,0 milj. eiro apmērā.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām (bruto) % no izdevumiem kopā

Valsts pamatbudžeta izdevumi budžeta resoru sadalījumā

Vispārējie
valdības dienesti*; 25,2%

2020.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžetā budžeta resori veica
izdevumus 43,1% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna.
Savukārt 2019.gada pirmajā pusē vidēji tika veikti izdevumi 46,0% apmērā no
precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna.
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Augstākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Ekonomikas ministrijai,
kas izdevumus veica 66,3% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu
plāna, kas galvenokārt saistīts ar finanšu līdzekļu 100 milj. eiro apmērā
ieskaitīšanu akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves
kapitālā krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu programmas
finansēšanai. Tāpat augsta valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija budžeta
resoram “62. Mērķdotācijas pašvaldībām”, kas izdevumus veica 61,7% apmērā
no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, kas galvenokārt saistīts ar
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* tai skaitā procentu izdevumi 165,4 milj. eiro un maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 179,1 milj. eiro
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Valsts budžeta izpilde 2020.gada pirmajā pusē
2020.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžeta izdevumos atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, veidojās
būtisks pieaugums izdevumu funkcijai „Ekonomiskā darbība” (105,8 milj. eiro jeb
23,7%), kas galvenokārt saistīts ar finanšu līdzekļu 100 milj. eiro apmērā
ieskaitīšanu akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves
kapitālā krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu programmas
finansēšanai.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām, % no izdevumiem kopā

Preces un
pakalpojumi; 10,2%

Būtisks izdevumu pieaugums bija arī izdevumu funkcijai “Aizsardzība”
(43,1 milj. eiro jeb 18,9%), kas galvenokārt saistīts ar būvniecības un
remontdarbu apjoma pieaugumu, kā arī, nodrošinot jaunu nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, pieaugušas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
izmaksas. Tapāt izdevumu pieaugums saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu
pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām pamatfunkciju īstenošanai
2020.gada pirmajā pusē pieauga atlīdzībai, kas, salīdzinot ar 2019.gada
atbilstošo periodu, palielinājās par 5,9 milj. eiro jeb 1,1%. Izdevumu pieaugums
galvenokārt skaidrojams ar:
 Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dienošo karavīru skaita pieaugumu un
izmaiņām karavīru mēnešalgas noteikšanas kārtībā;
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Veselība
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Izglītība

ārstniecības personu un pārējo darbinieku darba samaksas pieaugumu.

Savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem 2020.gada pirmajā pusē,
salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 7,3 milj. eiro jeb 2,5%.
Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar papildu finansējuma
piešķiršanu Aizsardzības ministrijai pasākumiem Covid-19 izplatības
ierobežošanai.
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Uzturēšanas izdevumu
transferti; 20,2%

Lielākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai 2020.gada pirmajā pusē
tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (26,6%) un
uzturēšanās izdevumu transferti (20,2%), savukārt vismazākā daļa izdevumu
pamatfunkciju īstenošanai tika veikti kapitālajiem izdevumiem (3,9%).

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām*,
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Savukārt izdevumu samazinājums 2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar
2019.gada atbilstošo periodu, bija izdevumu funkcijai “Vides aizsardzība”
(3,1 milj. eiro jeb 13,4%), kas galvenokārt skaidrojams ar naudas plūsmas laika
nobīdi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu ietvaros.

+12,8%

Sociāla rakstura
maksājumi un
kompensācijas;
9,2%

Atlīdzība; 17,9%

Pieaugums bija arī izdevumu funkcijai “Vispārējie valdības dienesti”
(98,4 milj. eiro jeb 12,8%), kas galvenokārt saistīts ar papildu finansējuma
piešķiršanu 50,9 milj. eiro apmērā Valsts ieņēmumu dienestam, lai nodrošinātu
dīkstāves pabalsta izmaksu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai
skarto nozaru darbiniekiem. Tapāt izdevumu pieaugums saistīts ar piešķirto
speciālo dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam.
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Procentu izdevumi 2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada
atbilstošo periodu, palielinājās par 9,5 milj. eiro jeb 6,1%, ko galvenokārt noteica
lielāki procentu maksājumi par uzņemtajām ārējā parāda saistībām, kā arī
depozītiem un kontu atlikumiem.
Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām,

2020.gada pirmā puse

* bruto summas, neieskaitot teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu (06.000)
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Samazinājums bija arī izdevumu funkcijai “Sabiedriskā kārtība un drošība”
(21,3 milj. eiro jeb 7,2%), kas galvenokārt skaidrojams ar izdevumu
samazinājumu pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem
izmaksai iekšlietu sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
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2020.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju
īstenošanai bija 2 939,7 milj. eiro, savukārt izdevumi ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai bija 504,4 milj. eiro.
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2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu,
izdevumi subsīdijām un dotācijām palielinājās par 190,1 milj. eiro jeb 32,2%.
Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar:
 finansējuma 100 milj. eiro apmērā ieskaitīšanu akciju sabiedrības “Attīstības
finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas un
krīzes aizdevumu programmas finansēšanai;
 valsts atbalstu lauksaimniecības un lauku attīstībai, lai nodrošinātu Eiropas
Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas
priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2020.gada pirmajā
pusē bija 2 939,7 milj. eiro, kas ir par 336,1 milj. eiro jeb 12,9% vairāk nekā
2019.gada atbilstošajā periodā.
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Valsts budžeta izpilde 2020.gada pirmajā pusē
vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES
dalībvalstīm.

Lielākā daļa izdevumu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
2020.gada pirmajā pusē tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas
un dotācijas (51,4%) un kapitālie izdevumi (28,2%), savukārt mazākā daļa
izdevumu – sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (0,1%) un
kārtējiem maksājumiem ES budžetā un starptautiskajai sadarbībai (0,8%).

Izdevumi sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2020.gada
pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, pieauga par 65,9 milj.
eiro jeb 32,1%, kas galvenokārt skaidrojams ar Labklājības ministrijai izdienas
pensiju un valsts sociālo pabalstu izmaksām, tai skaitā saistībā ar izmaiņām
normatīvajos aktos - ar 2020.gada 1.janvāri palielinot valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī personām ar invaliditāti, un papildu
finansējuma piešķiršanu pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanai, tai skaitā:
 dīkstāves pabalsta izmaksai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku
mazināšanai skarto nozaru darbiniekiem;


Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai 2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada
atbilstošo periodu, palielinājās:
 atlīdzībai par 0,9 milj. eiro jeb 3,5%;
 subsīdijām un dotācijām par 13,2 milj. eiro jeb 5,4%;
 uzturēšanas izdevumu transfertiem par 4,1 milj. eiro jeb 10,0%.

lai nodrošinātu vecāku pabalsta izmaksas turpināšanu, kad bērns sasniedzis
viena gada vai pusotra gada vecumu, kā arī bezdarbnieka palīdzības
pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsta, bērna kopšanas pabalsta 171 eiro
apmērā mēnesī, piemaksas pie dīkstāves un dīkstāves palīdzības pabalsta
izmaksas.

Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar 2014.-2020.gada ES
fondu plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanu.

Savukārt izdevumi kārtējiem maksājumiem ES budžetā un
starptautiskajai sadarbībai 2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada
atbilstošo periodu, palielinājās par 10,6 milj. eiro jeb 6,0%, kas galvenokārt
skaidrojams ar lielāku iemaksu apmēru Eiropas kopienas budžetā 2020.gadā
saskaņā ar ES 2020.gada budžeta grozījumiem Nr.2.

Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,

Uzturēšanas izdevumu transferti 2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar
2019.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 33,3 milj. eiro jeb 6,0%. Izdevumu
palielinājums galvenokārt skaidrojams ar:
 piešķirto speciālo dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
 piešķirto mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un VSAOI ņemot vērā to, ka no 2019.gada 1.septembra
palielināta pedagogu minimālā darba algas likme no 710 eiro līdz 750 eiro,
kā arī palielinājies izglītojamo skaits.

300

Izdevumu palielinājums bija kapitālajiem izdevumiem, kas 2020.gada
pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, palielinājās par
13,4 milj. eiro jeb 13,0%, kas galvenokārt skaidrojams ar būvniecības un
remontdarbu apjoma pieaugumu aizsardzības īpašumu pārvaldīšana jomā.
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Salīdzinot ar 2019.gada pirmo pusi, 2020.gada pirmajā pusē izdevumi
sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām samazinājās par 0,4 milj.
eiro jeb 57,1%. Izdevumu samazinājums galvenokārt skaidrojams projektā
“Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas
ietvarstruktūrai” bija nepieciešams piesaistīt mazāk ekspertus no arodbiedrībām
un organizācijām kā sākotnēji tika plānots, un projektā “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” iesaistījās mazāk privātās izglītības
iestādes kā sākotnēji tika plānots. Tāpat izdevumu samazinājums saistīts ar valstī
izsludināto ārkārtas situāciju, kuras laikā tika pārtrauktas klātienes apmācības un
līdz ar to projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” bija mazāks mobilitātes
pabalsta saņēmēju skaits.

Valsts pamatbudžeta izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai
Valsts pamatbudžeta izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
2020.gada pirmajā pusē bija 504,4 milj. eiro, kas ir par 33,7 milj. eiro jeb 6,3%
mazāk nekā 2019.gada atbilstošajā periodā.
Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,

2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu,
kapitālie izdevumi samazinājās par 47,1 milj. eiro jeb 24,9%, kas galvenokārt
saistīts ar izdevumu samazinājumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda avansa
maksājumiem un atmaksām finansējuma saņēmējiem.

% no izdevumiem kopā
Maksājumi ES un
starptautiskā sadarbība; 0,8%

+3,5%

Uzturēšanas izdevumu transferti; 8,9%

Sociāla rakstura maksājumi
un kompensācijas; 0,1%

Valsts speciālais budžets

Kapitālie
izdevumi; 28,2%

Subsīdijas un dotācijas;
51,4%

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2020.gada
pirmajā pusē veidoja 1 442,1 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo
periodu, ir par 12,2 milj. eiro jeb 0,8% mazāk, savukārt izdevumi bija 1 486,7 milj.
eiro, kas ir par 170,5 milj. eiro jeb 13,0% vairāk.

Atlīdzība; 5,3%
Preces un pakalpojumi; 5,3%

3

Valsts budžeta izpilde 2020.gada pirmajā pusē
11,0%, kas galvenokārt saistīts ar veikto pensiju indeksāciju 2019.gada oktobrī,
kā rezultātā izraisot vecuma pensijas apmēra palielināšanos par 39,59 eiro vidēji
mēnesī jeb 11,5%, pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēra
palielināšanos par 17,01 eiro vidēji mēnesī jeb 9,1% un apbedīšanas pabalsta
apmēra palielināšanos par 67,20 eiro vidēji mēnesī jeb 11,3%, kā arī ar pabalsta
pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēju skaita
palielināšanos par 3 642 personām vidēji mēnesī jeb 268,0 procentiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais
budžets kopā*, milj. eiro
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Savukārt invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā
izdevumi palielinājās par 34,6 milj. eiro jeb 13,1 procentu. Izdevumi palielinājušies
galvenokārt slimības pabalsta izmaksām par 20,9 milj. eiro jeb 20,8% saistībā ar
pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos par 760 personām vidēji mēnesī jeb
3,2% un pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 120,21 eiro jeb
17,1%, invaliditātes pensijas izmaksām par 8,1 milj. eiro jeb 10,4% saistībā ar
pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 18,95 eiro jeb 10,6%, vecāku
pabalsta izmaksām par 3,8 milj. eiro jeb 7,2% saistībā ar pabalsta vidējā apmēra
mēnesī palielināšanos par 42,11 eiro jeb 10,5%, kā arī maternitātes pabalsta
izmaksām par 1,0 milj. eiro jeb 4,1% saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī
palielināšanos par 166,87 eiro jeb 6,6 procentiem.
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* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, valsts
sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieaugumu galvenokārt
ietekmēja pensiju vidējo apmēru mēnesī palielināšanās saistībā ar veikto pensiju
indeksāciju 2019.gada oktobrī, kā arī pabalstu/atlīdzību vidējo apmēru mēnesī un
saņēmēju skaita palielināšanās.

2020.gada pirmajā pusē nodarbinātības speciālajā budžetā izdevumi,
salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 25,4 milj. eiro jeb
37,3%, ko galvenokārt ietekmēja bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita
palielināšanās par 8 293 personām vidēji mēnesī jeb 25,2% un pabalsta vidējā
apmēra mēnesī palielināšanās par 34,90 eiro jeb 10,6 procentiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
finansiālā bilance (bruto) uzkrājošās vērtībās, milj. eiro

Darba negadījumu speciālajā budžetā izdevumi 2020.gada pirmajā pusē,
salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, pieauga par 4,2 milj. eiro jeb 17,3%,
ko galvenokārt ietekmēja atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējā apmēra
mēnesī palielināšanās par 29,85 eiro jeb 9,2% un atlīdzības saņēmēju skaita
palielināšanās par 615 personām vidēji mēnesī jeb 6,1 procentu.
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Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālajā
budžetā izdevumi 2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo
periodu, pieauga par 1,5 milj. eiro jeb 17,4 procentiem.
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budžets sadalījumā pa izdevumu veidiem*,
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% no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem kopā

2020

2020.gada pirmajā pusē valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
izdevumi pārsniedza ieņēmumus, veidojot valsts sociālās apdrošināšanas
budžetā finansiālo deficītu 44,6 milj. eiro apmērā. Saskaņā ar likumu “Par valsts
budžetu 2020.gadam” valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā
2020.gadā tika plānots finansiālais pārpalikums 234,5 milj. eiro apmērā.

Valsts pensiju
speciālais budžets;
71,0%

Invaliditātes, maternitātes
un slimības speciālais
budžets; 20,1%

Nodarbinātības speciālais
budžets; 6,3%
Darba negadījumu
speciālais budžets; 1,9%

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*,
milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
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1000

* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

951,4

750

Vislielāko izdevumu daļu 2020.gada pirmajā pusē valsts sociālās
apdrošināšanas speciālajā budžetā veidoja valsts pensiju speciālais budžets
1 056,2 milj. eiro jeb 71,0% un otru lielāko daļu veidoja invaliditātes, maternitātes
un slimības speciālais budžets 298,4 milj. eiro jeb 20,1 procentu. Nodarbinātības
speciālais budžets veidoja 93,5 milj. eiro jeb 6,3%, savukārt darba negadījumu
speciālais budžets – 28,5 milj. eiro jeb 1,9 procentus. Vismazāko izdevumu daļu
10,1 milj. eiro jeb 0,7% veidoja VSAA izdevumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu
sociālās apdrošināšanas budžeta administrēšanu, reģistrētu sociāli apdrošinātās
personas un viņu iemaksas sociāli apdrošinātās personas kontos, kā arī lai sniegtu
iedzīvotājiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un individuālas konsultācijas
par sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības pakalpojumiem.
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* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

2020.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu, valsts
pensiju speciālajā budžetā izdevumi palielinājušies par 104,8 milj. eiro jeb
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